








Raport de activitate a Președintelui raionului 

pentru perioada 23.11.2019 - 31.12.2022 

 

 

Secretara Consiliului raional: 

 

1. Planificate 19 ședințe, inițiate 54 și organizate doar 36 motivul fiind lipsa majorității 

consilierilor la ședințele propuse de Președintele raionului cât și la propunerea la o 

treime din consilieri. 

2. A fost asigurată legalitatea actelor emise de Consiliul raional Criuleni  și anume 

elaborate 321 proiecte de decizii, adoptate 278 decizii și 583 dispoziții ale Președintelui 

raionului pentru activitatea de bază și 834 de dispoziții pentru personalul scriptic.  

3. S-a întocmit, avizat și coordonat proiectele de decizii, note informative, actele 

anticorupție pentru proiectele de decizii înaintate pentru ședințele consiliului. 

4. Au fost întocmite și redactate 32 procese verbale a ședințelor. 

5. S-a asigurat publicarea în Registrul Actelor de Stat a actelor adoptate de Consiliul 

raional și de Președintele raionului. 

6. S-a acordat asistența tehnică și consultativă a Comisiilor din cadrul Consiliului 

raional înainte de fiecare ședință planificată, precum și în afara orelor de serviciu. 

7.  Proiectele de decizie au fost supuse consultărilor publice și anume au avut loc 22 

ședințe la care au participat 410 persoane.  

Au fost organizate 08 concursuri pentru ocuparea funcțiilor de șefi de Direcții, secții și 

întreprinderi din subordinea Consiliului rational Criuleni în baza cărora au fost 

desemnați 8 cîștigători. 

 În  adresă au parvenit 357 petiții și demersuri, unde au fost abordate problemele ce țin 

de: acordarea ajutorului material, examinarea proiectelor de decizii la nivelul I, 

soluționarea litigiilor, gospodărie comunală, acordarea asistenței juridice și a 

consultațiilor. Petițiile au fost examinate în termenii prevăzuți de legislație. 

 Pe parcursul anilor la audiență au fost mai mult de 1000 persoane, atât angajați ai 

Consiliului raional cât și persoane fizice și juridice din raion. (secretarii Consiliilor 

locale și primarii, consilierii raional și locali, șefi de direcții, secții, asociații obștești, 

presa și cetățeni din Republica Moldova) 

 Toate deciziile, procesele verbale au fost avizate, numerotate și publicate iar 

adresările au fost examinate, s-a dat răspuns în termenii prevăzuți de legislație. 

Activității planificate și realizate: 

- Elaborarea proiectului ordinii de zi a ședințelor; 

- Asigurarea înștiințării despre convocarea ședințelor, inclusiv prin elaborarea și 

expedierea consilierilor raional și a altor participanți la ședință; 

- Pregătirea materialelor pentru dezbateri la consultări publice și în cadrul ședințelor; 

- Coordonarea programelor de activitate a Consiliului raional; 

- Avizarea proiectelor de decizie și contrasemnarea deciziilor legal adoptate. 



- Acumularea materialelor necesare pentru dactilografierea proceselor verbale, anexarea 

tuturor actelor și expedierea conform clasificatorului în arhiva raională; 

- Acumularea proiectelor de decizii de la autori, supunerea controlului legalității, 

verificarea modalității de întocmire și conținutul lor; 

- Asigurarea aducerii la cunoștință publicului deciziile Consiliului și dispozițiile 

Președintelui; 

- Asigurarea comunicării autorităților și persoanelor a actelor emise de Consiliul raional 

și reprezentarea în raport cu partenerii străini; 

- Acordarea ajutorului primarilor, funcționarilor publici din cadrul administrației publice 

locale și secretarilor consiliilor locale în domeniu; 

- Asigurarea bunei funcționare a consiliului în conformitate cu regulamentul aprobat; 

- Răspunderea pentru conformitatea deciziilor adoptate cu proiectele prezentate în 

ședință precum și de modificările parvenite, ca urmare a luărilor de cuvânt sau 

propunerile parvenite; 

- Răspunderea de calitatea materialelor parvenite și prezentarea lor către consilieri în 

termeni legali; 

- Reprezentarea consiliului în relațiile cu alte structuri statale, cu autorități ale 

administrației publice centrale și locale, precum și cu organizații internaționale și 

nonguvernamentale. 

 

Specialistul Principal din Aparatul Președintelui: 

 

La compartimentul „Sarcinile de bază”, au fost organizare și petrecute peste 25 

seminare pentru persoanele din  administrare publică de toate nivelele la care au 

participat peste 150 de persoane ( demnitari publici, primari și secretari, funcționari 

publici). 

    Pentru a avea o conlucrare mai productivă cu APL de nivelul I , în această perioadă, 

conducerea raionului a aefectuat vizite de lucru în comunele și satele raionului Criuleni, 

unde au avut loc întâlniri și discuții atât cu factorii de decizie cât și cu cetățenii din 

localități. Toate vizitele  și întâlnirile avute au fost reflectate pe pagina WEB a 

Consiliului raional Criuleni și pe rețelele de socializare. Aceste vizite efctuate au avut 

ca scop acordarea asistenței informaționale și consultarea ce ține de administrarea 

publică. 

La fel la acest compartiment organizatoric menționăm că au fost pregătite 

programele vizitelor de lucru a oficialilor de stat în raionul Criuleni (Președinte, Prim 

ministru, miniștri, secretari de stat), 9 vizite. 

În această perioadă au fost petrecute 46 de ședințe ale Comisiei Situații 

Excepționale Criuleni atât cu prezența fizică cât și pe platforma VIBER și au fost emise 

46 de dispoziții.  Toate dispozițiile emise sunt publicate la fel pe pagina WEB a 

Consiliului raional Criuleni. 

În atribuțiile de funcție de zi cu zi a specialistului principal din Aparatul 

Președintelui este și Serviciul de alternativă. Zilnic se lucrează cu tinerii ce doresc și 



urmează să satisfacă Serviciul Civil. În această perioadă au fost întocmite 50 de 

contracte dintre Consiliul raional Criuleni și Instituțiile unde lucrează persoanele care 

îndeplinesc Serviciul Civil și au fost eliberate 39 de livrete militare.  

O bună parte a timpului de serviciu îl ocupă pagina WEB a Consiliulul raional 

Criuleni. Prin intermediul acestei pagini ne-am străduit maximal să informăm locuitorii 

raionului Criuleni cu toate evenimentele, actele și noutățile care se produc în activitatea 

Consiliului raional Criuleni și a Președintelui raionului. Prin intermediul acestei pagini 

au fost publicate 1300 materiale cu statut de noutăți, acte normative, și felicitări ș.a. 

pentru informarea cetățenilor.  

    Suntem destul de conștienți că neinformarea publicului , participarea insuficientă a 

acestora la procesul decizional, generează o neîncredere a cetățenilor făță de autoritățile 

publice locale. Deaceea am depus efortul necesar pentru a plasa pe pagina WEB toată 

informația ce trezește interes despre activitatea Consiliului raional Criuleni. O apreciere 

desre transparența activității Consiliului raional Criuleni prin intermediul Paginii WEB 

a fost dată și de IDIS „Viitorul” , ca cea mai transaprentă APL de nivelul II( anul 2020 

locul – III; anul 2021 – locul II). 

      În anii 2019-2023 Aparatul președintelui a organizat în fiecare an sărbătorile ce 

țin de zilele profesionale, Ziua funcționarului Public; Ziua medicului și a Farmacistului; 

Ziua profesorului, „Toamna de Aur” sărbătoarea „Omul Anului”. 

 

 

Serviciul raional de arhivă: 

 

 În perioada  anilor  2019 -   2022 Serviciul arhivă şi-a exercitat activitatea cu 

instituțiile-surse de completare în corespundere cu Listele nr.1 a Fondului arhivistic de 

stat (FAS) și Fondului arhivistic obștesc (FAO) aprobate de către președintele raionului 

Criuleni și coordonate de către CCEC a Agenției și anume: 

 în anul 2019 - cu 45 instituții (41 instituții ale FAS și 4 instituții ale FAO), fiind exclusă 

din Lista nr.1 a FAS Direcția statistică a raionului Criuleni, în temeiul HG 935/2018 cu 

privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică. 

 în anul 2020 - cu 44 instituții (41 instituții ale FAS și 3 instituții ale FAO), ca urmare a 

excluderii din Lista nr.1 a FAO a SRL ,,Ișcomagro” din satul Ișnovăț, potrivit extrasului 

din procesul-verbal nr.2 din 09.06.2020 al ședinței Comisiei Centrale de Expertiză și 

Control a Agenției. 

 în anul 2021 - cu 43 instituții (41 instituții ale FAS și 2 instituții ale FAO), ca urmare a 

excluderii din Lista nr.1 a FAO a SRL „Uniunea Cooperativelor de Consum”, potrivit 

extrasului din procesul-verbal nr.2 din 21.05.2021 al ședinței Comisiei Centrale de 

Expertiză și Control a Agenției. 

 La 01.01.2023 Lista instituţiilor-surse de completare a FAS şi FAO a Serviciului raional 

de arhivă Criuleni include 43 de instituţii. 



În scopul obținerii unor rezultate importante, Serviciul, în conlucrarea cu instituțiile-

surse de completare, și-a direcționat acțiunile spre asigurarea integrității documentelor, 

acordarea asistenței informaționale, consultative și practice, perfecționarea 

cunoștințelor persoanelor responsabile de arhivele departamentale și lucrările de 

secretariat.  Au fost depuse eforturi majore pentru organizarea procesului de ordonare 

a documentelor conform termenelor stabilite.  

    În acest context, ponderea instituțiilor, documentele cărora au fost ordonate în 

termenele stabilite a constituie:  

- 98% în anul 2019 (41 instituții ale FAS- 100% și 3 instituții ale FAO - 75%); 

- 95% în anul 2020 (41 instituții ale FAS- 100% și 1 instituție a FAO - 33%); 

- 95% în anul 2021 (41 instituții ale FAS- 100% și 1 instituție a FAO- 33%); 

- 98% în anul 2022 acest indice constituie  și anume 41 (100%) instituții ale FAS 

și 1 (50%) instituție a FAO. 

       Referitor la compartimentul privind ordonarea dosarelor instituțiilor-surse de 

completare, s-a constatat că :                  

în anul 2019 a fost planificată ordonarea a 379 dosare pentru anii 2015-2018 în 20 

instituţii, de facto au fost ordonate 639 (169%) dosare pentru anii 2015-2018, inclusiv 

20 (100%) instituții conform planului;  

în anul 2020 a fost planificată ordonarea a 773 dosare pentru anii 2017-2018 în 23 

instituţii, de facto au fost ordonate 656 (85%) dosare pentru anii 2017-2018 în 23 

instituţii, inclusiv 22 (96%) instituții conform planului;  

în anul 2021 a fost planificată ordonarea a 455 dosare pentru anii 2018-2019 în 21 

instituţii, de facto au fost ordonate 444 (98%) dosare pentru anii 2018-2019 în 21 

instituţii, inclusiv 20 (95%) instituţii conform planului;  

pentru anul 2022 a fost planificată ordonarea a 740 dosare pentru anii 2019-2020 în 23 

instituţii. Până la 30.11.2022 au fost ordonate 609 dosare pentru anii 2019-2020 în 21 

(91%) instituţii conform planului.  

    Ca rezultat, pentru perioada supusă controlului, au fost ordonate în termene 2479 

dosare pentru anii 2019-2020 în 102 instituţii (inclusiv 65 conform planului).   

Totodată, în perioada de raportare au mai fost efectuate: 

22 (105%) controale complexe privind starea arhivelor departamentale, comisiilor de 

expertiză şi lucrărilor de secretariat în instituţiile - surse de completare, fiind 21 

planificate pentru anii 2019-2022. În rezultatul controalelor complexe au fost întocmite 

informaţiile respective; 

 23 (100%) controale privind lichidarea lacunelor depistate în urma celor complexe din 

23 planificate pentru anii 2019-2022; 

22 (100%) controale de verificare a existentului şi stării fizice a dosarelor ordonate şi 

păstrate în instituţii, din 22 planificate pentru anii 2019-2022. Menționez că, în perioada 

de referință nu au fost depistate pierderi de dosare în instituţii în urma controalelor 

efectuate. 



       Au fost examinate şi coordonate nomenclatoarele concrete ale dosarelor 

instituţiilor pentru anii 2019-2022 din 29 instituții (inclusiv 11 (100%) instituţii 

conform planului), fiind planificate 11 instituţii  pentru perioada raportată.  

 Pentru asigurarea drepturilor legitime ale cetățenilor privind utilizarea 

informației conținute în documentele de arhivă și accesul liber la informație serviciul 

arhivă a primit în anii de raportare 1856 solicitări de la cetățeni, 1253 cu caracter social-

juridic, din care 957 cu raspuns pozitiv. 

 În anii de raportare sau întreprins următoarele măsuri care au dus la îmbunătățirea 

calității serviciilor presatate:a fost deschis încă un depozit de 25 metri pătrați cu 80 

metri de rafturi, a fost facută reparație în depozitul nr.2, a fost făcută reparație în biroul 

de lucru și înlocuită mobila cu una nouă. 

 

Specialistei principale din cadrul Serviciului resurse umane:  

 

Pe parcursul perioadei 27.11.2019 - 31.12.2022, Serviciul resurse umane a 

contribuit la realizarea obiectivelor strategice ale autorității publice prin implementarea 

unui management eficient al resurselor umane în cadrul Aparatului Președintelui 

raionului, care a realizat următoarele acțiuni: 

- au fost elaborate  834 de dispoziții privind personalul scriptic (de angajare/numire în 

funcții, încetare a raporturilor de serviciu, promovare, acordare a concediilor de odihnă 

anuale, concedii neplătite, sporuri, suplimente, delegări); 

- au fost publicate 1409 de acte administrative și 23 de procese verbale ale ședinței 

Consiliului raional în Registrul de Stat al Actelor Locale; 

- au fost elaborate 25 avize pentru funcțiile publice scoase la concurs. Au fost 

organizate 13 concursuri de suplinire a funcțiilor publice vacante cu numirea în funcții 

a 11 funcționari publici, dintre care 2 funcții de conducere (Rusu Petru, Frumosu 

Elena), 6 funcții de  execuție (Simon Ion, Solomon Dumitru, Cigodari Andrei, Gațcan 

Tatiana, Cotovici Simion, Cociug Viorica, Frumosu Cezar, Țurcan Diana, Moscaliciuc 

Serghei). Au fost angajate 3 persoane prin transfer (Bejan Ștefan, Moisei Olga, 

Frumosu Cezar); 

- a fost asigurată publicarea anunțurilor la concursurilor pentru funcțiile publice 

vacante informației pe pagina-web www.criuleni.md, pe panoul informațional de la 

sediul instituției, pe portalul guvernamental al funcțiilor publice (www.cariere.gov.md) 

și în publicația periodică ,,Est-Curier”; 

- a fost organizat și petrecut concurs pentru ocuparea funcției de director al Centrului 

de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilității ,,Alexandra Grajdian”. 

(Neculai Tatiana) 

- au fost instruiţi şi au participat la seminare cu diferite tematici 22 persoane 

funcţionari publici din cadrul Aparatului Preşedintelui şi subdiviziunilor subordonate 

Consiliului raional fără statut de persoană juridică;  

- au fost instruiţi 4 funcţionarilor  publici debutanţi (Solomon Dumitru, Cigodari 

Andrei, Gațcan Tatiana, Țurcan Diana) de către mentorii numiţi; 

http://www.criuleni.md/
http://www.cariere.gov.md/


- în baza deciziilor Consiliului raional şi a dispoziţiei Preşedintelui raionului s-a 

desfăşurat procedura de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici la 61 de 

persoane, care s-a efectuat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în termenii stabiliţi; 

- procedura de evaluare trimestrială a performanțelor profesionale individuale ale 

angajaților din Consiliul raional, au fost efectuate 455 de evaluării în perioada dată;  

- în rezultatul evaluării activităţii funcţionarilor publici au fost conferite grade de 

calificare noi la 6 funcţionari publici (Lungu Ivan, Onișciuc Vitalie, Lupan Elena, 

Poponeț Maria, Moisei Elvira, Sîrbu Ina). În baza evaluării activităţii funcţionarului 

public debutant au fost conferite grade de calificare la 4 funcţionari publici (Solomon 

Dumitru, Cigodari Andrei, Gațcan Tatiana, Țurcan Diana); 

- Au fost obținute și prelungite semnături electronice pentru 24 de angajați ai Aparatul 

Președintelui raionului și 20 de consilieri raionali. S-a asigurat completarea și 

actualizarea în termen al Registrului electronic al subiecților declarării averii și 

intereselor personale; 

- Au fost examinate la comisia de disciplină în total 3 sesizări a încălcării de disciplină.  

1. Expirată (Onișciuc V.), 2. Concediere (Guzun Fiodor) 3. Avertisment (Prepelița 

Serghei). 

- Au fost prezentate și întocmite pe perioada dată 3 tabeluri despre datele cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public din cadrul Aparatul Președintelui 

raionului și prezentate Cancelariei de Stat a RM; 

- Au fost întocmite 3 rapoarte anuale privind controlul intern managerial a Aparatul 

Președintelui raionului și direcțiilor fără statut de persoană juridică; 

- Au fost întocmite 12 avize de informare privind evaluarea integrității instituționale 

(Simon Ion, Cigodari Andrei, Solomon Dumitru, Cotovici Simion, Gațcan Tatiana, 

Cociug Viorica, Frumosu Cezar (2 ori), Țurcan Diana, Moscaliciuc Serghei, Bejan 

Ștefan, Moisei Olga); 

- Au fost prezentate informații pentru 5 persoane (Ogor O., Onica R., Ungurean A., 

Roman A., Cotoman V.) Autorității Naționale de Integritate. 

- a fost calculat salariul în legătură cu modificarea valorii de referință și elaborat 

scheme de încadrare în colaborare cu Serviciul administrativ-financiar pentru anii 2020, 

2021, 2022 (Aparatul președintelui raionului, Direcția agricultură și relații funciare, 

Direcția construcții, gospodărie comunală și arhitectură, Serviciul de deservire a 

clădirilor, Instituția publică ,,Stadionul raional Criuleni”, Secția administrativ-militară) 

cu prezentarea în termen către Ministerul Finanțelor; 

- a fost înregistrată 1 (una) declarație în registru de evidență a declaraților cu privire la 

conflictul de interese.(Rusu Diana); 

- în baza deciziei Consiliului raional nr. 4.4/2022 au fost evaluate 6 instituții medico-

sanitare publice din raion în anul 2022 (SR Criuleni, CS Criuleni, CS Măgdăcești, CS 

Hrușova, CS Dubăsarii Veci, CS Bălăbănești) cu privire la stabilirea suplimentului la 

salariu pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță pe activitatea instituției. 

 

 



Secția administrativ Financiară: 

 

Activitatea economico-financiară a autorităţilor publice raionale a fost orientată  

spre  asigurarea disciplinei bugetar-fiscale,  respectarea metodologiei privind 

elaborarea, aprobarea, modificarea şi gestionarea bugetului raional bazat pe programe 

în conformitate cu Setul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 

din 24.12.2015,  realizarea planurilor acţiunilor de bază ale secţiilor şi direcţiilor 

Consiliului raional în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale 

nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, Legii privind finanțele publice şi responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 

15.12.2017 şi ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28 

decembrie 2006.  

Volumul bugetului Consiliului Raional Criuleni la partea de cheltuieli a fost aprobat 

pentru anul 2020 - 24606.2, anul 2021- 26982.4 si  pentru anul 2022 - 26000.0 mii lei  

26000.9 mii lei pe baza de programe si performanta (BPP), precizat in suma de 30786.2 

mii  si executat in suma de 23496.2 mii lei, pentru anul 2020, 24713.2 mii lei pentru 

anul 2021 si in suma de 20729.8 pentru anul 2022. Implementarea bugetarii pe baza de 

programme si performanta are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice,prin 

crearea unei legaturi directe dintre cheltuielile bugetare si rezultatele obtinute din 

implementarea programelor bugetare precum si realocarea resurselor disponibile pentru 

prioritatile comunitatii. 

 

 Informatie privind sinteza cheltuielilor anului 2020: 

 Cod 

Eco 

Aprobat precizat executat divieri Executat 

% 

Retribuirea muncii 211 4194.7 4202.1 3740.5 -461.6 89.0 

Contributii si prime 212 1153.6 1155.6 1023.5 -132.1 89.0 

Servicii 222 12883.2 13099.1 11028.9 -2070.2 84.1 

Dobinzi la imprumutiri 243      

Subsidii  250 2738.9 6231.7 4744.2 -1487.5 76.1 

Prestatii de asistenta 

sociala 

272  876.0 844.0 -32.0 96.0 

Prestari sociale 273 77.9 89.9 71.7 -18.2 84.4 

Alte cheltuieli curente 281 156.1 510.7 416.3 -84.4 81.5 

Cladiri 311 430.0 44.0 - -44.0 - 

Constructii speciale 312 480.0 515.0 303.2 -211.8 58.9 

Masini si utilaje 314 102.6 221.8 147.2 -74.6 82.0 

Mijloace de transport 315      

Inventar gospodaresc 316 258.5 184.7 60.6 -124.1 33.9 

Alte mijloace fixe 318 4.6    - 



Investitii capitale in 

cactive in curs de 

executie 

319 500.0 1710.0 30.7 -1679.3 1.8 

Combustibil,carburanti 331 607.0 388.4 297.7 -90.7 49.4 

Piese de scimb 332 30.0 60.0 47.7 -12.3 79.5 

medicamente 334 4.2 4.2 2.9 -1.3 69.0 

Materiale de uz 

gospodaresc 

336 378.1 388.1 271.7 -116.4 70.0 

Materiale de 

constructii 

337 52.2 115.2 105.0 -0.2 99.8 

Accesorii de 

pat,imbracaminte 

338 4.0 4.0 - -4.0 - 

Alte materiale 339 550.6 569.7 369.8 -209.9 63.8 

       

TOTAL  24606.2 30747.8 23496.2 -7251.6 76.4 

  

 

             Informatie privind sinteza cheltuielilor anului 2021 

 Cod 

Eco 

Aprobat precizat executat divieri Executat 

% 

Retribuirea muncii 211 4319.9 4299.9 3678.6 -621.3 85,6 

Contributii si prime 212 1252,9 1252,9 1066,5 -186,4 85.1 

Servicii 222 13668,9 13514,3 9834,3 -3680,0 72,8 

Dobinzi la imprumutiri 243      

Subsidii  250 4491,0 7076,0 4118,2 -2957,8 58,2 

Prestatii de asistenta 

sociala 

272  2804,3 2744,2 -60,1 97,9 

Prestari sociale 273 56,8 61,8 41,9 -19,9 67,8 

Alte cheltuieli curente 281 174,0 693,0 650,0 -43,0 93,8 

Alte cheltuieli capitale 282  550.0  -550.0 0.0 

Cladiri 311 530.0 269.0 12.8 -256.2 4.8 

Constructii speciale 312 50.0 501.0 380.9 -120.1 76.0 

Masini si utilaje 314 266.6 300.2 277.0 -23.2 92.3 

Mijloace de transport 315  400.0 366.6 -33.4 91.7 

Inventar gospodaresc 316 144.2 193.9 137.3 -56.6 70.8 

Alte mijloace fixe 318 4.6 4.6   - 

Investitii capitale in 

cactive in curs de 

executie 

319 450.0 450.0 347.1 -102.9 77.1 

Combustibil,carburanti 331 554.8 451.5 144.1 -307.4 31.9 

Piese de scimb 332 71.5 69.5 34.2 -35.3 49.2 



medicamente 334 4.2 3.7 1.8 -1.9 48.6 

Materiale de uz 

gospodaresc 

336 380.4 287.6 238.9 -48.7 83.1 

Materiale de 

constructii 

337 105.7 105.7 25.5 -80.2 24.1 

Accesorii de 

pat,imbracaminte 

338 4.0 137.0 133.9 -3.1 97.7 

Alte materiale 339 453.2 676.2 470.5 -205.7 69.6 

       

TOTAL  26982.7 34102.2 24713.2 -9389.0 72.5 

 

             Informatie privind sinteza cheltuielilor anului 2022: 

 

 Cod 

Eco 

Aprobat precizat executat divieri Executat 

% 

Retribuirea muncii 211 5068.0 5132.6 4188.0 -944,6 81,6 

Contributii si prime 212 1469.7 1492.8 1214.5 -278,3 81,4 

Servicii 222 10672.9 10764.2 8214.0 -2550,2 76,3 

Dobinzi la imprumutiri 243      

Subsidii  250 3340.4 6640.4 3758.4 -2882,0 56,6 

Prestatii de asistenta 

sociala 

272  799.4 799.4  100.0 

Prestari sociale 273 65.9 187.0 179.2 -7,8 95,8 

Alte cheltuieli curente 281 686.5 846.8 685.3 -161,5 80,9 

Cladiri 311 345.7 310.7 205.0 -105.7 66,0 

Constructii speciale 312 1600.0 400.0 11.9 -388,1 3,0 

Masini si utilaje 314 144.6 212.4 163.3 -49,1 76,9 

Mijloace de transport 315 350.0 350.0  -350.0  

Inventar gospodaresc 316 110.3 101.4 30.4 -71,0 30,0 

Alte mijloace fixe 318      

Investitii capitale in 

cactive in curs de 

executie 

319 480.0 480.0 6.0 -474.0 1.25 

Combustibil,carburanti 331 589.5 605.5 249.0 -356,5 41,1 

Piese de scimb 332 64.5 55.1 22.5 -32,6 40,8 

medicamente 334 3.6 3.6  -3.6  

Materiale de uz 

gospodaresc 

336 331.8 317.9 229.2 -88,7 72,1 

Materiale de 

constructii 

337 111.4 128.0 51.9 -76.1 11.4 



Accesorii de 

pat,imbracaminte 

338 4.0 4.00  -4.0  

Alte materiale 339 562.1 755.1 617.0 -138.1 81,7 

       

TOTAL  26000.0 30786.2 20729.8 -

10056,4 

67,3 

 

In urma analizei performantei realizate sa stabilit in mediu  indicatorii precizati au 

fost executati pentru anu 2020-72.4% 

         pentru anul 2021- 72.5% 

         pentru anul 2022 la nivel de 67,3 % fata de planul precizat. 

Explicatii la rapoartele pe retea ,state si contingente 

La situatia din 01.01.2022 planul de unitati  la: 

- Aparatul Presedintelui constitue 40.75 unitati 

-Stadionul Raional 7 unit 

-Centrul administrative militar 0.5 un 

-Directia Agricultura 7  

-Directia Constructii 6 

În total 61.25 unitati dintre  care 8 functii vacante.  Salariile angajatilor au fost calculate 

si achitate conform legislatiei in vigoare. 

Cerinte la bilantul executarii bugetului autoritatilor publice 

La bilantul Consiliului Raional Criuleni se duce evident mijloacelor 

fixe,materialelor,mijloacelor banesti,cheltuielilor si mijloacelor atrase de 

institutii,pentru salarizarea personalului,pentru intretinerea institutiilor 

bugetare,precum si evident cheltuielilor capitale. 

Mijloacele fixe la situatia di 01.01.2022 constituiau 103975.7 mii lei.Pe parcursul 

perioadei de gestiune  au fost procurate mijloace fixe in suma de 199.7 mii lei din contul 

reparatiilor capital 217.0mii lei,intrate cu titlu gratuit 73606.7 ii lei (parcul Fotovoltaic), 

au fost transmise cu titlu gratuit 73940.9.0 mii lei  . 

Stocurile de material la situatia din 01.01.2022 fiind in suma de 1514.4 mii lei pe 

parcursul primului simestru al anului   au fost procurate in suma de 1166.9.0 mii lei 

dintre care combustibil si carburanti    246.4 mii lei,piese de schimb 22.5 mii lei,  

,materiale de uz gospodaresc 229.2, materiale de constructie 51.9 mii ,alte materiale 

617.0 mii.Pe parcursul perioadei de gestiune  au avut loc esiri de stocuri de materiale 

in suma de 1266.0 mii lei, dintre care transmise cu titlu gratuit  au fost in suma de 49.7 

mii lei.  

 

Secției asistență juridică și relații cu publicul: 

 

 În perioada de referință au fost realizate următoarele activități: 

Avizate 1409 dispoziții ale Președintelui raionului.  



Categoria 

dispozițiilor 

23.11.2019 

– 

31.12.2019 

2020 2021 2022 Total 

activitatea 

de bază 

15 185 182 193 575 

personalul 

scriptic 

32 310 270 222 834 

 47 495 452 415 1409 

 

 Din numărul total de 1409 dispoziții, 50 % dintre aceste dispoziții au fost redactate 

de către personalul Secției. 

  

 Din totalul acestor dispoziții au fost notificate de către Oficiul Teritorial al 

Cancelariei de Stat. 

 27.11.2019 

– 

31.12.2019 

2020 2021 2022 Total 

Număr de 

notificări  

0 10 12 86 108 

Situația 

notificărilor 

0 6 – retrase 

2 – hotărâri  

de judecată 

de 

respingere 

a acțiunilor 

2 - abrogate 

10 – 

hotărâri  de 

judecată de 

respingere 

a acțiunilor 

2 - abrogate 

 

8 – retrase 

notificările 

78 – în 

judecată 

14 retrase 

6 hotărâri de 

judecată de 

respingere 

4 abrogate 

78 n 

judecată 

 

 Au fost avizate 573 proiecte de decizii. 

 27.11.2019 

– 

31.12.2019 

2020 2021 2022 Total 

Data 

ședinței 

Număr de 

proiecte/ 

decizii 

aprobate  

23.11. – 3/3 

07.12. – 3/0 

11,19 

și20.12 – 

6/6 

27.12 – 

14/14 

 

17 și 24.02 

– 2/0 

18.03 – 33/0 

05.06 – 

33/30 

03.09 – 19/0 

16.10 – 

19/16 

27.11 – 

22/21 

09.02 – 8/6 

30.03 – 26/0 

02.04 – 26/0 

06.04 – 26/0 

15.04 – 

27/21 

14.05 – 

23/13 

27.05 – 4/0 

11.06 – 9/6 

03.01 – 4/2 

25.03 – 

35/33 

12.04 – 3/0 

17.05 – 5/3 

17.06 – 

15/13 

05.08 – 3/0 

02.09 – 1/1 

13.09 – 1/0 

 



21.12 – 21/0 

25.12 – 

21/17 

28.12 – 0/0 

19.07 – 3/0 

27.07 – 3/0 

21.08 – 3/0 

25.08 – 3/0 

02.09 – 3/3 

03.09 – 2/0 

20.09 – 

18/17 

12.11 – 6/6 

22.11 – 7/1 

23.12 – 

29/29 

24.09 – 1/0 

27.09 – 1/0 

10.10 – 1/1 

14.10 – 3/3 

27.10 – 6/6 

11.11 – 17/0 

14.11 – 17/0 

18.11 – 

18/17 

23.11 – 1/1 

15.12 – 9/0 

22.12. – 9/6 

27.12 – 5/2 

Total 26/23 170/84 226/100 155/88 573/295 

 

 Pentru proiectele de decizii au fost perfectate 239 rapoarte de expertiză juridică. 

 27.11.2019 

– 

31.12.2019 

2020 2021 2022 Total 

Număr de 

rapoarte de 

expertiză 

juridică 

0 47 124 68 239 

 

 S-a acordat asistența de rigoare pentru organizarea ședințelor CR Criuleni indicate 

în tabelul de la pct. 4, în total 54 ședințe a CR Criuleni convocate. 

 27.11.2019 

– 

31.12.2019 

2020 2021 2022 Total 

Număr de 

ședințe a 

CR 

convocate 

6 10 18 20 54 

 

 

 Din totalul deciziilor adoptate au fost notificate. 

 27.11.2019 

– 

31.12.2019 

2020 2021 2022 Total 

Număr de 

notificări  

0 10 11 14 35 



Situația 

notificărilor 

0 7 – hotărâri  

de judecată 

de 

respingere a 

acțiunilor 

2 – 

satisfăcute 

1 – retrasă 

de OT 

 

8 – hotărâri  

de judecată 

de 

respingere a 

acțiunilor 

2 – 

satisfăcute 

1 – retrasă 

de OT 

 

13 – în 

judecată în 

examinare 

1 – 

satisfăcută 

15 – 

hotărâri  de 

judecată de 

respingere a 

acțiunilor 

5 – 

satisfăcute 

13 – în 

judecată în 

examinare 

2 – retrase 

de OT 

 

1. Examinată corespondență de intrare în număr de 418 (2020 – 109, 2021 – 199, 2022 

- 110) 

2. Pregătite răspunsuri la toate cele 418 solicitări. 

3. Pregătite 55 documente privind soluționarea proiectului ETC 1654 „Cross border 

waste management tool for rural localities, CBCRurWaste”, care au fost expediate mai 

multor instituții. (Guvern, CNA, PG, PA, Min. Fin., autorități din România, Ucraina, 

Președinție etc. ). 

4. Reprezentarea CR Criuleni și Președintelui raionului în instanțele de 

judecată/poliție/procuratură/CNA în 71 dosare judiciare (5 penale, 66 civile și de 

contencios administrativ). 

5. Participarea la lucrările a 12 ședințe a comisiei de concurs pentru funcțiile publice, 

2 ședințe problema AIPER, 4 ședințe la Ministerul Finanțelor pe problema datoriilor 

proiectului „Cross border waste management tool for rural localities, CBCRurWaste”; 

6. 15 deplasări la CNA pe dosarele penale instrumentate și pe marginea 

primirii/restabilirii documentației proiectului „Cross border waste management tool for 

rural localities, CBCRurWaste”; 

7. Perfectate dosarele pentru perfectarea de legitimații pentru victimele represiunilor 

politice, fiind finalizat procesul de schimbare a legitimațiilor, în total de acest serviciu 

beneficiind 117 persoane din raion; 

8. Realizate activități pe capitolul perfectării actelor de acordare a distincțiilor de stat; 

9. Realizate activitățile pe capitolul grupului de lucru de achiziții; 

10. Activități în cadrul comisiei de disciplină. 

11. Au fost pregătită documentația și asigurată perfectarea legitimațiilor către primarii 

din raion, vicepreședinții raionului și consilierii raionali. 

12. De comun cu Serviciul resurse umane, s-a publicat în Registrul de stat al actelor 

locale, actele normative adoptate până la anul 2018. 

13. Perfectată documentația privind înregistrarea a drepturilor de proprietate/folosință 

pentru 16 bunuri imobile la Serviciul cadastral Criuleni și utilizate de către diverse 

structuri ale CR Criuleni (instituții de învățământ, centre de sănătate etc) 



 

La compartimentul relații cu publicul s-a realizat: 

Petiții. Pe parcursul perioadei de raportare în adresa Consiliului raional au parvenit 322 

de petiții (2020 – 119, 2021 – 93, 2022 - 110). În petițiile parvenite au fost abordate 

problemele ce țin de : acordarea ajutorului material, examinarea terenurilor pentru 

construcții, soluționarea litigiilor, gospodărie comunală, drumuri, privatizarea fondului 

locativ, indemnizații unice (catastrofa de la Cernobîl, participanți la acțiunile de luptă 

din Transnistria, evenimentul din Afganistan. Petițiile parvenite la Consiliul raional 

sunt examinate în termenii prevăzuți de legislație și actele normative în vigoare. 

Audiența. În cadrul audienței la Președintele raionului au fost înscriși 201 cetățeni cu 

diverse probleme (2020 – 75, 2021 – 71, 2022 - 55). 

Referitor la lucrările de secretariat. 

 În registru de evidență a corespondenței de intrare au fost înregistrate 5845 de 

scrisori (2020 – 1611, 2021 – 2624, 2022 - 1610). 

 În registru de evidență a corespondenței de ieșire, înregistrate 1850 scrisori (2020 

697, 2021 – 599, 2022 - 554). 

Toate  adresările au fost examinate, s-a dat răspuns în termenii prevăzuți de legislație. 

Activității planificate. 

 Acumularea planurilor lunare a  direcțiilor și secțiilor din cadrul Consiliului raional 

pentru aprobare la  Președintele raionului. 

Prezentarea Președintelui raionului informației privind funcționarea serviciilor 

descentralizate și  instituțiilor subordonate Consiliului raional. 

Asigurarea unei baze de date și informații de interes public. 

Clasarea și arhivarea actelor, corespondenței și a documentelor. 

Înregistrarea deplasărilor angajaților Consiliului raional (registru). 

Înregistrarea Diplomelor de Gratitudine, merite, performanță (registru). 

Expedierea scrisorilor după destinație. 

Organizarea recepțiilor cu pauză de cafea. 

Executarea măsurilor depuse de către președintele raionului și vicepreședinții raionului. 

Organizarea sărbătorilor: 

 Ziua comemorării lui M. Eminescu, ziua autonomiei locale și a lucrătorului din 

administrația publică locală, ziua Mărțișorului, comemorarea celor căzuți în războiul 

de pe Nistru (anul 1992), catastrofa de la Cernobîl, războiul din Afganistan, ziua 

Internațională a Femeii, ziua Drapelului de Stat, ziua Victoriei, ziua comemorării lui 

Ștefan cel Mare și Sfânt, ziua Independenții Republicii Moldova, sărbătoarea Limba 

Noastră. 

 În sensul celor menționate, este important a se menționa că nota informativă nu 

cuprinde întregul volum de lucru realizat de către Secția AJ și RP, cele descrise 

reprezintă un nivel de 70% din activități, adică o parte a activităților nu își regăsesc 

descriere în indicii notei dat fiind faptul că reprezintă activități cu caracter 

organizatoric, de studiere continuă a legislației și practicilor, comunicare cu colegii din 

Aparatul Președintelui raionului, subdiviziunile CR Criuleni, APL-I, alte instituții, 



inclusiv mass-media, diverse deplasări, oferiri de consultanță, pregătiri de materiale, 

ajutor altor colegi în diverse situații, chiar și în lipsa unor prevederi funcționale care ar 

fi indicate în fișa postului. 

 

Secției de Economie, Investiții și Relații Externe: 

 

        Activitatea Secției de Economie Investiții și Relații Externe se bazează pe 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare social economică, atragerea investițiilor, 

organizarea licitațiilor publice și generarea activităților antreprenoriale de succes cu 

mediul de afaceri, serviciile desconcentrate, descentralizate, APL I, precum și 

subdiviziunile Consiliului Raional. 

În perioada anului 2020, au fost realizate următoarele obiective care au fost 

transmise în programul de activitate și nu numai: 

 Au fost  date răspunsuri la 135 de scrisori și demersuri adresate secției date. 

 S-au acordat consultații metodice primăriilor pentru actualizarea planurilor locale de 

dezvoltare. 

 S-au acordat consultații metodice la descrierea proiectelor propuse primăriilor din zona 

de securitate și la organizarea licitațiilor la următoarele proiecte:  

1. Primăria Bălăbănești, s. Mălăeștii Noi„ Crearea Centrului de tineret” 500,0 mii lei;  

2. Primăria Bălăbănești, „Renovarea rețelelor electrice de iluminat stradal”-180,2 mii lei;  

3. Primăria com. Boșcana „Reabilitarea rețelelor de iluminat public”-300,0 mii lei; 

4.  Primăria s, Jevreni” Iluminarea stradală”-190,0 mii lei;  

5. Primăria s. Slobozia Dușca” Extinderea   sistemului de iluminat  public stradal prin 

instalarea plafoanelor LED” -270,0 mii lei;  

6. Primăria s. Onițcani ”Renovarea iluminării stadionului” 29,8 mii lei.  

În total-1470,0 mii lei. 

 Am prezentat informații utile primăriilor și agenților economici despre finanțarea 

proiectelor de către organizațiilor non guvernamentale. 

 Toate serviciile au fost publicate pe platforma informațională www.criuleni.md. 

 La solicitarea, autorităților publice locale de nivelul I și instituțiilor de învățământ a 

acordat consultanță, privind procedura de achiziții publice. 

 Am participat la 5 seminare privind dezvoltarea durabilă a unităților administrativ 

teritoriale. 

 Am inițiat și arbitrat până la faza finală procedura de licitație publică privind lucrările 

de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, procedura de achiziție a 

automobilului care a eșuat, achiziția procedurilor petroliere. 

 Am participat la constatarea bunurilor materiale din cadrul proiectului transfrontalier 

,,Cross-Border Waste Managment toll rural localities, CBCRur Waste,,. 

 Am participat la ședințe, mese rotunde și întruniri create pentru dezvoltarea economiei 

și eficacitatea întreprinderilor mici și mijlocii din raionului Criuleni. 

http://www.criuleni.md/


 Am arbitrat la inițierea rețelei Naționale LEADER întru crearea a 4 grupuri de acțiune 

locală (GAL) în raion. 

 Am luat la evidență, depozitat și  verificat materiale pentru construcția ce ține de 

proiectul  Centrala Solară  ,, Parc Fotovoltaic ,, primite din Republica Populară China. 

 Către ADR Centru au fost înaintate și propuse spre finanțare 3 Note conceptuale. 

 Am colectat date privind executarea Strategiei de Dezvoltare 2016-2021. 

 Strategia de Dezvoltare pentru anii 2021-2025 precum și Planul de acțiuni pentru anul 

2021 sunt în proces de elaborare la etapa finală. 

 Am asigurat lucru în cadrul comisiilor subordonate Consiliului raional. 

 Am inițiat procedura de identificare, valorificare și înstrăinare a bunurilor neutilizate 

de către Consiliul raiona Criuleni. 

 

 Pe parcursul anului   2021    specialiștii  secției economie, investiții și relații externe 

au reușit  asupra:  

 S-au colectat  propunerile pentru întocmirea Programului strategic de dezvoltare pentru 

anul 2021-2025 și a Planului de acțiuni  pentru anul 2021 care  a fost aprobat prin 

Decizia Consiliului raional Criuleni  nr. 6.1 din 20.09.2021. 

 Sa-u contactat primăriile din Zona de Securitate și s-au colectat propunerile de proiect  

am acordat  consultanță  metodică la descrierea proiectelor care au fost înaintate la 

Biroul politici de integrare. În rezultatul  evaluării propunerilor de proiect au fost 

acceptate 5 proiecte: 

 1. Slobozia Dușca, r-nul Criuleni „Amenajarea  terenului  adiacent monumentului 

istoric  de importanță  națională  din vatra veche a satului  Slobozia Dușca -290,0 mii 

lei;  

 2. Primăria Coșernița -”Construcția unui gard la Grădinița de copii „Ghiocel” -230,0 

mii lei;  

 3. Consiliul raional Criuleni”- Replanificarea și reconstrucția grupului sanitar al 

Gimnaziului Răculești -300,0 mii lei;  

 4. Reconstrucția acoperișului  Oficiului Medicilor de Familie din satul Slobozia –

Dușca -285,0 mii lei; 

 5.  Primăria Bălăbănești ”Renovarea fostei cazangerii în Centrul de Tineret-615,00 mii 

lei. 

 În rezultatul ședinței de lucru online cu Viceprim ministru pentru integrare dl.Vlad 

Kulminschi au fost înaintate  problemele cu care se confruntă localitățile din Zona de 

Securitate. 

Permanent prezentăm APL I și agenților economici  informații utile despre finanțarea 

proiectelor în derulare de la  diferiți parteneri și donatori. S-a prezentat la ADR Centru 

lista proiectelor prioritare pe care APL I  intenționează să le implementeze în perioada 

de finanțare 2022-2024 și nu  au asigurată acoperirea financiară integrală și anume: 

1. Valorificarea  patrimoniului  cultural ”Peștera Surprizelor„- studiu de fezabilitate, 

cerere  de finanțare; 



2. Valorificarea patrimoniului  educational „Școala profisională polivalentă din or. 

Criuleni” , HG nr 223 din 12.03.2018  „ Cu privire la transmiterea unor bunuri 

materiale”- incubator de afaceri; 

3. Îmbunătățirea calității  și a accesului pe porțiunea de drum Răculești Coridorul M21-  

proiect tehnic; 

4. Valorificarea patrimoniului a fostei maternități or. Criuleni, studii prefezabilitate –

casă socială; 

5. Asigurarea unei vieți mai decente și a unui  mediu mai curat  prin construcția  unui 

sistem  regional de apeduct  și sanitație în regiunea Răutului  de Jos. 

 Toate activitățile sunt plasate pe platforma informațională „ www.criuleni.md” 

 La solicitarea  autorităților publice locale de nivelul I,  instituțiilor de învățământ, 

agenților economici  li s-a acordat consultanță  privind procedurile de achiziții publice. 

 Am inițiat și monitorizat până la faza final  procedura de licitație publică privind 

lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, procedura de achiziție a 

autoturismului, achiziția produselor petroliere 

  Am inițiat procedura de identificare, valorificare și înstrăinare a bunurilor  neutilizate 

de către Consiliul raional Criuleni. 

 Am participat la ședințe, mese rotunde  și întruniri întru dezvoltarea economiei și 

eficacitatea întreprinderilor mici și mijlocii din raionul Criuleni. 

 Am monitorizat zilnic mersul lucrărilor pentru construcția ce ține de proiectul „Centrala 

Solară Parc Fotovoltaic cu capacitatea de 2,8Mv în or. Criuleni,  suntem la etapa finală 

de implementare a proiectului. 

 Am conlucrat cu Întreprinderile Municipale în identificarea și soluționarea problemelor 

cu care se confruntă. 

  Am efectuat vizita în schimb de experiență în regiunea Viru Nigula Vlad, Estonia. 

 În scopul dezvoltării   comunităților, deschiderii oportunităților pentru schimbul de 

experiență s-au scris scrisori de intenție pentru înfrățire cu  jud. Timiș, România. 

 Am asigurat lucru în cadrul comisiilor subordonate Consiliului raional . 

 Se lucrează asupra elaborării portofoliului investițional al raionului. 

 S-au colectat  propunerile pentru întocmirea Planului de acțiuni  pentru anul 2022 întru  

realizarea  Programului strategic de dezvoltare pentru anul  2021-2025. 

 În termenul solicitat Am inițiat procedura  înstrăinare a bunurilor neutilizate de către 

Consiliul raiona Criuleni   SA „Superb-Service„ 

 au fost întocmite și expediate răspunsuri la scrisorile parvenite de la  instituțiile  ierarhic 

superioare. 

  

În perioada anului 2022 au fost realizate următoarele obiective care sunt transmise în 

programul de activitate și nu numai: 

 Am elaborat și prezentat răspunsuri la 120 de scrisori și demersuri adresate secției date. 

 Am acordat consultații metodice primăriilor pentru actualizarea planurilor locale de 

dezvoltare. 



 Am acordat consultații metodice la descrierea proiectelor propuse primăriilor din zona 

de securitate și organizarea licitațiilor, unde  au fost implementate 6 proiecte și anume: 

1. Reparația acoperișului blocului central al Instituției Medico Sanitare Publice Centrale 

de Sănătate din satul Dubăsarii Vechi„  în sumă de 300,00 mii lei;  

2.  Reparația capitală a Centrului de Tineret din satul Mălăeștii Noi, raionul Criuleni„ în 

sumă de 885,00 mii lei;  

3. Reabilitarea segmentului de drum din satul Dubăsarii Vechi în sumă de 250,00 mii lei;  

4. Lucrări de reparație a sistemului de încălzire din cardul grădiniței creșă de copii ,, 

Andrieș,, din satul Onițcani în sumă de 300,00 mii lei; 

5. Renovarea acoperișului gradiniței pentru copii ,,Izvoraș,, din comuna Răculești în sumă 

de 600,00 mii lei;  

6. Procurarea utilajului radiologic digital pentru Instituția Medico Sanitară Publică, 

Centrul de Sănătate Criuleni, în sumă de 700,00 mii lei.  

În total  3035 mii lei.  

 Am prezentat informații utile primăriilor și agenților economici despre finanțarea 

proiectelor de către organizațiilor non guvernamentale. 

 Toate serviciile au fost publicate pe platforma informațională www.criuleni.md. 

 La solicitarea, autorităților publice locale de nivelul I și instituțiilor de învățământ a 

acordat consultanță, privind procedura de achiziții publice. 

 Am participat la 5 seminare privind dezvoltarea durabilă a unităților administrativ 

teritoriale. 

 Am inițiat și arbitrat până la faza finală procedura de licitație publică privind lucrările 

de reparație și întreținere a drumurilor publice locale, achiziția procedurilor petroliere. 

 Am participat la  de ședințe și am întrunit mese rotunde online create pentru dezvoltarea 

economiei și eficacitatea întreprinderilor mici și mijlocii din raionului Criuleni. 

 Am acordat consultare metodologică  Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) . 

 A fost semnat actul de recepție a  lucrărilor  pentru construcția obiectului   Centrala 

Solară  ,, Parc Fotovoltaic cu capacitatea de 2,8 MW și rețelele electrice de 10/04 kV 

din or. Criuleni, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 3101215312 și transmis în 

deservirea ÎM ” Edilitate Criuleni„. 

 Strategia de Dezvoltare pentru anii 2021-2025 precum și Planul de acțiuni pentru anul 

2023 sunt în proces de elaborare la etapa finală. 

 Am asigurat lucru în cadrul comisiilor subordonate Consiliului raional. 

 De către Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor 

pentru Păturile socialmente Vulnerabile II  căminul nr.1 și căminul nr.2  a fostei școli 

polivalente au fost incluse  în lista premergătoare a proiectului. 

  Conlucrăm cu Întreprinderile Municipale în identificarea și soluționarea 

problemelor cu care se confruntă. 

 La solicitarea  autorităților publice locale de nivelul I s-a acordat consultanță  privind 

înaintarea proiectelor și la inițierea, evaluarea  procedurile de achiziții publice  în cadrul 

Programului „Satul European”(19 proiecte în sumă de 77667,00 mii lei. 

http://www.criuleni.md/
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Notă informativă 

privind activitatea Direcţiei Agricultură şi Servicii Funciare 

Criuleni în perioada anilor (2019 - 2022) 

Activitatea Direcţiei Agricultură şi Servicii Funciare în acest interval de timp  s-

a axat pe realizarea obiectivelor trasate în Programul activităţilor sale, reieșind din 

cerinţele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliului raional şi a 

Preşedintelui raionului, întru realizarea strategielor de dezvoltare social-economică a 

raionului Criuleni pe perioadele 2016-2020; 2021 - 2025. Obiectivele principale au fost: 

 Formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi competenţelor 

personalului care activează în direcţia agricolă. 

        Crearea asociațiilor de specialitate a apicultorilor, producătorilor de cereale, 

struguri, legume, pomușoare, etc. 

        Organizarea în perspectivă a agrocombinatelor, agroholdingurilor. 

 Extinderea suprafeţelor de plantare cu culturi multianuale. 

 Revitalizarea păşunilor.  

 Extinderea suprafeţelor irigate. 

        Extinderea suprafeţelor cultivate în solare, sere şi tunele. 

Revitalizarea sectorului zootehnic. 

Întroducerea noilor tehnologii de tip No – Till, Strip-Till,  pentru conservarea 

umidităţii în sol. 

În acest scop, au fost stabilite variate forme de monitorizare, şcolarizare şi 

instruire a specialiştilor ce activează în sectorul agricol.  

Pe parcursul perioadei de raport  s-au petrecut seminare, mese rotunde cu agenţii 

economici din teritoriu şi anume: 

 Seminare cu privire la subvenţionarea producătorilor agricoli. 

          Seminare cu privire la tăiatul în uscat a viţei de vie petrecut pe plantațiile  

combinatului Cricova, anual în luna februarie. 

 Seminare cu privire la tăiatul în uscat a culturilor pomicole în Gospodăria 

didactică ,,Criuleni’’, anual. 

 Seminare cu privire la creşterea legumelor. 

 Seminare cu privire la protecţia plantelor.  

 Seminare cu privire la procedura unică de ținere a evidenței spațiilor verzi ale 

localităților urbane și rurale. 

          Seminare cu specialiștii pentru reglamentarea regimului funciar din cadrul 

primăriilor raionului, referitor la întocmirea dării de seamă funciară anuală, la data de 



01 ianuarie al anului cu coordonarea materialelor prezentate de către primării, pentru 

planificarea bugetului pe anul următor. 

Pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie a anului - 2019, Direcția 

Agricultură și Servicii Funciare a activat în strictă conformitate cu Regulamentul de 

activitate al Direcției, aprobat prin Decizia Consiliului raional Criuleni din 2016, Planul 

de acțiuni, etc. S-a efectuat o totalizare privind activitatea și rezultatele anului agricol 

cu agenții economici, planurile și perspectivele pentru anul următor în cadrul Sărbătorii 

Naționale ”Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare” ce se 

marchează în ultima duminică din luna noiembrie. A fost convocată o ședință de lucru 

cu inginerii cadastrali din primării privind corectitudinea întocmirii a dării de seamă 

anuale funciară cu ulterioara perfectare și totalizare întru întocmirea dării de seamă 

funciară raională cu prezentarea către Agenția Relații Funciare și Cadastru a R. 

Moldova. Examenate și expediate răspunsuri la 24 de scrisori, petiții, note informative. 

A fost întocmit un raport de activitate pe anul curent și schițat un plan de acțiuni pentru 

anul 2020. Implicarea activă în organizarea manifestației culturale ”Omul Anului - 

2019” și în acțiuni de caritate cu suportul nemijlocit oamenilor de afaceri din domeniu 

pentru cei mai deosebiți ca noi.  

Pe parcursul anului  - 2020, reprezentanții direcției au participat la licitațiile 

locale desfășurate în primării. S-a efectuat inspectarea bazinelor acvatice din raion. 

Au fost efectuate 48 de vizite în teritoriu pentru monitorizarea desfășurării 

lucrărilor agricole și a procesului de păstrare a producției agricole în depozite. 

S-a transmis săptămînal in adresa Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare, informația operativă privind lucrările in agricultură. 

Toate scrisorile și demersurile care au parvenit în adresa Direcției agricultură și 

servicii funciare au fost examenate în termenii prescriși de legislația în vigoare. 

 Insuficiența de apă în sol au creat neînţelegeri între producători şi prestatorii de 

servicii ”Apele Moldovei”, la care Direcția Agricultură și Servicii Funciare a fost 

receptivă, au fost propuse soluții şi în rezultat au fost irigate terenurile de culturi 

legumicole. S-a contribuit esențial în formarea a trei asociații a utilizătorilor de apă 

pentru irigare în localitățile: Dubăsarii Vechi, Criuleni și Răculești. În comun acord cu 

președintele raionului a fost organizată o întîlnire de lucru la solicitarea AUAPI 

Dubăsarii Vechi cu conducerea de vîrf a MADRM în impulsionarea procesului de 

stopare a comercializării a nouă pompe lucrative de către SGA Nistru-Centru, ce ar 

aduce la nefuncționalitatea stațiilor și imposibilitatea irigării culturilor agricole.  

Pe parcursul anului au fost montate peste 1,5 ha de sere și se prelungește 

extinderea lor în satele: Bălăbănești, Boşcana, Oniţcani, Mașcăuți, Cimișeni, Hrușova, 

Drăsliceni, Hîrtopul Mare. 



Direcţia Agricultură și Servicii Funciare a evaluat suprafeţele de păşuni din 

cadrul primăriilor şi a propus măsuri concrete reprezentanţilor din primării pentru 

revitalizarea păşunilor.  

Îngheţurile din primăvara an.2020 și seceta cumplită  a provocat un şir de 

probleme producătorilor agricoli, unde Direcţia Agricultură și Servicii Funciare a 

activat  împreună cu comisiile speciale pentru evaluarea pagubelor şi prezentarea 

materialelor către instituţiile de stat. Pe parcursul perioadei aprilie-iunie a anului 2020  

au fost examenate, evaluate și constatate suprafețe agricloe de grupa – I, afectate în 

urma secetei  în cadrul Comisiilor SE locale și raionale. La grupa – I au fost examenate 

în  22 localități peste 80 de agenți economici pe suprafața 6107 ha cu un grad de afectare 

peste 80 la sută. Paguba estimativă a constituit 67 mln lei. 

La grupa – II au fost examenate în  25 localități, 117  agenți economici pe 

suprafața 13668 ha cu un grad de afectare peste 70 - 80 la sută. Paguba estimativă a 

constituit în jur de 379 mln lei. Din luna martie, anul 2020,  pe cînd APL au activat la 

distanță conform cerințelor CSE republicane, Direcția Agricultură și Servicii Funciare 

a activat zi de zi monitorizînd situația pandemică provocată de virusul COVID – 19. În 

plină pandemie DA și SF  a contribuit esențial în alocarea pungilor sociale cu produse 

animaliere către familiile socialmente vulnerabile conform listelor prezentate de către 

Direcția Asistență Socială a Consiliului raional Criuleni. Organizarea acțiunilor de 

caritate sunt o prioritate ce se află în continuu pe agenda direcției, implicînd agenții 

economici cu contribuirea a produselor agricole ce ulterior sunt distribuite celor mai 

triști ca noi, transparent și echidistant. Direcția Agricultură și Servicii Funciare a 

participat activ la înverzirea plaiului prin promovarea exercițiului dat, și a plantat arbori 

prin exemplul personal în or.Criuleni. Direcția Agricultură și Servicii Funciare în 

comun acord cu IF ”Porumbeni” promovează prin intermediul meselor rotunde 

treininguri, seminare, material semincer produs de către IF ”Porumbeni”. S-a organizat 

un seminar instructiv în creșterea și promovarea semințelor de porumb de către 

Compania din s.Coșernița, r-l Criuleni, MTI – Moldova. 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.455 din 21.06.2017 cu privire la 

modul de repartizare a mijloacelor fondului național de dezvoltare a agriculturii și 

mediului rural, Direcția a acordat ajutor în pregătirea pachetelor de documente pentru 

depunerea  la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Agricultorii 

din raion au depus 196 dosare în a. 2020 în sumă totală de 53 mln 487,568 lei  și au 

primit 15 mln 637,185 lei. 

Totodata, începând cu 1 februarie 2020 a fost dat startul recepționării cererilor 

de subvenționare pentru Campania din 2020. Perioada de recepționare a dosarelor de 

subvenționare a durat până la 31 octombrie, 2020. Au fost susținute inițiativele 



agricultorilor pentru înființarea: 28 ha plantații nucifere, 2 ha pomușoare, 10 ha vita de 

vie, 26 ha prun, 5 ha persic, 16 ha alun.  Conform prevederilor Planului de activitate a 

Consiliului raional pe parcursul anilor 2019 și 2020 a fost pus ca obiectiv reabilitarea 

sistemelor de irigație din raion. S-au efectuat lucrări de reconstrucție la sistemul de 

irigare ,,Platoul Pugăcenii de Sus’’ în care intră și primăriile Dubăsarii Vechi, Corjova, 

Bălăbănești. 

S-a organizat participarea la Expoziţia Naţională ediţia  XIX-a „Fabricat în 

Moldova” care s-a petrecut în perioada ianuarie – februarie 2020 în mun. Chişinău, la 

care raionului Criuleni ia fost decernată medalia de aur.  În cadrul sărbătorii republicane 

”Moldagroteh - Farmer” ediția  a XXXVIII– a, organizată în s.Pașcani, r-l Criuleni, 

Direcția Agricultură și Servicii Funciare în comun acord cu agenții economici au 

organizat o prestație a agenților economici în cadrul Pavilionului  raionului Criuleni. 

A fost organizată şi petrecută sărbătoarea raională Toamna de Aur – 2020, care 

a constituit o asociere a sărbătorilor ”Ziua Națională a Vinului” și ,,Ziua Lucrătorului 

din Agricultură’’ unde au participat conducerea de vîrf a raionului, oaspeți de onoare,  

conducători și lucrători a întreprinderilor agricole, veterani din agricultură. 

 În cadrul sărbătorii, administrația publică locală a avut un prilej de a menționa 

combinerii, mecanizatorii, cei mai buni manageri, companiile de procesare a producției 

agricole (panificație, producerea uleiului vegetal), specialiștii din pomicultură, 

legumicultură, viticultură, producerea materialului semincer, specialiștii din zootehnie, 

cu cadouri de preț, diplome de onoare, cu înmânarea colacului în semn de recunoștință 

și respect față de lucrătorii din sectorul agricol. In cadrul acestei sarbatori a fost 

organizat un tîrg de toamnă la care au participat  producătorii agricoli autohtoni și din 

alte raioane ale republicii care au venit cu un asortiment bogat de producție agricolă și 

material săditor. Meșterii populari au prezentat o gamă largă de articole de artizanat. 

La finele anului 2020 în baza informației prezentate de către primăriile raionului 

a fost întocmită ”Darea de seamă funciară raională” la data de 01.01.2021, cu ulterioara 

prezentare la Agenția Relații Funciare și Cadastru a R.Moldova. 

S-a monitorizat procesul tehnologic în sectorul agricol în special la însămînțarea 

culturilor de toamnă. 

Pe parcursul anului  - 2021, au fost promovate  și implementate obiectivele 

strategice ale politicii agrare a statului în teritoriu. S-a petrecut un seminar cu 

specialiștii pentru reglamentarea regimului proprietății funciare din cadrul primăriilor 

raionului, referitor la întocmirea dării de seamă funciară anuală. Au fost coordonate 

materialele prezentate de către primării, pentru planificarea bugetului pe anul următor. 

S-a desfășurat un seminar privind implementarea proiectului  ”Înregistrarea 

bunurilor imobile, evaluarea și impozitarea locală ”. 



Criza pandemică a influențat enorm prezența fizică a antreprenorilor solicitați la 

seminare și mese rotunde. O mare parte din activități s-au petrecut onlain ce în mare 

măsură a diminuat eficiența acestor școlarizări. 

Reprezentanții direcției au participat la licitațiile publice petrecute în cadrul 

primăriilor privind vînzarea-cumpărarea și arenda terenurilor. Pe parcursul anului 2021 

au fost coordonate 176 de dosare tehnice privind delimitarea în mod selectiv cu stabilire 

hotarelor terenurilor proprietate publică din domeniul prival al UAT. Concomitent cu 

coordonarea dosarelor au fost eliberate de către Serviciul Relații Funciare și Cadastru 

”Confirmări” de apartenență a bunurilor imobile sus menționate. Au fost coordonate 

dosarele prezentate de către agenții economici și persoanele fizice privind excluderea 

terenurilor din circuitul agricol. În luna mai, an.2021 de către Serviciul Relații Funciare 

și cadastru din cadrul DA și SF a fost petrecut un seminar în colaborare cu Agenția 

Proprietăți Publice cu inginerii cadastrali din primăriile raionului Criuleni, privind 

corectitudinea pregătirii materialelor pentru dosarul de colectare a datelor inițiale din 

cadrul Proiectului ”Înregistrare și Evaluare Funciară” în raionul Criuleni la situația 

29.06.2021. S-a efectuat inspectarea bazinelor acvatice din raion în strînsă colaborare 

cu specialiștii SSE Criuleni. 

Au fost efectuate 56 de vizite în teritoriu pentru monitorizarea desfășurării 

lucrărilor agricole și a procesului de păstrare a producției agricole în depozite. 

S-a transmis săptămînal in adresa Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare, informația operativă privind lucrările in agricultură. 

Toată corespondența care a parvenit în adresa Direcției Agricultură și Servicii 

Funciare a fost examenată în termenii prescriși de legislația în vigoare. 

 Neînţelegerile apărute între producătorii şi prestatorii de servicii ”Apele 

Moldovei”, la care Direcția Agricultură și Servicii funciare a venit cu soluții și în 

rezultatul cărora a fost posibil de irigat terenurile agricole. S-a contribuit esențial în 

formarea   Asociației Utilizătorilor de Apă pentru irigare în localitatea Criuleni și 

soluționarea multiplelor probleme apărute în cadrul activității.   

Pe parcursul anului au fost montate peste 1,03 ha de sere în satele: Criuleni, 

Bălăbănești, Boşcana, Oniţcani, Mașcăuți, Cimișeni, Hrușova, Drăsliceni, Hîrtopul 

Mare. 

Direcţia Agricultură și Servicii Funciare a evaluat suprafeţele de păşuni din 

cadrul primăriilor şi a propus măsuri concrete reprezentanţilor din primării pentru 

revitalizarea lor.  

Condițiile climaterice nefavorabile din primăvara anului 2021  a provocat un şir 

de probleme producătorilor agricoli, unde Direcţia Agricultură și Servicii Funciare a 

activat  împreună cu comisiile SE pentru evaluarea pagubelor şi prezentarea 

materialelor către instituţiile de stat. Pe parcursul perioadei aprilie-mai, 2021  au fost 



perfectate și examenate, procesele verbale întocmite de către comisiile SE locale în 22 

de localități privind pagubele pricinuite în urma secetei la culturile agricole de gr-II 

pentru a beneficia în baza HG nr-846 din 2020 a ajutorului umanitar extern acordat de 

Romania. În urma constatărilor au fost evidențiate ca culturi afectate 5359 ha de 

porumb și 6228 ha de floarea soarelui cu gradul de afectare mai mare de 60%. 70 de 

gospodării agricole au beneficiat de 213.403 litri de motorină acordat de către România. 

În plină pandemie DA și SF  a contribuit esențial în alocarea pungilor sociale cu 

produse animaliere către familiile socialment vulnerabile conform listelor prezentate de 

către Direcția Asistență Socială a Consiliului raional Criuleni. Organizarea acțiunilor 

de caritate sunt o prioritate ce se află în continuu pe agenda direcției, implicînd agenții 

economici cu contribuirea  produselor agricole ce ulterior sunt distribuite celor 

nevoiași, transparent și echidistant. Direcția Agricultură și Servicii Funciare a participat 

activ la înverzirea plaiului prin promovarea exercițiului dat. Pe parcursul activității în 

perioada anului 2021, DA și SF Criuleni a monitorizat activitatea lucrărilor agricole în 

cadrul gospodăriilor agricole din r-l Criuleni, publicînd pe rețelele de socializare și în 

cadrul paginei Web a Consiliului raional Criuleni a peste 230 de articole.  Direcția 

Agricultură și Servicii Funciare în comun acord cu IF ”Porumbeni” promovează prin 

intermediul meselor rotunde treininguri, seminare, material semincer produs de către 

IF ”Porumbeni”. S-a organizat un seminar instructiv în creșterea și promovarea 

semințelor de porumb de către Compania din s.Coșernița, r-l Criuleni, MTI – Moldova. 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.455 din 21.06.2017, cu privire la 

modul de repartizare a mijloacelor fondului național de dezvoltare a agriculturii și 

mediului rural, Direcția a acordat ajutor în pregătirea pachetelor de documente pentru 

depunerea  la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Agricultorii din raion 

au depus 178 dosare în an. 2021 în diminuare față de an.2020 cu 18 dosare. Suma totală 

solicitată a constituit 48 mln 589.666,13 lei. Au fost aprobate către plată 68 de dosare 

cu suma totală de 10 mln 420.673 lei. 

Totodata, începând cu 1 februarie 2021 a fost dat  startul recepționării cererilor 

de subvenționare pentru Campania din 2022. Perioada de recepționare a dosarelor de 

subvenționare a durat  până la 31 octombrie, 2021. Au fost acordat ajutor  agricultorilor 

pentru înființarea: 18 ha plantații nucifere, 1 ha pomușoare, 7 ha vita de vie, 23 ha prun, 

2 ha persic, 15 ha alun, 24 ha de vișin, 15 ha cireș. 

Un rol deosebit, DA și SF Ctriuleni atribuie sectorului zootehnic. Climatul 

investițional favorabil, așezarea geografică a contribuit în mare măsură la construcția 

celui mai mare abator din zona Europei de sud-est, cu o capacitate de 900 capete pe 

schimb. Investiția totală constituie în jur de 9 mln. euro.   



Conform prevederilor Planului de activitate a Consiliului raional pe parcursul 

anilor 2020 și 2021 a fost pus ca obiectiv reabilitarea sistemelor de irigație din raion. 

S-au efectuat lucrări de reconstrucție la sistemul de irigare ,,Platoul Pugăcenii de Sus’’ 

în care intră primăriile, Dubăsarii Vechi, Corjova, Bălăbănești și Platoul Criuleni în 

care intră și primăriile Slobozia-Dușca, Onițcani. 

În cadrul sărbătorii republicane ”Moldagroteh - Farmer” ediția  a XXXIX– a, 

organizată în s.Pașcani, r-l Criuleni, Direcția Agricultură și Servicii Funciare în comun 

acord cu agenții economici au organizat o prestație a agenților economici în cadrul 

Pavilionului  raionului Criuleni. 

Organizarea şi petrecerea sărbătorii raionale ”Toamna de Aur – 2021”, a întrunit  

sărbătoarea ”Ziua Națională a Vinului” și ,,Ziua lucrătorului din agricultură’’ unde au 

participat conducerea raionului, oaspeți de onoare,  conducători și lucrători ai 

întreprinderilor agricole, veterani din agricultură. Au fost menționați cu diplome de 

onoare,  cei mai buni manageri, mecanizatori și alți lucrători din sectorul agrar. A fost 

organizat un tîrg de toamnă la care au participat producători agricoli autohtoni și din 

alte raioane ale republicii care au venit cu un asortiment bogat de producție agricolă și 

material săditor.  În cadrul sărbătorii, administrația publică locală a avut un prilej de a 

menționa în premieră producătorii agricoli din raion care au căpătat roade fabuloase, 

datorită în mare parte condițiilor favorabile climaterice și dibăciei, măiestriei 

managerilor și agricultorilor din ramură. În unele gospodării pe unele sectoare, recolta 

grîului a atins cifra de peste 10 tone la ha,  porumbului – 15 tone la ha, floarei-soarelui 

peste 4,5 tone la ha, ceea ce este un record absolut a roadelor din ultimile decenii. 

La finele anului 2021 în baza informației prezentate de către primăriile raionului 

a fost întocmită ”Darea de seamă funciară raională” la data de 01.01.2022, cu ulterioara 

prezentare la Agenția Relații Funciare și Cadastru a R.Moldova. 

Pe parcursul activității direcției, se monitorizează procesul tehnologic în sectorul 

agricol în special la însămînțarea, fertilizarea, recoltarea, depozitarea culturilor 

agricole. 

Pe parcursul anului  - 2022, au fost îndeplinite sarcinile trasate în colaborare și 

conlucrare cu subdiviziunile Consiliului raional Criuleni, autoritățile publice locale de 

nivelul I, agenții economici, întreprinderi și organizații în limitele competențelor. 

În afară de seminarele care se organizează anual în anul 2022 s-au desfășurat           

Seminare întru implementarea proiectului ”Înregistrarea bunurilor imobile, evaluarea 

și impozitarea locală, finanțată de Banca Mondială”. Seminar cu privire la creșterea 

hibrizilor de perspectivă a culturilor de cîmp. Seminar privind implementarea Hotărîrii 

de Guvern Nr.836 din 2020, privind subvenționarea sectorului zootehnic. 



Reprezentantii direcției au participat la licitațiile locale desfășurate în primării. În baza 

demersurilor depuse de către reperezentanții APL-1 au fost  coordonate 207 de dosare 

tehnice privind delimitarea în mod selectiv cu stabilire hotarelor terenurilor proprietate 

publică din domeniul prival al UAT. Concomitent cu coordonarea dosarelor au fost 

eliberate de către Serviciul Relații Funciare și Cadastru ”Confirmări” de apartenență a 

bunurilor imobile sus menționate. Au fost coordonate dosarele prezentate de către 

agenții economici și persoanele fizice privind excluderea terenurilor din circuitul 

agricol. Pe parcursul anului 2022, Serviciul Relații Funciare și Cadastru a DA și SF a 

monitorizat mersul lucrărilor de implementare a Proectului ”Înregistrare și Evaluare 

Funciară” în localitățile: Onițcani, Jevreni, Răculești. Au fost coordonate materialele 

grafice privind hotarele administrative a acestor localități. S-a efectuat inspectarea 

bazinelor acvatice din raion, conform Dispoziției președintelui raionului Criuleni, nr. 

34-AB din 23 martie 2022. Au fost efectuate 76 de vizite în teritoriu pentru 

monitorizarea desfășurării lucrărilor agricole și a procesului de păstrare a producției 

agricole în depozite. Procesele tehnologice efectuate de către  gospodăriile agricole prin 

intermediul specialiștilor din domeniu sunt mediatizate în permanență de către DA și 

SF prin intermediul paginii Web al CR Criuleni și rețelelor de socializare. Pe parcursul 

activității în perioada anului 2022, DA și SF a CR Criuleni a monitorizat activitatea 

lucrărilor agricole în cadrul gospodăriilor din raionul Criuleni, publicînd pe rețelele de 

socializare și în cadrul paginii WEB a CR Criuleni a peste 200 de articole. DA și SF în 

comun acord cu IF ”Porumbeni” promovează prin intermediul meselor rotunde 

treninguri, seminare, expoziții, tîrguri, material semincer produs de către IF 

”Porumbeni” de o calitate impecabilă. S-au organizat seminare instructive în creșterea 

și promovarea semințelor de porumb de către agenții economici din raionul Criuleni. 

S-a transmis săptămînal in adresa Ministerului Agriculturii și Industriei 

Alimentare, informația operativă privind lucrările in agricultură. 

Toate scrisorile și demersurile care au parvenit în adresa Direcției Agricultură și 

Servicii Funciare au fost examenate în termenii prescriși de legislația în vigoare. 

Direcţia Agricultură și Servicii Funciare a evaluat suprafeţele de păşuni din 

cadrul primăriilor şi a propus măsuri concrete reprezentanţilor din primării pentru 

revitalizarea păşunilor.  

Seceta din anul 2022  a provocat un şir de probleme producătorilor agricoli, unde 

Direcţia Agricultură și Servicii Funciare a activat  împreună cu comisiile speciale 

pentru evaluarea pagubelor şi prezentarea materialelor către instituţiile de stat. Pe 

parcursul perioadei mai-iulie, 2022 au fost examenate, evaluate și constatate suprafețe 

agricloe de grupa –II, afectate de seceta cumplită.     



La grupa –II au fost examenate în  6 localități, 7 agenți economici pe suprafața 

200 ha cu un grad de afectare major. Paguba estimativă este semnificativă.  

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.455 din 21.06.2017 cu privire la 

modul de repartizare a mijloacelor fondului național de dezvoltare a agriculturii și 

mediului rural, Direcția a acordat ajutor în pregătirea pachetelor de documente pentru 

depunerea  la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Agricultorii 

din raion au depus în perioada  an. 2022, 240 dosare ce constitue o creștere 

considerabilă comparativ cu anul 2021  cu 62 dosare, dintre care 43 autorizate. Suma 

solicitată 60.486.050.35 lei, suma autorizată constitue 13.162.477.00 lei. 

Totodata, începând cu 1 februarie 2023 a fost  dat startul recepționării cererilor 

de subvenționare pentru Campania din 2023. Perioada de recepționare a dosarelor de 

subvenționare va dura până pe 31 octombrie, curent. 

Au fost susținute inițiativele agricultorilor pentru înființarea: 3 ha plantații 

nucifere, 0,5 ha pomușoare, 5 ha vita de vie, 16 ha prun, 4 ha persic, alun 5 ha.  Conform 

prevederilor Planului de activitate a Consiliului raional pe parcursul anilor 2021 și 2022 

a fost pus ca obiectiv reabilitarea sistemelor de irigație din raion. Pe parcursul perioadei 

nominalizate s-au efectuat lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de irigare 

,,Criuleni’’. 

Direcția Agricultură și Servicii Funciare participă activ în toate activitățile 

inițiate de către CR Criuleni. 

Pe parcursul activității direcției, se monitorizează procesul tehnologic în sectorul 

agricol în special la recoltarea culturilor de prima grupă și pregătirea solului pentru 

semănatul culturilor de toamnă.  

Un rol deosebit, DA și SF Ctriuleni îi atribuie sectorului zootehnic. Climatul 

investițional favorabil, așezarea geografică a contribuit în mare măsură la construcția 

unei expluatații avicole dotată cu utilaj modern și cu un abator de performanță. Suma 

investiției constitue în jur de 5 mln euro. Capacitatea acestei expluatații e de 2 mln 

păsări pe sezon.   

Conform prevederilor Planului de activitate a Consiliului raional pe parcursul 

anilor 2021 și 2022 a fost pus ca obiectiv reabilitarea și extinderea suprafețelor de 

irigare. La moment merg lucrările de reconstrucție la sistemul de irigare AUAI 

”Dubăsarii Vechi”, AUAI ”Holercani-Ustia”, AUAI ”Criuleni”, AUAI ”Criuleni de 

Sus”. Majoritatea utilizatorilor de apă din raionul Criuleni au beneficiat de investiții din 

Fonful de Dezvoltare Durabilă în Moldova. Sumele constituie: AUAI ”Holercani-

Ustia” – 1,8 mln lei, AUAI ”Criuleni de Sus” – 1,5 mln lei și prin Programul Compact-

1, AUAI ”Dubăsarii Vechi” a beneficiat de 200 mii dolari și prin Programul Compact-

2, 250000 dolari. 



În cadrul Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului ”Un arbore pentru dăinuirea 

noastră” de către DA și SF s-a organizat o activitate de amploare prin plantarea ghindei 

de stejar pe o suprafață de 6 ha în s.Izbiște, cu participarea a peste 100 de angajați din 

cadrul Consiliului raional Criuleni, serviciilor descentralizate și desconcentrate.  

Organizarea şi petrecerea sărbătorii raionale ”Toamna de Aur – 2022”, care a 

constituit o asociere a sărbătorilor ”Ziua Națională a Vinului” și ,,Ziua Lucrătorului din 

Agricultură’’ unde au participat, conducerea de vîrf a raionului, oaspeți de onoare,  

conducători și lucrători ai întreprinderilor agricole, veterani din agricultură. 

 În cadrul sărbătorii, administrația publică locală a avut un prilej de a menționa, 

cei mai buni manageri, companiile de procesare a producției agricole (panificație, 

producerea uleiului vegetal), specialiștii din pomicultură, legumicultură, viticultură, 

producerea materialului semincer, specialiștii din zootehnie, procesarea tutunului, cu 

cadouri de preț, diplome de onoare, cu înmânarea colacului în semn de recunoștință și 

respect față de lucrătorii din sectorul agricol. In cadrul acestei sarbatori a fost organizat 

un tîrg de toamnă la care au participat  producători agricoli autohtoni și din alte raioane 

ale republicii care au venit cu un asortiment bogat de producție agricolă și material 

săditor. Meșterii populari au prezentat o gamă largă de articole de artizanat. 

Seceta cumplită din anul 2022 a diminuat în mare măsură rezultatele din 

activitatea agricolă. Dar unele gospodării ce au irigat culturile agricole au obținut roade 

peste așteptări:  12 tone la ha de porumb, 3,5 tone la ha de floarea soarelui, 7 tone la ha 

de grîu de toamnă.  Acțiunile de caritate sunt în permanență pe agenda  DA și SF. Au 

fost repartizate produse agricole, donate cu mare drag de către agenții economici la 30 

de familii mai deosebite, în pragul sărbătorilor de iarnă. 

La finele anului 2022 în baza informației prezentate de către primăriile raionului 

a fost întocmită ”Darea de seamă funciară raională” la data de 03.01.2023, cu ulterioara 

prezentare la Agenția Relații Funciare și Cadastru a R.Moldova. 

Totodată, pe parcursul activității direcției, se monitorizează procesul tehnologic 

în sectorul agricol în special la însămînțarea, fertilizarea, recoltarea, depozitarea 

culturilor agricole. 

 

Şef, Direcţia Agricultură 

şi Servicii Funciare                                                                           Vitalie Onișciuc 
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 Avînd ca scop principal în activitatea sa elaborarea şi promovarea politicii şi strategiei 

statului în domeniul construcţiilor, gospodăriei comunale şi drumurilor, arhitecturii, 

urbanismului şi amenajării teritoriului, privatizării şi postprivatizării, colaboratorii Direcției 

Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură în comun cu serviciile desconcentrate, 

descentralizate, primăriile raionului, precum și cu alte subdiviziuni ale Consiliului raional au 

întreprins un șir de acțiuni întru demararea, continuarea construcțiilor și renovarea obiectelor 

și edificiilor de menire social-culturală din infrastructura raionului. 

 Astfel, de către colaboratării Direcției Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură 

în perioada de referință au fost realizate următoare activități: 

- elaborate și aprobate în ședință de Consiliu Programele de reparație a drumurilor 

publice locale de interes raional pentru anii 2020-2022 cu întocmirea devizelor de 

cheltuieli corespunzătoare. După verificarea devizelor de cheltuieli  și obținerii 

rapoartelor de verificare a acestora, toate materialele necesare au fost transmise Secției 

Economie, Investiții și Relații Externe pentru inițierea și desfășurarea procedurilor de 

achiziții publice. După semnarea contractelor de antrepriză, implementarea acestora a 

fost monitorizată în permanență, care în final a fost realizat în proporție de: 

➢ în anul 2019 – 100%:  
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➢ în anul 2020 – circa 98% (Nu au fost valorificate toate mijloacele financiare alocate 

pentru întreținerea de iarnă în a doua jumătate a anului fiindcă nu a fost necesitate și 

parțial marcajul rutier din cauza condițiilor climaterice nefavorabile): 

 
➢ în anul 2021 – circa 99% (Nu au fost valorificate toate mijloacele financiare alocate 

pentru întreținerea de iarnă în a doua jumătate a anului fiindcă nu a fost necesitate): 
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➢ în anul 2022 – circa 75% (Nu au fost valorificate toate mijloacele financiare alocate 

pentru întreținerea de iarnă în a doua jumătate a anului fiindcă nu a fost necesitate și 

reconstrucția capitală a podețului din s. Izbiște din cauza lipsei mijloacelor financiare 

suplimentare care erau necesar de alocat în urma procedurii de achiziții publice, 

totodată au fost prezentate de către antreprenor acte confirmative de solicitare a plății 

pentru întreținerea de iarnă după expirarea contractului de antrepriză): 

 
- elaborate și aprobate în ședință de Consiliu Programele de reparație a instituțiilor 

preuniversitare din raion pentru anii 2020-2022, cu elaborarea devizelor de cheltuieli 

necesare în acest sens. După aprobarea acestora în ședință de consiliu în permanență a 

fost monitorizată implementarea acestora, care în final a fost realizat în proporție de: 

➢ în anul 2019 – circa 75% (Nu au fost utilizate mijloacele financiare alocate pentru 

construcția blocului sanitar modular de tip container la Gimnaziile Pașcani, Răculești 

și Ratuș; Lucrări la sistemul termic al cazangeriei Gimnaziului Onițcani; Proiectarea 

demolării blocului nr. 3 și proiectarea sălii multifuncționale la Gimnaziul Cimișeni); 
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➢ în anul 2020 – circa 94% (Nu au fost utilizate mijloacele financiare alocate pentru 

reparația Contribuție la construcția noii școli din s. Pașcani, Lucrări finisare la 

construcția blocului II al Gimnaziului din s. Rîșcova): 

 
➢ în anul 2021 – circa 79% (Nu au fost utilizate în întregime mijloacele financiare 

alocate pentru Reparația sistemului de încălzire la Liceul Teoretic Măgdăcești, 

Achitarea datoriei pentru reparația blocului sanitar interior la Gimnaziul Coșernița, 

Construcția blocului sanitar interior la Gimnaziul Răculești, Construcția anexei 

pentru 12 săli de clasă și anexa pentru sală de sport la Liceul Teoretic Dubăsarii 

Vechi): 
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➢ în anul 2022 – 100%: 

 
- elaborate în perioada de referință 354 de devize de cheltuieli în valoare de circa 99,68 

mln lei pentru reparația obiectelor de menire social-culturală din raion; 

➢ în perioada 27.11.2019 – 31.12.2019 – 13 devize de cheltuieli, în valoare de circa 

3,31 mln lei; 
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➢ în anul 2020 – 144 devize de cheltuieli, în valoare de circa 48,37 mln lei; 

 
➢ în anul 2021 – 126 devize de cheltuieli, în valoare de circa 33,36 mln lei; 

 
➢ în anul 2022 – 71 devize de cheltuieli, în valoare de circa 14,64 mln lei; 
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- organizate instruirile și atestarea tuturor operatorilor centralelor termice cu utilizarea 

gazelor naturale, precum și a responsabililor tehnici pentru exploatarea inofensivă  a 

gospodăriilor de gaze pentru perioada rece a anilor 2019-2023; 

- organizată petrecerea ședințelor privind organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii 

obiectelor din sfera socială pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2022; 

- inițiat, monitorizat și implementat proiectul privind ”Construcția secției morfopatologice 

în or. Criuleni”; 

- acumulate datele inițiale și inițiate lucrările de proiectare privind ”Construcția 

microcentralei termice pentru alimentare cu agent termic a Centrului de Sănătate și a 

Spitalului raional Criuleni”; 

- acordat ajutorul necesar la demararea proiectului ”Construcția parcului fotovoltaic cu 

capacitatea de 2,8 MW în or. Criuleni”, astfel au fost acumulate datele inițiale necesare 

pentru întocmirea proiectului tehnic, a fost organizată devamarea și primirea materialelor 

de construcția necesare pentru implementarea primei părți a proiectului, pe tot parcursul 

realizării construcției a fost monitorizat și acordat tot suportul la implementarea acestuia; 

- realizate studiile de prefezabilitate pentru creării unei Platforme Industriale pe teritoriul 

orașului Criuleni și pentru reconstrucția capitală a maternității situate în intravilanul or. 

Criuleni; 

- examinate, inclusiv cu deplasare în teritoriu și oferit răspuns tuturor petițiilor care au 

parvenit în adresa Consililui raional Criuleni, ce țin de competențele Direcției; 

- asigurat lucrul în cadrul grupului de lucru de achiziții publice la toate procedurile inițiate 

de către Consiliul raional Criuleni, inclusiv a fost acordat ajutor metodologic instituțiilor 

bugetare din cadrul raionului care au inițiat proceduri de achiziții publice; 

- asigurat lucrul în cadrul Comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor și finale a 

obiectivelor bugetare de menire social-culturală din subordinea Consiliului raional; 

- organizate și petrecute ședințele Comisiei raionale pentru Securitatea Circulației Rutiere 

la care au fost abordate toate solicitările parvenite în adresa Consiliului raional ce țin de 

competențele comisiei menționate; 

- asigurată și organizată elaborarea documentației tehnice și de deviz la proiectarea 

obiectivelor ”Reparația drumului L439 (M1 – Drum de acces spre s. Cruglic” și 

”Reparația unui podeț de pe drumul L434 (Drum de ocolire a s. Izbiște); 

- examinate și verificate cu ieșire la fața locului a solicitărilor de finanțare suportate din 

cadrul bugetului raional; 

- acordată asistență la 1.741 persoane fizice și juridice în domeniul urbanismului și 

arhitecturii; 

- examinate 817 terenuri pentru construcție; 
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- întocmite 1.428 de acte permisive: 

 
- examinate și avizate 398 proiecte/scheme; 

- examinate și avizate 52 proiecte cadastrale (schimbarea destinației terenurilor agricole); 

- petrecute 3 ateliere-seminare cu specialiștii Administrației Publice Locale de nivelul I 

privind cadrul legislativ-normativ în domeniul lucrări de reparație capitală a clădirilor, 

urbanismului și construcțiilor cu înmînarea ghidului respectiv; 

- anual elaborată și prezentată Agenției Proprietăției Publice darea de seamă privind 

evidența patrimoniului public în termenii stabiliți; 

- petrecute 5 ședințe a Comisiei pentru privatizare, unde au fost examinate 5 cereri pentru 

privatizarea locuințelor; 

- primite 235 persoane la audiență în domeniul privatizării, cărora le-a fost acordată 

asistență consultativă; 

- eliberate la solicitarea cetățenilor 57 extrase cota-parte valorică și 91 certificate/extrase 

privind membrii participanți la privatizare: 
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- pregătite și expediate, în calitate de manager energetic, răspunsurile referitor la 19 

solicitări de prezentare a informației Agenției pentru Eficiența Energetică în termenii 

stabiliți; 

- întocmite 19 adresări (scrisori) către APL I cu referire la construcțiile neautorizate; 

- examinate și întocmite avize pentru documentațiile de urbanism – Plan Urbanistic 

General – 4 (APL Hrușova, Pașcani, Cimișeni și Jevreni); 

- examinate teme-program pentru inițierea procedurii de elaborare a documentației de 

urbanism – PUG – 1 (APL Bălăbănești); 

- asigurată participarea la 6 seminare/cursuri de instruire pentru dezvoltare profesională și 

instruire în domeniu. 

 

 

 

Șef al Direcției Construcții, Gospodărie     Ivan LUNGU 

Comunală și Arhitecutură 



Raportul de activitate al 

Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

din subordinea Consiliului raional Criuleni pentru perioada anului 2022 

 

” În majoritatea relaţiilor sociale, ambele faţete ale puterii, atât cea colectivă 

şi de distribuţie, cât şi cea funcţională şi de exploatare operează simultan şi sunt 

interconectate. Desigur, relaţia dintre acestea două este dialectică. În căutarea 

atingerii ţelurilor lor, oamenii se angajează în relaţii de putere colectivă. Dar pentru 

concretizarea acestor ţeluri colective sunt instituite organizaţii sociale şi o diviziune 

a muncii. Cei puţini din vârful ierarhiei pot menţine masele care alcătuiesc păturile 

de jos într-o stare de supunere doar în cazul în care controlul exercitat de aceştia 

este instituţionalizat în legile şi normele grupului social în care activează ambele 

categorii.” A declarat marele sociolog american Talcott Parsons, care a pus bazele 

comportamentului societății, influiențând ulterioarele actele normative aprobate de 

Stat. 

Protecția socială a populației este elementul-cheie al reformelor sociale și 

constituie una din direcțiile principale ale politicilor sociale de stat. Implementarea 

politicilor sociale în condițiile actuale presupune aplicarea de noi formule de protecție 

socială a categoriilor de populație social dezavantajate, noi instrumente de intervenție 

în politicile de dezvotare socială, realizarea reformelor social-economice cu 

implementarea activă a societății prin informare, dialog și consultări 

Politicile sociale sunt elaborate prioritar de Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale al Republicii Moldova care contribuie la consolidarea familiei, asigurarea 

incluziunii sociale a copilului, persoanelor cu disabilități și alte grupuri vulnerabile. 

În teritoriu promotorul implementării politicii sociale de stat în domeniul 

protecției sociale a populației, care are drept scop creșterea nivelului vieții cetățenilor 

și asigurarea garanțiilor sociale de stat îi revine Direcției Asistență Socială și Protecție 

a Familiei. În vederea realizării acestui deziderat, Direcția Asistenă Socială și Protecție 

a Familiei continuie implementarea și promovarea reformelor în domeniu, reforme ce 

sânt orientate spre asigurarea unei protecții eficiente, juste și inclusive. 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Criuleni este instituția publică, 

subordonată în plan administrtiv Consiliului raional Criuleni, iar în plan metodologic - 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.  

În perioada de referinţă 2022 Direcţia şi-a desfăşurat activitaea în conformitate 

cu Planul de activitate, regulamentul de organizare şi funcţionalitate a Direcţiei aprobat 

prin decizia Consiliului raional, Hotărârile Guvernului RM, Ordinile şi Instrucţiunile 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Deciziile Consiliului raional, care au fost 

îndreptate spre acţiuni concrete în vederea protecţiei sociale a categoriilor social-

dezavantajate ale populaţiei, precum şi crearea condiţiilor favorabile de muncă şi 

asigurarea activităţii normale a Direcţiei. 

Sistemul public, din care face parte Direcţia, are la bază interesul public, iar 

realizarea acestuia are loc prin implementarea principiilor de bună guvernare: 

integritate, etică şi legalitate, echitate, transparenţă şi răspundere, economicitate, 

eficienţă şi eficacitate. Din activitatea realizată pe parcursul anului 2022, se încadrează 

în limitele unui nivel general de implimentare a principiilor de bună guvernare. 

 Ca urmare obiectivul de bază al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei constă în contribuția la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în 

dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raionul Criuleni, crearea, dezvoltarea 



și acordarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu 

politica națională și strategiile din domeniu. 

Realizarea obiectivului propus impune mobilizarea tuturor resurselor existente 

la nivelul comunității, responsabirlizarea și implicarea factorilor relevanți prin 

dezvoltarea de parteneriate eficiente în vederea dezvoltării capacităților individuale sau 

colective, pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea 

principiilor de coeziune și incluziune socială.  

Toate aceste aspecte, principii și norme sociale se regăsesc cu ușurință în cadrul 

serviciilor sociale specializate în îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în 

dificultate din subordinea Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Criuleni, ca: 

• Serviciul Social Asistenţă Socială Comunitară; 

• Serviciul Social Îngrijire Socială la Domiciliu;  

• Serviciul Social Asistenţă Personală;  

• Serviciul protezare şi ortopedie; 

• Serviciul balneosanatoriale; 

• Serviciul Social Asistenţă Parentală Profesionistă; 

• Serviciul Social Casă de Copii de Tip Familial; 

• Serviciul de tutelă, curatelă şi adopţie; 

• Serviciul Social Suport Monetar;  

• Serviciul Social pachet alimentar unic 

• Serviciul Social Sprijin Familial. 

În acelaş context al serviciilor este şi faptul că Consiliul raional Criuleni pe 

parcursul anului 2022, prin intermediul Direcţiei AS și PF a contractat Serviciile 

Echipei Mobile de la A.O. ,,Fiecare Contribuie Pentru Scimbare” în valoare de 400 mii 

lei.  

Totodată Direcţia Asistență Socială și Protecția Familiei contribuie la oferirea 

prestaţiilor sociale şi satisfacerea necesităţilor unui grup de personae, după cum 

urmează: 

- Compensaţii anuale în transportul public al persoanelor cu dizabilităţi; 

- Compensaţii anuale pentru cheltuielile de benzină privind transportul 

persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor; 

- Ajutorul social şi ajutor social pentru perioada rece a anului; 

- Indeminizaţia lunară de tutelă și bani de buzunar. 

Serviciul de Asistență Socială Comunitară   

          În activitatea sa Serviciul de asistenţă socială comunitară se conduce de legislaţia,  

dispoziţiile  şi  instrucţiunile  Ministerului  Muncii și Protecţiei Sociale, deciziile 

autorităţilor  administraţiei  publice  locale, structuri  teritoriale de asistenţă socială, alte 

acte normative, precum şi în Regulamentul Serviciului Asistenţă Socială Comunitară. 

    Scopul si obiectivele:   Serviciul de asistență socială comunitară are drept scop 

prestarea asistenței sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea 

situațiilor de dificultate. 

 Obiectivele serviciului de asistență socială comunitară constau în: 

 Prevenirea și ameliorarea situației de dificultate și atenuarea consecințelor acestora; 

 Susținerea și mobilizarea comunității în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de 

dificultate; 

 Indentificarea persoanelor în situație de dificultate și facilitarea accesului acestora la 

prestații și servicii sociale; 



 Acordarea unui sprijin suplimentar, temporar sau permanent, prin prestații și servicii 

sociale. 

Principiile de organizare: 

     Principiile care stau la baza activității serviciului de asistență socială comunitară sunt:  

1. Principiul accesibității: Serviciul de asistență socială comunitară asigură accesul deplin 

și nemijlocit al beneficiarilor la asistență socială oferită; 

2. Principiul abordării nediscriminatorii și egalitatea șanselor: serviciul de asistență 

socială comunitară este deschis fiecărui beneficiar indiferent de sex, religie, naționalitate, 

stare de sănătate, nivel de educație, stare socială, vârstă; 

3. Principiul participativ: serviciul de asistență socială comunitară se realizează prin 

implicarea comunității și beneficiarilor în prevenirea și soluționarea problemelor sociale;  

4. Principiul confidențialității și respectării eticii profesionale: informația privind 

beneficiarul se va păstra cu confidențialitate și se va comunica altor personae doar cu 

acordul prealabil al beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, respectând Codul 

Deontologic al asistentului social. 

         Asistentul social comunitar acordă asistență specializată persoanelor în dificultate, 

evaluează  nevoile acestora și asigură accesul lor la servicii sociale și prestații sociale 

existente în comunitate.  

 În cadrul  Serviciului de  asistenţă  socială  comunitară activează 32 de asistenți sociali 

comunitari  și  o unitate  șef  de serviciu, care prestează servicii primare la nivel de 

comunitate. În conformitate cu programul  de  activitate al  Direcţiei Asistenţă  Socială şi 

Protecţie a  Familiei şi în scopul eficientizării activităţii asistenţilor sociali comunitari, a 

fost efectuată evaluarea privind mobilizarea  resurselor din comunitate  pentru  rezolvarea  

problemelor  sociale  ale  beneficiarilor şi grupurilor de persoane aflate în dificultate. 

          În rezultatul evaluării, s-a constatat că asistenţii  sociali contribuie substanţial la 

implicarea  comunităţii  pentru  identificarea, evaluarea nevoilor, planificarea  şi  

implementarea  unor  acțiuni  comunitare capabile să ofere soluții la diferite probleme 

sociale. Pentru a spori eficiența intervenției, utilizează toate resursele existente în 

comunitate: lucrătorii sociali, reprezentanții primăriei, poliţistul de sector, pedagogii, 

asistentul medical, biserica, specialiştii care activează în comunitate etc, astfel stabilind  

parteneriate  şi  mobilizînd comunitatea în scopul soluţionării problemelor existente. 

Anul acesta a fost dat start unui serviciu nou prin sistemul informațional Modulul 

de Criză( Ajutor material Unic (296 familii câte 1000 lei ) și Ajutor financiar de 

Urgență (753 familii câte 700 lei pentru o perioadă de 6 luni)) în care au fost incluși 

pentru susținerea financiară beneficiari în număr de 1049 familii, ce prevede ameliorarea 

situației persoanelor aflate în dificultate. 

Un alt serviciu nou ,,Vulnerabilitatea energetică,, orientat spre compensarea 

cheltuielior pentru achitarea facturilor la energie consumatorilor casnici, care pînă la 

moment a cuprins în jurul de 3778 beneficiari. 

         Începând cu 24.02.2022 a fost declarată stare de urgență asediu de război. În această 

perioadă asistenții sociali au identificat, înregistrat și monitorizat situația refugiaților din 

Ucraina, raportând zilnic fluctuația acestoara în localitățile raionului. Mai mult de jumate 

de an pe teritoriul raionului sau aflat zilnic de la 1200 – 1400 refeugiați, oferindu-le tot 

suportul umanitar, material și psihologic (uman) prin intermediul asistenților sociali și cu 

susținerea ONEGE-urilor din republică. 



          Pe parcursul anului 2021 și semestrul I al anului 2022 în legătură cu starea 

excepțională COVID – 19, s-a organizat aprovizionarea cu rechizite, dezinfectanti, măști 

pentru asistenții sociali comunitari din toate localitățile raionului. 

       În această perioadă s-au efectuat vizite în teritoriu a asistenților sociali comunitari  

împreună  cu angajații  Secției  Situații  Excepționale Criuleni în  scopul  minimalizării  

numărului  de  incendii și întoxicații,  soldate  cu  decesul  persoanelor  social  vulnerabile 

de pe teritoriul raionului Criuleni, conform Dispoziției a IGSU. 

      Totodată,  au  fost  efectuate  vizite  în  scopul  susținerii  persoanelor  aflate în 

dificultate  în familiile  defavorizate  şi  familii cu copii în  situație  de  risc pentru a fi 

examinată  situația  socio materială  şi perfectate  anchete  sociale privind acordarea  

ajutorului  social  şi  ajutorului  pentru  perioada  rece  a  anului, s-a verificat  la faţa  locului  

corectitudinea şi veridicitatea cererilor  parvenite  de  la  solicitanți,  au  fost înaintate  

dosare  spre  serviciile sociale (conform tabelului nr. 1).  
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a.2022 12734 3536 62 41 31 5 14 21 1049 33 58 23 48 2621 3815 358 895 31 

a.2021 10313 4311 128 100 17 53 18 31 0 55 101 26 53 0 3211 343 1048 6/12 

Notă: SÎSD – Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu                  AP – Serviciul social ”Asistență Personală” 

   La examinarea  petițiilor  în  numar de (43) parvenite  de la cetăţenii raionului Criuleni,  

asistenții  sociali comunitari  se  implică  împreună  cu autorităţile  publice  locale, efectuînd  

evaluarea  condițiilor  de trai și a necesităților fiecărui petiționar. 

       În vederea soluționării diverselor probleme ale persoanelor aflate în dificultate, 

asistenţii sociali vin cu demersuri către primării, consiliile locale, comisia  de  distribuire  

a  ajutoarelor  umanitare,  instituţiile de învăţămînt, centrele  medicilor de familie. Pe 

parcursul  anului  au fost repartizate mii de colete cu produse alimentare, cu produse igienice 

de prima necesitate, gheozdane cu rechizite copiilor din familiile vulnerabile către 

01.09.2022, lemne și cărbuni, prin toate localitățile raionului Criuleni la familiile cu copii 

în situație de risc, familiile defavorizate,  persoanelor  cu  dizabilități, familii gazdă cu 

refugiați și refugiați, organizate în parteneriat  cu A.O. ,,Concordia. Proiecte sociale,, 

societatea Crucea Roșie, „Ajută un om”, „Caritas”, Fiecare contribuie pentru schimbare, 

CCF Moldova, Caritas Moldova, AVIA coipiii, Catolic Relief Services, Peace Winds, 

Uniunii Bisericilor CEB din Moldova, Biserica din or. Criuleni, Direcția Agricultură 

Criuleni și agenți economici din raionul Criuleni. 

         O practică pozitivă ce contribuie la îmbunătăţirea materială a familiilor defavorizate 

este acordarea ajutorului umanitar obţinut în rezultatul înaintării demersurilor de  asistenţii 

sociali comunitari din localitățile către diferite organizaţii nonguvernamentale și 

filantropice: Diaspora din toate localitățile raionului Criuleni, Fundația de Binefacere 

,,Cooperare Internațională,, din Ucraina, oraganizația de caritate ,,ADRA,,, ONG ,,Caritas 

Moldova,,, Sucursala CERI, misiunea ”Fără Frontieră”, societatea ”Crucea Roșie”, asociaţia 

de caritate şi asistenţă socială „ Casa Speranţei”, organizația The Orphans Hands din SUA, 



agent economic ,,Alexandru Cazacu,,, SRL MAIS, Asociația Obștească ,,Motivația din 

Moldova,, Asociația ,,Suflet pentru Suflet, Agent economic ,,Porcobelo, Organizația non-

profit ,,MUKICA,  Asociația Obștească ,,Concordia. Proiecte sociale,, Keystone Moldova”, 

,,Dallia Prim, ,,Diaconia,, organizație de caritate. 

Pentru a mobiliza comunitatea în această perioadă dificilă perioada de pandemie și de 

război,  în  care societatea a devenit mult mai sensibilă la situațiile de dificultate,  persistă  

starea  de  stres,  asistenţii sociali comunitari utilizează metode  de  informare  a  membrilor  

comunităţii în comun cu alte instituții (anunţuri pe panouri informative, contactarea directă, 

„din casă în casă” a membrilor comunităţii, refugiaților găzduiți în raion, implicarea 

instituţiilor educative în mobilizarea comunităţii) și metode de identificare, evaluare şi 

soluţionare a problemelor.            

 Implicarea comunităţii în dezvoltarea  serviciilor sociale care vine în sprijinul comunitar 

şi interpersonal pentru implementarea unor acțiuni, ce oferă soluții la rezolvarea  diverselor  

probleme  sociale existente, iar asistentul social comunitar este responsabil  în mod direct 

de mobilizarea potențialului respectiv prin implicarea voluntarilor şi crearea grupurilor de 

suport.     

Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu 

Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu, este prestat pensionarilor solitari şi cetăţenilor 

inapţi de muncă, activând în baza Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciului, 

aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 21.18 din 10.04.2015 și standartele minime de 

calitate, ce privește activitatea serviciului, includerea/excluderea beneficiarilor din serviciu, 

prestarea serviciilor la domiciliu de către lucrătorul social, instruirea beneficiarilor și al 

personalului serviciului în prevenirea incediilor, asigurarea măsurilor de profilaxie și 

păstrarea sănătății. 

Activitatea serviciului este axată pe obiectivele prioritare întru realizarea politicilor 

de stat şi raionale privind ridicarea bunăstării sociale a bătrânilor singuratici şi cetăţenilor 

inapţi de muncă în baza programului de activitate anual al Serviciului.   

Scopul Serviciului constă în prestarea calitativă și cantitativă a serviciilor de îngrijire 

socială la domiciliu, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor. 

Pe parcursul anului 2022 în cadrul serviciului au activat 31 lucrători sociali, care au 

deservit 168 persoane solitare şi inapte de muncă față de 174 în 2021 (micșorându-se cu 

6 beneficiari).  

 
 

 

Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului ÎSD sînt următoarele:  

1) consiliere; 

2) suport pentru următoarele activităţi: 

a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a 

mărfurilor de uz casnic și a medicamentelor; 
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b) prepararea hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz); 

c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale; 

d) îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei; 

e) predarea și ridicarea obiectelor de uz casnic şi hainelor la/de la spălătorie, curățătorie 

chimică, reparație; 

f) realizarea igienei personale; 

g) organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei; 

h) antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale; 

i) întreţinerea corespondenței cu rudele si cu prietenii; 

j) organizarea procesului de procurare și transportare, din mijloacele financiare ale 

beneficiarului, a combustibilului la domiciliu; 

k) după caz, încălzirea sobelor; 

Pentru dezvoltarea și acordarea serviciilor la nivelul prevăzut de lege au fost:  

- organizate şi petrecute seminare de instuire continua “Contractul individual de muncă și 

obligațiunile funcționale a lucrătorului social”,” Rolul echipei multidisciplinare în 

evaluarea, planificarea și prestarea serviciilor de îngrijire social la domiciliu”, 

“Regulamentul Serviciului îngrijire social la domiciliu.” 

- vizite în teritoriu conform graficului, cu scopul evaluării și reevaluării activității 

angajaților (rapoarte de monitorizare); 

- şedinţe individuale de lucru cu lucrătorii sociali; 

- şedinţe de supervizare în grup şi individuale; 

- au fost identificați/evaluați noi beneficiari ai serviciului – 18 persoane; 

- oferirea suportului metodologic privind implimentarea legislaţiei în domeniu cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- au fost realizate măsuri de informare și prevenire a infectării cu noul virus COVID-

19 (distribuite pliante – oferite, gratuit de către A.O. Crucea Roșie); 

- au fost asigurați toți lucrătorii sociali cu echipament necesar de lucru (scurte, genți, 

încățăminte de iarnă și vară, halate, dar și cu produse de protecție (măști, dezinfectanți, 

săpun); 

- au fost înregistrate şi înaintate către şeful Direcţiei AS şi PF: 

Pe parcursul anului  2022 au fost înregistrate şi înaintate către şeful Direcţiei AS şi PF: 

 26 demersuri privind admiterea în Serviciul ÎSD,  

 10 demersuri privind suspendarea din Serviciul ÎSD, 

 24 demersuri privind sistarea Serviciul ÎSD,  

 65 demersuri salariale pentru lucratorii sociali. 
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Serviciul social ”Asistența Personală” 

Serviciul își desfășoară activitatea în raionul Criulen din anul 2014, reglementându-

și activitatea în conformitate cu actele legislative aprobate la nivel național, cu ulterioarele 

ajustări. Ultima modificare a regulamentului-cadru a condus la aprobarea deciziei 

Consiliului Raional nr 6.7 din 27.11.2020 privind implementarea prevederii Hotărîrii 

Guvernului Republici Moldova nr. 314 din 23 mai 2012, pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizrea și funcționarea Serviciului social „Asistență 

Personală” și a Standardelor minime de calitate. O altă latură în acest domeniu de 

promovare a politicii de asistență socială o constituie asigurarea corectitudinii îndeplinirii 

rapoartelor și a dărilor de seamă. 

Scopul, obiectivele și principiile de organizare a Serviciului social ,,Asistență 

Personală” sunt implementate și se regăsesc în acțiunile planificate pentru anul 2022 și 

concretizate în planurile de activitate lunare ale Șefilor Serviciului de Asistență Personală 

și sânt orientate spre a oferi asistență și îngrijire copiilor și adulților cu dizabilității severe, 

în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate (în domeniile: protecție 

socială, muncă, asistență medicală, instructiv-educativ, informațional, acces la 

infrastructură etc). 

 

Beneficiarii serviciului pe parcursul anului beneficiază de următoarele servicii prestate 

de asistenții personali: 

1) sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curăţenie, spălatul 

hainelor, procurarea alimentelor şi produselor, achitarea facturilor etc.; 

2) servicii de îngrijire personală – igienă personală, alimentaţie, îmbrăcare şi dezbrăcare 

etc.; 

3) mobilitate – deplasare în cadrul locuinţei şi în afara acesteia, ridicare şi aşezare, 

transfer, manipularea scaunului rulant etc.; 

4) participare la viaţa socială – suport pentru deplasare în exterior şi comunicarea cu 

ceilalţi, acces la serviciile comunitare, recreere, viaţa culturală şi asociativă, educaţie şi 

activitate de muncă; 

5) supraveghere şi îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura 

propria securitate, a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi. 



6) Alte servicii. 

Serviciile de asistență personală pot fi îndeplinite în următoarele forme: 

 
În baza raportului de totalizare a lucrului efectuat ce ține de Serviciul social „Asistență 

Personală” s-a constatat că în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei 

Criuleni, beneficiază de serviciu 214 de persoane dintre care: Femei-82, Bărbați-75, Copii-57. 

Iar asistenți personali sunt 214, dintre care: Femei-164, Bărbați-50. Sunt 44 de cereri care 

rămân monitorizate pe parcursul anului 2022 și respectiv 90 de cereri din anii precedenți 

cu beneficiari adulți și 17 cereri ai căror beneficiari sunt copii. 

 

2020- 213 locuri 

2021- 186 locuri 

2022- 214 locuri 

Necătând la faptul că serviciul este finanțat din trei părți, numărul solicitărilor de 

admitere în serviciu este impunător (55 de cereri ale potențialilor beneficiari de serviciu 

înaintate pe parcursul anului 2022 și 66 de cereri din anii precedenți). Au fost angajați 25 

unități de asistenți personali ce deservesc 25 copii cu dizabilităâi severe, care necesită 

Suplinire 
parțială

• atunci  cînd persoana poate realiza o parte a activității, dar are nevoie 
de ajutor pentru a o finaliza.

Suplinire 
completă

• atunci cînd persoana nu poate realiza o activitate și aceasta trebuie în 
întregime realizată de asistentul personal.

Însoțire

• atunci cînd persoana are capacitatea fizică de a realiza activitatea dar 
nu o poate realiza din cauza dizabilităților mintale sau senzoriale.
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îngrijire din partea altei persoane, în baza mijloacelor financiare prevăzute în 

Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul 

Națiunilor Unite pentru Copii. 

 

 

 

Totodată pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate persoanelor, cel puțin odată 

în lună, trimestru sau semestru se evaluiază/reevaluiază necesitățile beneficiarilor, 

conform graficului de vizite sau după necesitate. În timpul vizitelor de 

evaluare/reevaluare adesea se constată o îmbunătățire a stării emoționale a beneficiarilor, 

deoarece acest serviciu le permite posibilitatea să fie implicați mai activ în diverse 

activități, cum ar fi: vizitarea bisericilor, încadrarea în instituții de învățământ, 

frecventarea instituțiilor culturale, de reabilitare, fapt ce conduce la o reintegrare mai 

ușoară în societate.   

Necesitatea, cât și intensitatea serviciului în raion se observă și după numărul de 

activități realizate pe parcursul anului: 

- 144 de acte de informare și executare: plângeri, demersuri, circulare, etc. comparativ cu 

85 acte în 2021 și 56  acte în anul 2020); 

- 5480 de rapoarte de monitorizare a beneficiarilor; 

- Vizite în teritoriu: 59 la potențialii beneficiari ai serviciului 

                              214 la asistenții personari/beneficiari 

-    Procese verbale: 8 de supervizare 

                                  8 a comisiei multidisciplinare 

- Eliberarea din funcție/serviciu:    
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Nr. Motivul eliberării Numărul de unități 

  2020 2021 2022 

1 Beneficiarul nu se încadrează conform cerințelor 

serviciului 

3 2 13 

2 Personale 4 5 9 

3 Decesul beneficiarului 12 11 13 

4 Schimbarea domiciliului în alt raion/țară 2 1 2 

- 430 de certificate (nu se alfă la întreținerea statului); 

- Admiterea în serviciu a 43 beneficiari:  34 au afecțiunea care generează gradul sever 

de dizabilitate din copilărie, 9 beneficiari au o afecțiune generală. 

  

Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă 

Ca urmare un alt compartiment aparte din cadrul Direcției este plasamentul 

familial care se manifestă prin prestarea mai multor servicii, cum ar fi: Serviciul de 

Asistență Parentală Profesionistă, care acordă plasament temporar copiilor aflați în 

dificultate, și se manifestă prin faptul că: familile cu inimă mare din localitățile 

raionului acordă găzduire, grijă și susținere copiilor. În raion activează 16 asiatenți 

parentali profesioniști și 30 de copii în plasament, dintre care 13 băieți și 17 fete, cu 

vîrsta cuprinsă între 1-18 ani (micșorându-se cu 18 copii, comparativ cu anul 2021: 8-

adopție, 5-modificat plasamentul, 4-reintegrați în familia biologică, 1-a atins 

majoratul). Pe parcursul anului fiind plasați 9 copii și 18 copii au eșit din serviciu cu 

aplicarea altor forme de protecție (custodie, tutelă, reintegrare în familia biologică). 
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 Scopul principal al serviciului APP constă în protecţia temporară a copilului 

aflat în situaţie de risc, socializarea şi (re)integrarea acestuia în familia biologică, 

extinsă, adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial. 

Principiile de bază al serviciului : 

 
„Asistenţa parentală profesionistă oferă posibilitatea de a face un bine, de a 

dărui dragoste şi afecţiune copiilor care au nevoie de aceasta” 

Obiectivele de bază a serviciului APP sunt: 

 asigurarea îngrijirii şi creşterii copiilor în condiţiile unui mediu familial; 

 facilitarea socializării şi reîntegrării copilului în familia biologică, extinsă şi în 

comunitate; 

 Monitorizarea situaţiei copilului în perioada pre şi post (re)integrare. 

Obiectivele operaţionale sunt reflectate în acţiunile planificate pentru anul 2022 şi 

expuse în planurile de activitate lunare. 

Respectarea 
interesului 
copilului

Respectarea 
drepturilor copilului

Respectarea identității, 
opiniei

Abordarea 
individualizată, 

nondiscriminatorie

Protecția împotriva 
violenței, neglijării și 

exploatării



Activitatea desfăşurată a anului 2022, a fost centrată pe scopul şi obiectivele 

serviciului APP, Regulamentul de organizare și funcționare căruia a fost  aprobat prin 

decizia consiliului  raional din 24.12.2014: 

- Aprobarea a 3 solicitanţi, pentru prestarea Serviciului APP. 

- Întocmirea a 16 de rapoarte de revizuire, planuri individualizate (părinţii, copii) 

necesare pentru prezentarea la Comisia Copilului aflat în dificultate. 

- Întocmite 46 de procese verbale în urma întrevederilor copiilor din Serviciul APP cu 

familiile biologice și de la ședințele de revizuire. 

- Realizarea contractelor de intervenție cu părinții biologici ai copiilor noi veniți în 

serviciu.  

- Întocmirea a 56 de dispoziții cu referire la plasamentul copiilor și 16 acorduri de 

plasament dintre asistenții parentali profesioniști și direcție. 

- au fost effectuate 194 vizite în teritoriu și întocmite 194 rapoarte. 

Atât asistenții parentali profesioniști cât și copii din plasament sunt vizitați și 

monitorizați lunar  de către mănăgerul serviciului și asistenții sociali ai serviciului în 

depășirea tuturor problemelor. 

O altă latură a acestui serviciu constă în informarea populației despre existența 

serviciului și totodată identificarea viitorilor prestatori ai acestui serviciu și anume a 

asistenților parentali profesioniști în localitățile raionului.  

Un lucru aparte a fost efectuat în conlucrare cu autoritățile tutelare locale în 

scopul reintegrării copiilor în familiile biologice, ceea ce a condus ca pe parcursul 

anului să fie reintegrați 4 copii în familii. 

Îndemnizațiile zilnice/lunare/unice acordate beneficiarilor din serviciile de tip 

familial APP/:  

ZILNICE- 15 lei/zi, 92 lei Zile de sărbătoare, 129 lei zi de naștere  

LUNARE- 1400 lei, 1820 lei copii cu dizabilități  

UNICE- 3688, 7 lei la plasament. 

Serviciul social Casă de Copii de Tip Familial. 

Pe parcursul anului activitatea serviciului s-a axat pe evaluarea şi monitorizarea 

activității părinţilor educatori în vederea realizării deciziei Consiliului Raional nr.17.03 

din 07.04.2018, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului social”Casă de 

copii de tip familial”. 

Scopul, obiectivele și principiile de bază ale serviciului la fel ca și în cazul servicului 

APP sunt orientate spre drepturile copilului de a creşte, educa şi a se dezvolta în mediul  

familiei.   

În raion activează 5 case de copii de tip familial cu părinți educatori bine instruiți 

și monitorizați, care au în plasament 26 copii, în afară de copiii biologici ai familiilor 

(fiecare familie are câte 2-3 copii biologici cu cei din plasamet constituind 7-9 copii în 

fiecare casă). Toți copiii din plasament au sau sunt în așteptarea definitivării unui statut 

în conformitate cu Legea nr. 140/2013. Pe parcursul anului au fost reinegrați doi copii 

în familia extinsă și plasați alți 9 copii. 



 
Serviciul dat, este susținut parțial de către A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale” 

având semnat un acord de parteneriat cu Direcția, ceea ce conduce la o mai bună 

asigurare a copiilor cu cele necesare și oferirea sprijinului cuvenit părinților educatori. 

Pe parcursul anului s-a lucrat minuțios privind reintegrarea a 2 copii, care au eșit 

din serviciu și reintegrați cu succes în familia extinsă, al bunica. La fel este stabilit și 

oferit suportul financiar pentru întreținerea copiilor din serviciu în acelaș cuantum, 

după cum urmează:  

Îndemnizațiile zilnice/lunare/unice acordate beneficiarilor din serviciile de tip 

familial CCTF:  

ZILNICE- 15 lei/zi, 92 lei Zile de sărbătoare, 19  leizi de naștere  

LUNARE- 1400 lei, 1820 lei copii cu dizabilități  

UNICE- 3688, 7 lei la plasament. 

În baza Memorandumului de înțelegere cu Fondul Națiunilor Unite pentru copii 

cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a 

copilului, inclusiv serviciile sociale, asistenții patentali profesioniși și părinții educatori 

beneficiază de suport financiar pe o perioadă de 12 luni în cuantum de 1612 lei lunar, 

începînd cu 01.09.2022, cât și acordarea lunară a suplimentului financiar copiilor 

plasați în aceste servicii în mărime de 675 lei per copil și 877 lei per copil cu 

dizabilitate aceeaș perioadă. 

Serviciul tutelă /curatelă și adpție 

 Reprezintă un aspect al protecției copiilor în mediul familial. Specificul 

serviciului vine în fața copilului prin simplu moment că atunci când copilul trece prin 

anumite dificultăți sociale el este plasat în prioritate în mediul său familial cunoscut 

(familia extinsă – mătușe /unchi, verișori/verișoare, nani de botez) care preiau 

atribuțiile de educare și îngrijire asupra minorului până la majorat.  

În conformitate cu noile modificări legislative din  luna august 2020, unde a fost 

făcută o direfențiere dintre copii care dețin statut de copil rămas fără ocrotire 

părintească sau rămas temporar fără ocrotire părintească și acei copii al căror părinți 

trăiesc separat de ei, cu instituirea asupra ultimului a custodiei. 

Odată cu delimitările efectuate, povara serviciului fiind scăzută doar parțial, dat 

fiind faptul că acei copii asupra cărora este instituită custodie rămân în evidența 

autorității tutelare locale (primăriilor), însă monitorizați de către Direcție.  

 În comparație cu anii precedenți se observă o creștere mare a copiilor separați de 

părinți (asupra cărora este instituită custodia, în special ai căror părinții sunt plecați peste 

hotarele R. Moldova. Fiind documentați, perfectate documentele (certificate de naștere, 
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buletine de identitate, pașapoarte) la 47 copii, care se află în Serviciile din subordinea 

Direcției și custodie.  

 
 În raion sunt în evidență 95 de copii, care dețin statut de copil rămas fără ocrotire 

părintescă sau rămas temporar fără ocrotire părintească, dintre aceștea 56 de copii sunt 

sub tutelă, îngrijiți de rude, doar un număr mic de familii terțe. 

Copiii aflați în Serviciu beneficiază lunar de o alocație în mărime de 1400 lei și 

doar copiii care sunt din clasa a cincia beneficiază de o indemnizație zilnică (zilnic câte 

15 lei, iar la Anul Nou, Crăciun, Paști și Ziua copilului câte 92 lei și la ziua de naștere 

a copilului câte 129 lei). Pe parcursul anului 2022 au fost plasați sub tutelă 25 copii, 

care au beneficiat și de alocația unică la plasament 3688,7 lei.  

În evidența Direcției se mai află și copii care au trecut prin procedura de adopție, 

fiind 39 de copii, care primesc lunar o alocație de 800 lei, până la împlinirea vârstei de 

18 ani.  

În perioada de referință prin procedura de potrivire pentru adopție au fost incluși 

10 copii, care au trecut cu succes perioada de 90 de zile și la moment sunt puse pe rolul 

instanței dosarele de încuviințare a dopției a 8 copii. Ca urmare a intrării în vigoare a 

hotărîrilor de judecată și a respectării legii nr. 99/2010 cu privire la regimul juridic al 

adoției, au fost întocmite 19 rapoarte post adopție a copiilor. 

În  acelaș context a fost observată o creștere a numărului de cereri la adopție, în 

raport cu anul 2021, adică 18 familii solicitante la adopție, fiind eliberate și atestate de 

adoptatori, din care 6 dosare a familiilor din raionul Criuleni și 12 dosare venite din 

țară prin intermediul Poștei Moldova, ceea ce arată o creștere semnificativă a cererilor 

pentru adopție. 
Evidența copiilor în situație de risc plasați în servicii: 

          Perioada 

 

Forma 

de protecție 

 

Anul 

2019 

 

Anul 

2020 

 

Anul 

2021 

 

Anul 

2022 

 

Tutela/curatela 5 11 13 25 

Custodie 0 0 58 75 

Adopția 3 0 0 10 

 

Pe parcursul anului 2022 am efectuat numeroase acțiuni cu privire la prevenirea 

riscului, protecția și sprijinirea familiilor cu copii aflați în situații de risc sau aflați în 

dificultate, după cum urmează: 
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Un rol important în asigurarea, monitorizarea implementarii managementului de caz în 

cazul identificării copiilor în situații de risc îl are Comisia raională a copilului aflat în 

dificultate, care pe parcursul anului 2022 a realizat următoarele activități organizate de 

specialistul superior în situații de risc: 

 
Copii luați în evidență în sit.de risc 2022 

 Pe parcursul anului 2022 au fost luați la evidență ca fiind copii în sit. de risc,  35 de copii; 

 Pe parcursul anului au fost scoși din evidență 96 de copii din situație de risc, dintre care în 66 

cazuri cazurile au fost soluționate, 12 copii au fost separați de părinți, 4 au împlinit vârsta 

majoratului, iar 14 copii se regăsesc în rubrica, altele; 

 Copii sit.de risc la finele anului 2022, total 200 copii; 

Evidența copiilor în situație de risc: 
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Serviciul Social Sprijin Familial 

Este un serviciu destinat familiilor cu copiii social vulnerabile aflate în situație 

de risc, care are două aspecte de prestare, primar și secundar.  

Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul activităților și 

programelor de prevenire primară la nivel de comunitate, în funcţie de necesităţile 

familiilor cu copii, şi include: activităţi de informare şi sensibilizare pe anumite 

subiecte sau situații de risc, pentru diverse grupuri, activități de consolidare a 

capacităților parentale, prin organizarea instruirii și ghidării părinţilor, organizarea 

grupurilor de suport reciproc, atât pentru părinţi, cât şi pentru copii, activităţi 

comunitare cu copii pentru susţinerea dezvoltării emoţionale, sociale şi a incluziunii 

sociale a acestora, dar şi activităţi comunitare care vin să ofere anumite oportunităţi 

pentru comunicare şi suport reciproc pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă 

familiile cu copii. 

Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activităţi, precum și 

acordarea ajutorului bănesc (la necesitate) familiilor cu copii în situaţii de risc, cu 

scopul de a diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, de a 

preveni separarea copilului de familie sau de a pregăti reintegrarea lui în familie. 

Totodată, ajutorul bănesc contribuie la soluţionarea unor probleme pe care le întâmpină 

familia. Activitățile date se realizează în baza managementului de caz, fapt ce 

presupune deschiderea dosarului copilului. 

Serviciul își ea amploare la nivel comunitar și se realizează în comunitate sub 

monitorizarea asistentului social comunitar și al echipei multidisciplinare care de 

comun accord cu familia întreprind toate acțiunile. Astfel, acest serviciu este finanțat 

în cadrul pachetului minim de servicii sociale oferite din partea statului prin 

intermediul Agenției Naționale de Asistență social, cu începere din anul 2018 și până 

în prezent. Un aspect mai neplăcut al acestui serviciu s-a realizat în semestrul I al anului 

2020 cînd serviciul nu a mai primit finanțare și o parte din dosare care au fost aprobate 

în cadrul serviciului de sfrijin familial secundar nu au mai fost achitate. Însă cu începere 

din luna martie al anului 2021 a fost reluată finanțarea serviciului și la nivelul Direcției 

a fost dispusă achitarea sumelor decise de Comisie a dosarelor restante cu reevaluarea 

situației la zi. Fiind examinate și finanțate 49 de dosare, în care se regăseau 131 de 

copii în situație de risc. În 2022 au fost examinate și finanțate 32 dosare în care se 

regăseau 100 de copii în situație de risc (396 mii lei). 

Astfel, în scopul protecţiei drepturilor şi libertăţilor copilului, a familiilor 

aflate în diferite forme de dificultate au fost întreprinse un şir de activităţi concrete 

îndreptate spre atingerea scopurilor trasate, conform programelor naţionale, locale şi 

individuale de acivitate. 

Un compartiment aparte este reprezentare legală, intervenient accesoriu în 

Instanțele de judecată, Inspectoratul de Poliție și Procuratura raionului, care sunt 

realizate în mare măsură de către juristul Direcției: participând la 234 şedinţe de 

judecată (față de 201 în anul 2020) la Judecătoria Criuleni, Curtea de Apel Chişinău 

şi alte instanţe, dintre care:  

Nr. Acțiuni realizate 2020 2021 2022 

1.  decădere din drepturile părintești 24 27 22 

2.  desfacerea căsătoriei și aprecierea 

domiciliului copilului 

58 56 58 



3.  măsură de protecție judiciară 2 3 3 

4.  procese penale 13 16 13 

5.  încasarea pensiei alimentare 41 42 49 

6.  luarea forțată din familie 8 11 4 

7.  mediere 39 41 37 

8.  Repuneri în drepturi 0 1 0 

9.  înapoierea copilului 2 6 6 

10.  rezilierea contractului de donație 0 1 0 

11.  familii nu au divorțat, trecînd prin 

procedura de mediere 

5 4 3 

12.  măsuri de ocrotire judiciară 0 2 3 

13.  familii divorțate 46 52 55 

14.  părinți au fost decăzuți 25 29 24 

15.  Cautarea inculpaților minori, cauze 

penale 

2 4 5 

16.  Participarea  în calitate de reprezentant 

legal a minorilor, cauze penale și 

contravenționale 

13 16 13 

17.  Participarea la cauze penale în calitate 

de interpret 

3 6 4 

18.  repunere în drepturi 0 1 0 

19.  Apărarea drepturilor patrimoniale a 

copilului 

1 1 3 

 

  Aspectele de reprezentare au fost realizate și în cauzele penale unde părinții 

copiilor au fost înlătuțați de la reprezentare în interesul suprem al copilului, cu participare a 

la procesul de audiere în condiții speciale ale copilului. 

  Un alt aspect în care este necesară implicarea în procesul de soluționare a 

intereselor copilului este atunci cînd părinții nu soluționează de sinestătător modalitățile de 

intrevedere cu copii în cazurile când locuiesc separat, numărul acestor cereri fiind 16 la 

număr (17 în 2021 și 10 în 2020), asupra căror au fost emise deciziile de stabilire a graficelor 

de intreverere. 

 Un spectru important în activitatea serviciilor din subordine o are psihologul care este 

activ implicat în activități și în procesul de soluționare a diverselor probleme de ordin 

emoțional și psihologic al beneficiarilor Direcției. 

      Activitatea psihologului în  cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei, 

contribuie la asigurarea îngrijirii și creșterii copilului în condițiile unui mediu familial, 

respectarea dreptului copilului de a crește și de a fi educat în familie, facilitează 

socializarea și reîntegrarea copilului în familia biologică, extinsă sau adoptivă și în 

comunitate.   

  Copiii în situație de risc au nevoie de familie. Familia rămîne grupul social vital ce 

asigură îngrijirea, protecția și educația copilului. Ea este cea mai potrivită să răspundă 

nevoilor copilului. Doar afecțiunea și dragoste îl fac pe părintele educator sau asistentul 

parental profesionist să intuiască și să înțeleagă starea copilului.  

 



Serviciul de Protezare și Ortopedie 

Pentru susținerea persoanelor cu disabilități în cadru Direcției este prestat Serviciul 

de Protezare și Ortopedie care oferă suport protetico-ortopedic și  asigură cu mijloace 

ajutătoare tehnice unele categorii de cetățeni. 

Activitatea serviciului este reglementată de actele normative, cum ar fi 

Regulamentul cu privire la serviciul protezare şi ortopedie, Regulamentul cu privire la 

modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice şi de 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei pentru serviciile 

de transport, Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale 

la importul mijloacelor de transport cu destinație specială. 

 Obiectivul propus spre realizare pentru anul 2022, a fost atins prin: asigurarea cu 

cărucioare a celor 10 cereri ale solicitanților (dintre care 2 persoane au fost asigurate 

de către CREPOR, 2 persoane – prin act predare-primire, ceilalți asigurați prin ONEGE-

uri. Suplimentar au mai dost înaintate demersuri pentru oferirea a bastoanelor la 5 

persoane, bastoane cu subcot – 2 persoane, premergător – 4 persoane. 

Activitatea serviciului este strâns legată cu centrul CREPOR din mun. Chișinău, 

care contribuie la asigurarea beneficiarilor cu cele necesare și scoaterea din evidență a 

beneficiarilor decedați (pe parcursul anului fiind 25 persoane). 

 
 Un aspect aparte al serviciului este că unii beneficiarii au posibilitatea de a 

beneficia de unele facilități fiscale, care le permite îmbunătățirea condițiilor de 

deplasare, prin procurarea mijloacelor de transport din afara țării. Respectiv, pentru a 

beneficia de aceste facilități au depus cerere 11 de beneficiari (dintre care 9 persoane au 

prezentat certificatul de înmatriculare a automobilului, 2 - nu au reușit să înmatriculeze 

automobilul) ai  compensaţiei pentru deservire cu transport locomotoriu, renunțând la 

compensația oferită din partea statului.  
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Serviciul Balneosanatorial 

Beneficiarii serviciului sânt persoanele în etate (pensionarii) și persoanele care 

dețin grad de dizabilitate. Scopul acestui serviciu constă în asigurarea cu foi de 

reabilitare a beneficiarilor în conformitate cu recomandările medicului de familie. 

Destinațiile de reabilitare sunt orientate spre două Centre aflate în subordinea 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cum ar fi: Centrul de reabilitare a 

pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat ”Speranța” or. Vadul lui Vodă 

și ”Victoria” or. Sergheevca, Ucraina.  

Au fost înaintate pentru 2021, 225 de cereri de luare în evidență, în 2022, 320 

cereri cum ar fi: 

          
 

 Pe când numărul biletelor de reabilitare/recuperare au fost acordate 

în 2021, 50 de bilete balneosanatoriale dar în 2022, 78 bilete balneosanatoriale:  

 

 
2021, Victoria - 0 bilete de reabilitare/recuperare; Speranţa - 50 bilete de 

reabilitare/recuperare. 

 

2022, Victoria - 0 bilete de reabilitare/recuperare; Speranţa - 78 bilete de 

reabilitare/recuperare 

Dat fiind faptul că anul 2020 - 2021 a fost un an epidimiologic, cu sistarea 

activității a unor instituți, și în anul 2022 și-a sistat activitatea Centrul Victoria din 
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Sergheevka din cauza războiului, iar Centrul Speranța reluându-și activitatea doar 

parțial, perioada de așteptare s-a mărit considerabil – până la 5 ani. Totodată, 

menționăm faptul că în această perioadă s-a atras o atenție deosebită persoanelor care 

au avut de suferit de pe urma infecției COVID 19.  

Este remarcat faptul că în această perioadă a fost oferită și posibilitatea de 

recuperare a zilelor nefolosite de către beneficiari, odată cu întroducerea în țară a 

situației de urgență,  din foile de sanatoriu distribuite pentru luna martie 2020. 

Prestaţii sociale 

Conform Regulamentului privind modul de distribuire a mijloacelor fondurilor de 

susținere socială a populației s-au acordat ajutoare materiale unice persoanelor social-

vulnerabile și persoanelor cu merite deosebite față de stat, dupa cum urmează: 

- către 15 februarie ,, Aniversarea războiului din Afganistan,, au beneficiat 3 persoane în 

sumă de 3000 lei și 8 persoane cu dezabilități de pe urma războiului din Afganistan în 

sumă de 8000 lei; 

- apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova au beneficiat 7 

persoane în sumă de 7000 lei; 

- către 26 aprilie, ,, Data comemorării avariei nucleare de la Cernobîl,, au beneficiat 35 

persoane în sumă de 35000 lei; 

- către 9 mai ,,Cel de-al Doilea Război Mondial,, au beneficiat 15 persoane în sumă de 

60000 lei; 

- către pesoanele cu statut de victimă reabilitată a represiunilor politice din perioada anilor 

1917-1990, au beneficiat 36 persoane în sumă de 36000 lei. 

    

Serviciul de Suport Monetar 

Este destinat persoanelor/familiilor aflate în dificultate, fiind finanțat în 

totalmente din Pachetul minim de servicii oferit din partea statului. Pe parculsul anului 

2021, au fost achitate 33 de dosare rămase restante din anul 2020, din cauza lipsei 

transferurilor din partea Agenției Naționale de Asistență Socială în anul 2022 nu au 
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fost transferate surse financiare pentru satisfacerea necesităților acestui serviciu dar 

pentru anul 2023 sunt planificate 275,500 lei. 

 
Serviciul Social pachet alimentar unic 

În anul de gestiune a fost pus în aplicare noul serviciu social destinat persoanelor 

social vulnerabile, conform Deciziei Consiliului raional Criuleni nr. 8.11 din 

25.12.2020 Serviciul Social pachet alimentar unic, destinat prioritar persoanelor care 

nu se încadrează în nici un alt serviciu social și nu beneficiază de ajutor social și ajutor 

social pentru perioada rece a anului. În anul 2021 au fost examinate de 128 dosare în 

suma de 147612 lei, în anul 2022 au fost examinate 74 dosare în sumă de 91182 lei 

care au fost distibuite către beneficiarii din localități. 

În contextul implementărilor politicilor sociale și a programelor de susținere a 

populației o constituie și asigurarea corectitudinii, cât şi veridicități perfectării cererilor 

pentru acordarea ajutorului social, prin implementarea noului Sistem Informaţional 

automatizat de Asistenţă Socială.  

Ajutorul social este un program pentru susţinerea familiilor defavorizate în 

tendinţa generală a Guvernului, de eradicare a sărăciei. La moment, acesta are două 

componente de bază - ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului. Scopul 

Legii cu privire la ajutorul social constă în asigurarea unui venit lunar minim garantat, 

familiilor defavorizate, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu 

lunar al familiei şi necesitatea de asistenţă socială.  

În baza raportului de totalizare a lucrului efectuat ce ţine de acordarea ajutorului 

social s-a constatat că în Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei Criuleni au 

parvenit 3745 cereri față de 3630  de cereri în 2021, 2890 de solicitanţi au beneficiat 

de ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului față de 2799 în 2021, iar 310 

familii n-au beneficiat de ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului faâă 

de 206 în 2021, totodată sînt cereri cu statut de asteptare completări, trimis în anchetă 

socială, ciornă, caz închis; au  fost cereri refuzate din anumite condiţii: 

 informaţia indicată în cerere nu era completă; 

 pachetul de acte nu era complet; 

VLMG mai mare decît cel stabilit:  având în vedere rata inflației la sfârșitul anului 

precedent, exprimată drept creștere a prețurilor de consum în luna decembrie a aceluiași 

an față de aceeași lună a anului precedent, în valoare de 13,94%, la 1 aprilie 2022 nivelul 

venitului lunar minim garantat se indexează cu coeficientul de indexare de 1,1394 și după 

indexare constituie: 

a) pentru un adult – 1363 lei; 

b) pentru un copil – 1418 lei. familiilor solicitante de ajutor social care au un venit global 

mediu lunar mai mare decît venitul lunar minim garantat conform legislaţiei şi mai mic 

decît nivelul venitului lunar minim garantat majorat de 2,2 ori. 



o Prin sumarea punctajului indicatorilor se obţine scorul total al familiei. Dacă acest scor 

este mai mic sau egal cu 94,10, familia este eligibilă pentru stabilirea dreptului la ajutor 

social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului (modificare de la 01.10.2022, acest scor 

a fost mai mic sau egal cu 94,10, familia era eligibilă pentru stabilirea dreptului la ajutor 

social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului.) 

 solicitanţii de ajutor social au comis erori în completarea cererilor. 

 

Nr. Lunile Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

1. Ianuarie  482 451 305 

2. Februarie  270 289 414 

3. Martie  93 159 61 

4. Aprilie 34 109 114 

5. Mai  106 134 101 

6. Iunie 119 87 124 

7. Iulie 97 125 233 

8. August 83 164 280 

9. Septembrie 229 322 469 

10. Octombrie 523 522 50 

11. Noiembrie 445 625 860 

12. Decembrie 510 643  634 

              TOTAL 2991 3630 3745 

Evoluția numărului de cereri la ajutor social și ajutor social perioada rece 

 
Reieşind graficul şi tabelul de mai sus, observăm că numărul de cereri depunse este în 

creştere, aceasta se datoreşte faptului că au fost modificări la legislaţia în vigoare şi mai multe 

familii defavorozate de cetăţeni şi stăini ce locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova au putut 

aplica la acest serviciu social. 

Pe parcursul   anului s-au adresat şi au obţinut dreptul la ajutorul social: 

 
Nr. Lunile Nr. solicitanţilor de ajutor social 2021 Nr. solicitanţilor de ajutor social 2021 

 

Nr. Suma Nr. Suma 

1. Ianuarie 822 1057156 592 747065 

2. Februarie 864 1152452 642 812633 

3. Martie  930 1301904 708 927164 

4. Aprilie 889 1123482 835 1037612 

2020

2021

2022



5. Mai  840 1080607 616 822055 

6. Iunie  781 939035 373 45226 

7. Iulie 763 914324 521 652917 

8. August 735 856082 532 654062 

9. Septembrie 740 898198 544 696518 

10. Octombrie 745 870339 577 926078 

11. Noiembrie 586 692033 577 1056872 

12. Decembrie 587 703811 561 1076064 

TOTAL 9282 11589423 7078 9454266 

În conformitate cu  p. 471”Dreptul la ajutor pentru perioada rece a anului se determină 

concomitent cu determinarea dreptului la ajutor social, în baza cererii pentru acordarea 

ajutorului social, depuse la solicitantul sau reprezentantul legal al familiei” a Regulamentului 

cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 1167 din 16.10.2008  pe parcursul anului s-au adresat şi au obţinut 

dreptul la ajutor pentru perioada rece a anului: 

 

Nr. Lunile Nr. solicitanţilor de ajutor social 

perioada rece 2021 

Nr. solicitanţilor de ajutor social 

perioada rece 2022 

Nr. Suma Nr.  suma 

1. Ianuarie 822 1057156 3851 3011400 

2. Februarie 864 1152452 4128 3157000 

3. Martie  930 1301904 4365 3243100 

4. Aprilie 889 1123482 10 7000 

5. Mai  840 1080607 0 0 

6. Iunie  781 939035 0 0 

7. Iulie 763 914324 0 0 

8. August 735 856082 0 0 

9. Septembrie 740 898198 0 0 

10. Octombrie 745 870339 0 0 

11. Noiembrie 586 692033 3467 2426900 

12. Decembrie 587 703811 3436 2580200 

TOTAL 9282 11589423 19257 14425600 

În conformitate cu ,, Instrucţiunea privind realizarea activităţilor de interes comunitar 

", aprobat prin HG nr. 729 din 18.07.2018,   pentru activităţile de interes comunitar sînt 

îndreptate persoanele înregistrate  cu statut de şomer  la subdiviziunile teritoriale ale 

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care sînt membri ai familiilor 

beneficiare de ajutor social şi care îşi dau benevol consimţămîntul de participare la aceste 

lucrări. Relaţiile dintre părţile participante la organizarea şi efectuarea activităţilor de 

interes comunitar sînt reglementate într-un Acord, încheiat între primar  şi şomer.  

Refuzul beneficiarului de semnare a Acordului de prestare a activităţilor  de interes 

comunitar , refuzul de participare la activităţi de interes comunitar sau de neîndeplinire a 

activităţilor de interes  comunitar este documentat într-un proces verbal întocmit de către 



primar împreună cu reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale şi ai societăţii 

civile  care este transmis către structura  teritorială de asistenţă socială. 

În termen de 5 zile de la data recepţionării procesului- verbal  şeful structurii teritoriale 

de asistenţă socială avertizează beneficiarul în scris, cu privire la încetarea dreptului la 

ajutor social şi sau APRA  în cazul constatării repetate a refuzului de participare  la 

activităţi de interes comunitar  sau de neîndeplinire a activităţilor de interes comunitar. 

Şomerii beneficiari de ajutor social au fost implicaţi în  îndeplinirea activităţilor de 

interes comunitar: 

  Total şomeri  îndeplinirea 

activităţilor de 

interes comunitar  

(nr.persoane) 

refuzul îndeplinirii 

activităţilor de interes 

comunitar (nr. 

persoane) 

încetarea dreptului la ajutor social 

în baza refuzului repetat de 

participare la activităţi de interes 

comunitar 

(nr. persoane) 

2021 1059 827 193 30 

2022 529 421 108 30 

Totodată modificările ulterioare prin HG nr. 1677/2021, au majorat multiplicatorului 

pentru venitul lunar minim garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru 

perioada rece a anului de 2,2; majorarea pragului eligibilităţii la calcularea scorului 

punctajului indicatorilor de bunăstare (proxy) (după majorare de la 01.01.2022 va 

constitui 94.10 puncte), ceea ce va spori gradul de protecţie socială a persoanelor şi 

familiilor defavorizate.  Prin derogare de la prevederile punctului 11 a HG 1167, în 

perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 cuantumul ajutorului pentru perioada rece a 

anului constituie 700 lei. 

În scopul realizării Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27.12.2016, este stabilită plată a 

compensaţiei pentru serviciile de transport pentru persoane cu dizabilităţi severe, 

accentuate şi copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani:  

 I trimestrul II trimestrul III trimestrul IV trimestrul 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Grad sever 411 443 410 428 435 435 318 318 

Grad accentuat 1924 1913 1917 1856 1953 1953 1762 1762 

Copii cu grad 

de dizabilitate 

183 196 179 178 204 204 231 242 

Total  350376 

lei 

457329 

lei 

354285 

lei 

468182 

lei 

359606 

lei 

726640 

lei 

355074 

lei 

758720 

lei 

Pentru persoanele cu dizabilități accentuate, mărimea compensației pentru un 

trimestru constituie 240,0 lei, Pentru persoanele cu dizabilități severe și copiii cu 

dizabilități în vârstă de până la 18 ani, mărimea compensației pentru un trimestru 

constituie 480,0 lei,  care include și compensația pentru persoanele care le însoțesc pe 

acestea (modificat prin HG368 din 08.06.22, MO170-176/10.06.22 art.431; în vigoare 10.06.22). 

Pe parcursul anului 2022 – s-a transferat compensația pentru transport locomotoriu 

pentru 312 persoane în sumă de 208603 lei. 



Am conlucrat cu Centrul de plasament temporar pentru persoane în etate și cu 

dizabilități „Alexandra Grajdian”, Centrul multifuncțional A.O. „Concordia. Proiecte 

Sociale” Dubăsarii Vechi întru îmbunătățirea calității serviciilor prestate. În baza 

demersurilor primite de la primării am expediat 14 dosare ale persoanelor care solicită 

plasament temporar către Centrul Multifuncțional A.O.„Concordia. Proiecte Sociale.” și 

33 dosare către Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane Vârstnice și cu 

Dizabilități „Al. Grajdian”; 

 
În scopul realizării Programului național de dezinstuționalizare a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale pntru anii 2018-2022, 

am conlucrat cu Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) 

Brînzeni și primăriile Bălțata, Cimișeni, Izbiște, Rîșcova, Drăsliceni, de asemenea și cu 

Centrul de Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități Hîncești și cu primăriile com. 

Miclești, sat. Coșernița, sat. Dubăsarii Vechi, com. Hîrtopul Mare cu scopul reintegrării 

persoanelor în familia biologică/extinsă. În cadrul Centrului de Plasament Temporar 

pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) Brînzeni sunt plasați 6 beneficiari, la Centrul de 

Plasament Temporar pentru Copii cu Dizabilități Hîncești avem 5 beneficiari. Cea mai 

mare problemă cu care ne ciocnim este imposibilitatea dezinstituționalizării persoanelor 

cu deficiențe psiho-somatice și integrarea lor în localitatea de baștină și familie. Una din 

cele mai stringente probleme cu care se confruntă rl Criuleni este imposibilitatea acordării 

suportului și îngrijirilor necesare persoanelor cu dizabilități mintale.            

În scopul asigurării prestării calitative și cantitative a serviciilor și prestațiilor 

sociale, sporirea gradului de satisfacție beneficiarilor, pe parcursul anului de 

activitate specialiștii din cadrul Direcției au organizat și participat la instruiri și 

ședințe de supervizare în grup/individuale organizate cu prezența fizică  și ,,online”. 

Tematicile discutate: 

 Ridicarea copiilor minori din familia cu decăderea sau fără decăderea din drepturile 

părintești. 

 HG nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cadru cu privire la organizarea 

și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. 

 Revizuirea legislației din cadrul Serviciului de Asistență socială comunitară. 
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 Protecția refugiaților din Republica Moldova. 

 Legea nr. 299 din 30.11.2018 cu privire la măsurile și serviciile destinate copiilor cu 

comportament deviant. 

 Exploatarea sexuală și abuzul față de copii. 

 Delicvența juvenilă. 

 Protecția copiilor separați de părinți. Instituirea custodiei, tutele și curatelei. Noțiuni 

principale. Cadrul normativ și actele necesare pentru instituira custodiei, tutele și curatelei.  

 Asistența socială a victimelor violenței și abuzului față de copii. 

 Activități  de  interes  comunitar  conform Legii nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutor 

social din 13.06.2008 și HG nr. 1167 din 16.10.2008 pentru  aprobarea  Regulemntului  cu  

privire  la modul de stabilire și plată a ajutorului social. Organizarea activităților de interes 

comunitar. 

 Legea nr. LP112 din 09.07.2020 cu privire  la instituirea  custodiei copiilor ai căror 

părinți/unicul părinte se află temporar în altă localitate din țară sau peste hotare. 

 Măsurile de profilaxie în perioada estivală. Categoriile de persoane supuse riscului. Rolul 

asistentului social în perioada caniculară. 

 Respectarea Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație 

de risc și a copiilor separați de părinți pe perioada de pandemie. 

 Ancheta socială cu privire la determinarea dizabilității. Modificarea HG nr. 357/2018. 

 HG nr. 948 din 07.08.2008 Regulamentul privind procedura de repatriere a copiilor și 

adulților – victime ale traficului de ființe umane, persoanelor aflate în dificulatate, precum și 

a acopiilor neînsoțiți. 

 Drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 Vaccinarea modalitate sigură și eficientă. ,,Vaccinează–te! Protejează-ți viitorul!,, 

 ,,16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen,, 

 ,,Dizabilitatea Nu înseamnă incapacitate,, 

 ,,Particularitățile persoanelor vârstnice,, 

 ,,Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilitățiVulnerabilitatea energetică. Hotărîrea 

Guvernului nr. 704 din 05.10.2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea 

categoriilor de vulnerabilitate energetică,,. 

 ,,Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități,, 

Instruirile continuă de dezvoltare profesională a angajaților organizate împreună 

cu specialiștii direcției și în parteneriat cu alte organizații: 

 Legea nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova,,. 

 Atelier practic cu genericul ,,Asigurarea protecției copiilor: dimensiuni practice ,, organizat de 

Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ,,AVE Copiii,,. 

 Instrucțiunile și actele de securitate și sănătate – Instrucțiunea Nr. 2  și de securitate și sănătate 

în muncă instructajul întroductiv general și Instrucțiunea de securitatea și sănătatea în muncă 

pentru asistenții sociali comunitari nr. 7 din 05.01.2020. 

 Revizuirea modificărilor aprobate la Legea nr. 133 din 13.06.2008  și  HG nr. 1167, privind 

administrarea  ajutorului social. 



 am participat împreună cu asistenții sociali comunitari la seminarul de instruire  organizat  de  

Asociația ,, Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive,, cu genericul ,,Drepturile 

și Sănătatea Sexuală și Reproductivă a fetelor și femeilor cu dizabilități,,. 

 am  participat  la  instruirea organizată  de  WFP Solidarites internațional cu genericul 

,,Programul de asistență financiară din Moldova pentru comunitățile gazdă,,. 

 au participat  la instruirea obiectivul principal este dezvoltarea capacităților de tratare și 

raportare corectă a cazurilor de abuz și violență în familie organizată de AO ,,CONCORDIA. 

Proiecte sociale,,.  

 am  participat  la  sesiunea de informare privind dezvoltatrea domeniului diasporă, migrație și 

dezvoltare la nivel local. 

 au  participat  la  atelierul  de  lucru  cu genericul ,,Mecanisme și forme de asistență a copiilor 

părinții cărora sunt plecați peste hotare,, organizat de Fundația pentru Dezvoltare din Republica 

Moldova cu suportul Fundației pentru Copii ,,Pestalozzi,,(Elveția). 

 am participat la sesiunea de instruire pe tema ,, Primul ajutor psihologic,, online organizat de 

Agenția Națională Asistență Socială în cooperare cu organizația Changing the Way We Care, 

destinat personalului centrelor pentru refugiați și alte servicii implicate în situația criză. 

 Seminar de instruire ,,Dezinstuționalizarea persoanelor din sistemul de îngrijire la nivel local și 

regional. HG nr. 893 din 12.09.2018,, 

 instruirea repetată cu tematica ,,Suport financiar familiilor gazdă în perioada rece a anului,, 

 instruirea cu tematica ,,Protecția copiilor victime/potențiale victime ale violenței, neglijării, 

exploatării și traficului,,. 

 instruirea cu tematica ,, Programul de asistență financiară din Moldova pentru comunitățile 

gazdă,,. În parteneriat cu WFP Solidarites International,, 

 instruirea cu tematica ,,Vulnerabilitatea energetică,, a unor categorii de persoane. 

 instruirea repetată cu tematica ,,Suport financiar familiilor gazdă în perioada rece a anului,, 

  instruirea cu tematica ,,Serviciul de support psihosocial a persoanelor în etate, refugiați din 

Ucraina,,  HelpAge International. 

                                          Riscuri şi ameninţări în implementarea dezvoltării serviciilor sociale 

Analiza punctelor tari 

Puncte tari Descrierea punctelor tari Opţiuni de consolidare a punctelor 

tari 

Resurse umane 

calificate 

 - specialişti competenți în prestarea 

serviciilor calitative, rezultate aşteptate 

 - instruirea continuă - motivarea 

personalului – recalificare 

Servicii create - copii şi adulţi cu diverse dificultăţi - prestarea serviciilor sociale 

calitative. 
- efect pozitiv asupra creșterii și 

dezvoltării copilului aflat în situație de 

risc, în special asupra dezvoltării 
personalității, care vor ajunge la 

maturitate fiind gata pregătiți pentru 

viața de adult. 

- reintegrarea cu succes a unui număr 

mare de copii în familia biologică, 

extinsă sau adoptivă. 
- asigurarea îngrijirii şi creşterii copiilor 

în situație de risc în condiţiile unui mediu 

familial; 

- înregistrarea progreselor privind 

comportamentul deviant al unor copii 

 - perfectare și documentarea actelor de 

identitatea pentru copiii plasați în 

serviciul APP 



Cerere de servicii - grupuri de potenţiali beneficiari 

reprezentative (familii cu copii în situație de 

risc, social vulnerabile, persoane fără 

domiciliul stabil, persoane cu dizabilităţi, în 

etate, etc.) 

- dezvoltarea serviciilor specializate 

pentru grupurile de beneficiari ca 

răspuns al nevoilor individuale. 

 

Agenţii economici, 

ONEGE-uri 

disponibili spre 

colaborare 

- există agenţi economici, ONEGE-uri care 

sunt dispuşi să susţină unele proiecte sociale 

- acorduri de colaborare cu diferiți 

parteneri; 

implementarea strategiilor de dezvoltare 

raionale; organizarea conferinţelor, 

schimbului de experienţă; mediatizarea 

activităţilor 

 

 

Analiza punctelor slabe 

Puncte slabe  Descrierea punctelor slabe  Opţiuni de minimalizare a punctelor 

slabe 

Insuficienţa 

resurselor 

financiare 

- volum mare de lucru în raport cu resursele 

financiare acordate serviciilor sociale . 

-atragerea finanţărilor externe 

 -elaborarea proiectelor  

-planificarea resurselor în bugetul local 

Insuficienţă de 

informare  

- specialiştii din domeniul social nu au 

capacităţi de căutare de fonduri şi scriere de 

proiecte 

- instruirea prestatorilor de servicii în 

căutare de fonduri şi scriere de proiecte 

Fluctuaţia 

cadrelor  

- atitudine formală faţă de obligaţiunile de 

serviciu, salarii mici pentru prestatorii de 

servicii sociale, nu sunt posibilităţi de 

creştere. 

- asigurarea condițiilor de muncă pentru 

asistenţi sociali în comunităţi, dotarea cu 

echipament şi tehnică necesară pentru 

activitate. 

Calitatea 

serviciilor sociale 

nu corespunde 

standardelor 

europene  

lipsa echipamentului modern, lipsa 

transportului specializat, dificultăți în    

mecanismul de implementare a standardelor 

europene 

- asigurarea cu echipament şi transport 

pentru eficientizarea acțiunilor propuse. 

Indiferenţa unor 

categorii de 

cetăţeni  

- părinţi plecaţi peste hotare, copii şi 

persoanele în vîrstă lăsaţi în grija rudelor, 

abandon şcolar, tineri în situaţii de risc, 

deschiderea centrelor de zi multifuncţionale. 

- Iresponsabilitatea familiei biologice/extinse 

în vederea reintegrării copiilor. 

- Alocațiile mici privind întreținerea copilului 

pentru o creștere și dezvoltare armonioasă.  

- Imposibilitatea copiilor de a-și dezvolta 

valorile personale 

- Lipsa cercurilor extrașcolare din localitatea 

de domiciliu actual. 

 

- dezvoltarea serviciilor de tip familial, 

atragerea copiilor în activităţi 

extraşcolare, organizarea campaniilor de 

informare, promovarea modului de viaţă 

sănătos. 

 

Impactul prestării serviciilor sociale 

Schimbări pozitive în atitudinea şi comportamentul beneficiarilor, cât şi a familiilor 

acestora: motivarea de a se implica activ în procesul de reabilitare, socializare, participare 

în comunitate, educarea îngrijitorului, depășirea unor blocaje psihologice, îmbunătățirea 

modului de îngrijire a persoanei cu dizabilități și în dificultate, precum și a relațiilor cu 

familia extinsă etc. Progrese semnificative la beneficiarii serviciilor în diverse aspecte: 

dezvoltarea mobilităţii, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, adaptarea comportamentală, 

cunoaşterea unor lucruri noi, depășirea unor stări de inhibare, dezvoltarea abilităţilor de 

autoîngrijire şi autodeservire etc. Aceste progrese sunt un rezultat direct al acțiunilor 



întreprinse de personalul Direcâiei Asistență Socială împreună cu familia beneficiarilor și 

alți actori sociali. 

Asistența Socială este domeniul prin care societatea ne simte zilnic prezența, o activitate 

deloc ușoară dar destul de anevoioasă și necesară pentru a mai liniști stările emoționale ale 

celor mai triste persoane din societate. Îngrijirea persoanelor în etate, a orfanilor precum și 

susținerea familiilor social vulnerabile și în situație de risc – sunt doar câteva dintre 

atribuțiile prin care ne este simțită prezența și susținerea. Asistența socială urmărește să 

contribuie la bunăstarea oamenilor, să faciliteze satisfacerea necesitășilor de bază, acordând 

o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, familiilor cu copii în situație de risc, 

discriminate sau sărace. 

La final concluzionăm că avem nevoie de o societate în care întreaga populaţie să obţină 

câştiguri substanţiale din munca depusă sau cel puțin să dorească acest lucru, astfel încât la 

prestaţiile și serviciile sociale ale asistenței sociale ca parte componentă a sistemului 

național de protecție socială, să nu apeleze decât acele persoane care efectiv, dintr-un motiv 

independent de ele, ajung în situaţie de criză. 

Acţiunile DAS şi PF, în parteneriat cu APL, serviciile descentralizate şi desconcentrate 

abilitate, ONG-uri vor fi direcţionate spre realizarea obiectivelor prioritare: 

• evaluarea necesităţilor de servicii sociale şi prestaţii sociale ale populaţiei; 

• crearea, dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel 

teritorial în conformitate cu evaluarea necesităţilor, politica naţională şi strategiile 

din domeniu; 

• monitorizarea procesului de prestare a serviciilor sociale şi satisfacerea 

necesităţilor persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate. 

Direcţia AS şi PF 
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NOTA INFORMATIVĂ 

Cu privire la activitatea Secției Cultură și Turism în perioada 2020-2022  

la proiectul  Deciziei nr.__                                                                                                                                                    

din ___   __________ 2023  

Secţia Cultură şi Turism (SCT) a Consiliului Raional Criuleni  realizează politica statului 

şi raionului în domeniul culturii în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu 

legislaţia în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii, Deciziile Consiliului raional 

şi Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Decizia CR nr. 09-04 din  14.12.2012.  

Secţia Cultură şi Turism are în subordine  Centrul raional de Cultură şi Tineret, instituție 

cu statut de centru  metodic  raional în domeniul activității artistice.  

Aria de activitate a SCT și segmentul cultural include 64 instituții din care: 

- Rețeaua caselor și căminelor de cultură (26 instituții cu o capacitate totală de 10400 

locuri) în cadrul cărora activează 75 formații cu  1287 artiști amatori, inclusiv 28 

formații cu titlul „Model”;  

- Rețeaua bibliotecilor publice teritoriale (30 instituții) cu un potențial de 230,7 mii ex. 

de carte, 161 computere și tablete,  73 de imprimante multifuncționale, scanere, 

fotocopiatoare și alte echipamente,  deservind anual 12 972 utilizatori activi, inclusiv 

6698 copii; 

- Rețeaua Școlilor de Artă (5) în care activează                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

48 profesori titulari, instruind și dezvoltând abilități la 688 copii; 

- Muzeul de Istorie și etnografie, Criuleni – înregistrat și alte 2 muzee (Drăsliceni, 

Boșcana), care păstrează patrimoniul material al raionului Criuleni, circa 10 000 piese 

muzeale. 

- Monumente istorice, de for public și situri (139 total), atracții, destinașii  și obiective 

turistice. 

- Monitorizarea potențialului turistic al raionului. 

Aceste domenii sunt coordonate și monitorizate prin intermediul a Șefului SCT; specialistului 

principal-1 unitate; specialistului superior-1 unitate; specialistului-1 unitate și 2 funcții de 

tehnice: contabil și șofer (6 funcții în aparat). În cadrul CRCT sunt  24,5 unități de specialitate 

ale CRCT și 7 funcții tehnice (total 30,5 funcții). Raportat la numărul persoanelor monitorizate 

angajate- 300 persoane  în domeniul culturii, ponderea funcțiilor publice constituie 1,3%, iar 

inclusiv numărul artiștilor amatori (1287 pers.), pnderea constituie 0.25%. 

Principalele obiective de activitate ale Secţiei Cultură şi Turism sunt: 

a) Crearea condiţiilor benefice pentru dezvoltarea creaţiei și a genurilor de artă, a 

meşteşugurilor tradiționale pentru desfăşurarea la nivel înalt a  activităţilor culturale și de 

agrement.  
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b) Realizarea programelor de popularizare a genurilor de artă și a culturii  în teritoriu prin 

organizarea activităţilor culturale: festivaluri, concursuri, acţiuni de valorificare şi conservare a 

creaţiei    populare, trecerea în revistă a formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de arte plastice 

şi de creaţie ale meşterilor populari,   

c) Promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural imaterial, 

material și inclusiv cel  literar, trecerea în revistă a literaturii noi, cenacluri şi medalioane 

literare, lansări  şi prezentări de carte. 

d) Redactarea registrelor de evidență a patrimoniului. 

e) Promovarea politici de salvgardare a monumentelor, muzeelor și obiectivelor turistice. 

Deși perioada vizată a fost marcată de pandemia COVID -19, Secția Cultură și Turism și-a 

îndeplinit obiectivele propuse și misiunea realizării politicii de stat în domeniul culturii în raionul 

Criuleni, având ca prioritate  crearea unui mediu prietenos și favorabil procesului de creație, şi 

creşterii calităţii produsului cultural în localităţile raionului, a fost îndeplinită, dar având în 

vedere condițiile impuse de pandemie.  

În această perioadă SCT a stabilit 4 direcții de dezvoltare: I Implementarea eficientă și 

coerentă a politicilor culturale ale Ministerului Culturii și ale Consiliului Raional-baza unui 

mediu cultural viabil, cu obiectivele: 1.Programarea și raportarea activității în conformitate cu 

cadrul legal și cerințele comunității; 2. Implementarea politicilor naționale și al Programului 

Strategic al Consiliului raional Criuleni; 3.Organizarea evenimentelor culturale internaționale, 

raionale și instituționale; 4. Promovarea serviciilor și a produselor culturale, inclusiv  prin 

intermediul tehnologiilor audio-vizuale și informaționale. II.  Îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale a instituțiilor de cultură din raion, cu obiectivele: 1. Îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale  a  CRCT; 2. Evaluarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de cultură din raion; 3. 

Colaborarea cu APL de nivelul I, privind posibilitățile și oportunitățile de îmbunătățire a bazei 

tehnico-materiale. III. Păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial și material, 

ca factor esențial al dezvoltării durabile a comunoităților din raionul Criuleni cu obiectivele: 

1.Evaluarea/ acreditarea  instituțiilor  de cultură și atestarea cadrelor din domeniu; Elaborarea, operarea 

actualizărilor și redactărilor în  registre (a monumentelor, a patrimoniului etc.); 2. Amenajarea  

Atelierul de promovare a ocupațiilor casnice tradiționale (în incinta CRCT); 3. Dezvoltarea 

capacităţilor manageriale ale conducătorilor instituţiilor de cultură din raion prin formarea 

profesională continuă; 4. Revitalizarea activității instituțiilor de cultură din unele localități ale raionului 

(Jevreni, Răculești, Bălășești). IV. Promovarea  Festivalului Internațional de Folclor „Meșterul 

Manole” ca destinație turistică, începând cu 2023 obiectivele acestei direcții sunt: 1. 

Pregătirea conceptului pentru promovarea turistică a FIF „Meșterul Manole” . 

Bugetul total al SCT pentru această perioadă a constrituit: A. 2020, aprobat 3751.5 lei, 

executat-2640.0 lei (cu 1111.5 lei mai puțin); A. 2021, aprobat 4753.8 lei, executat 2591.9 lei (cu 

2162.9 mai puțin); A. 2022, aprobat 5030.7, executat 4029.0 lei (cu 1001,7 lei mai puțin ); A. 

2023 aprobat 4132 .9 lei (cu 897.8 mii mai puțin decât în a. 2022 și cu 620.9 mii lei mai puțin 

decât în anul 2020).  

Capacitatea de  valorificare a resurselor financiare: în anul 2021 față de anul 2020 a fost  

în descreștere  ( - 48, 1 mii lei) cauza fiind pandemia COVID -19; cea din anul 2022 față de  

2021 este în creștere (+ 1 mln 437.1 lei).  
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Cheltuielile pentru îmbunătățirea baza tehnico – materială a instituţiilor de cultură din 

raion  pot  fi reflectate pe ani la următoarele atricole : 

Anul  2020. 

1.Reparații: Case de cultură (26)-851.4 mii; Biblioteci ()-77. 614 mii; Muzee()-0 lei; Școli de 

artă (5)-8.4 mii. (Total-937.414 lei). 

2. Reparații capitale: Case de cultură ()-899.8 mii; Biblioteci ()-0 lei; Muzee(3)-4.100 lei; Școli 

de artă (5)-0 lei.(Total-899.8) 

3. Procurări/achiziții: Case de cultură (26)-338.0 mii lei ; Biblioteci (30)-361.2 mii lei, inclusiv 

cărți de 180.1 mii lei;  Muzee (3)-7.1 mii lei ; Școli de artă (5)- 59.7 mii lei (Total-766) 

Total cheltuieli pentru a. 2020: 2603.214 lei  

În anul 2020  pentru 1 instituție de cultură, în mediu,  la capitolul îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale s-au cheltuit 40.675 lei. 

Anul  2021. 

1.Reparații: Case de cultură (26)-808 mii 769 lei; Biblioteci (30)-26,7 mii lei ; Muzee (3)-96.0 

mii lei; Școli de artă (5)- 334.4 mii lei;  (Total-1265.869).  

2. Reparații capitale: Case de cultură (26)-1 mil. 507.7 mii lei; Biblioteci (30)-0 lei; Muzee(3)-0 

lei; Școli de artă (5)-0 lei.(Total-507.7 mii) 

3. Procurări/achiziții: Case de cultură (26)- 479.7 mii lei; Biblioteci ()-334.6 mii lei;  Muzee(3)-0 

lei; Școli de artă (5)- 481.2 mii lei. (Total -1 295.5 lei) 

Total pe a. 2021 s-au alocat 3069.069  

În anul 2021  pentru 1 instituție de cultură în mediu, la capitolul îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale s-au cheltuit 47.950 lei 

Anul 2022 

1. Reparații: Case de cultură (26)- 300.2 mii lei; Biblioteci (30)- 50.3 mii lei; Muzee (3)- 

46.7 mii lei ; Școli de artă (5)- 57,1 mii lei.  (Total-457.3 mii).  

2. Reparații capitale: Case de cultură (26)-1 mil. 507.7 mii lei; Biblioteci (30)-0 lei; 

Muzee(3)-0 lei; Școli de artă (5)- 711,8 mii lei.(Total-2 219.5 mii lei) 

3. Procurări/achiziții: Case de cultură (26)-3 milioane 482.1 mii  lei ; Biblioteci (30)-304,0 mii 

lei;  Muzee (3)-68,5 mii lei; Școli de artă (5)- 420,1 mii  lei; (Total-4274 mii lei) 

Total cheltuieli pentru a. 2022: 6951.5 mii lei din care 2971 mii lei din finanțare externă și 400 

mii lei din servicii cu plată. Astfel din bugetul local s-au alocat 3580 mii lei. 

În anul 202  pentru 1 instituție de cultură în mediu, la capitolul îmbunătățirea bazei tehnico-

materiale s-au cheltuit 55.900  lei. 

 

Tabel nr.1. Alocațiile din bugetul local pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 

instituțiilor de cultură în perioada 2020-2022. 

 

Nr. Categorii 

chelt./Ani 

2020 

(lei) 

2021 2022 Inclusiv 

finan. 

externă 

Inclusiv 

servicii 

cu plată 

Total Dinami

ca 

1. Reparații 937.414  1265.869 457.3   2660.58 - 

2. Reparații 

capitale 

899.800  507.700 2219.50   3627.00 + 

3. Achiziții 766.000 1295.50 4274   6288.5 + 

4. Total 2603.214 3069.069 6951.5 2971.0 400.00 12576.08  

 

În colaborare cu APL, nivel I Secția Cultură și Turism  a organizat și desfășurat: 

festivaluri raionale – 8; concursuri  literare și a declamatorilor – 6; Concerte de sărbători și 

spectacole – 15. 
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Dintre cele mai importante evenimente și proiecte culturale realizate de către Secția Cultură și 

Turism în perioada 2020-2022 au fost: 

-Evaluarea și acreditarea Muzeului de Istorie și Etnografie din orașul Criuleni, dovada Ordinul 

Ministerului Culturii nr. 235 din 02.11.2022; 

-Festivalul Național al fluierașilor „Nistrule cu apă lină”, ediția 2022, organizat de primăria  s. 

Corjova în colaborare cu CNCPPCI a Ministerului Culturii și SCT; 

- Festivalul raional al rapsodului popular „Pe dealul Chiclăului”, ediția 2022, în colaborare cu 

primăria s. Mășcăuți. 

Totodată SCT a organizat și a  monitorizat Programul Național „AJUTOR la CONTOR”, 2022, 

cu implicarea tuturor bibliotecilor publice teritoriale din raion la înregistrarea  populației în 

Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică”; 

A fos înaintat conceptul proiectului pentru ADR Centru:  Reabilitarea   zonei de  atracție turistică 

„ Grădina publică din or. Criuleni în calitate de spațiu prietenos oamenilor”, 2022 și elaborat  

studiul de fezabilitate și proiectul tehnico-comercial „Reamenajarea sălii de spectacole” din 

CRCT, Criuleni, 2022. 

S-au realizat lucrări de amenajare a încăperii pentru Atelierul ocupațiilor tradiționale casnice în 

incinta CRCT Criuleni, 2022. 

Activitatea Secției Cultură și Turism și a instituției subordonate  a fost pe larg mediatizată  

și reflectată pe rețelele de socializare și în mass-media: 16 articole publicate în presă și 12 

emisiuni TV realizate cu protagoniștii (artiști amatori din raionul Criuleni). Prin implementarea 

diverselor proiecte, în anul 2022 instituțiile din raion au atras fonduri  de peste 3 milioane 130 

mii lei, care au rezolvat multiple probleme locale. (MIECriuleni- 50.0 mii lei, Cruglic- 2 mil. 057 

mii lei; Mășcăuți- 155 mii lei; Dubăsarii Vechi- 266.0 mii lei; Slobozia Dușca- 50,0 mii lei;  

Rîșcova- 48.0 mii lei;  Onițcani- 38.0 mii lei).         

 

Elena FRUMOSU                                                                      Șef           Secție  

 

Anexă                                                                                                                                                    

la nota informativă 

Colectivele artistice cu titlul onorific „Model” din raion au participat la 41  acțiuni 

culturale în țară și peste hotare (festivaluri, concursuri, sărbători naționale, sărbători locale, 

târguri) de unde sau întors cu premii și diplome de gradul I, II, III și mențiuni:  

Dovezi în acest sens:                              

 Concursul Național RoboLigaBibliotecilor-(Biblioteca din s. Izbiște, Premiul Mare); 

 Concursul Internațional „Prolectura”   (Școala de arte, Criuleni, Premiul mare) ; 

 Concursul republican al copiilor „Hai la joacă pe toloacă” – (Ansamblul folcloric, 

Mugurașii, Cruglic, Premiul Mare); 
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 Concursul republican de arte plastice și artizanat Lumea în viziunea copiilor” –(Școala de 

arte, Criuleni, Premiul I și II) ; 

 Festival Internațional al dansului, (online), (Ansamblul de muzică și dans modern 

„Victoria”, CRCT Criuleni,  Premiul mare); 

Colectivele artistice din raion au participat la cele mai prestigioase Festivaluri Naționale din 

țară dar și de peste notare: 

 Festival Național „Eminesciana – 2022”, Strășeni („Sălcioara”, Boșcana); 

 Festival concurs al orchestrelor aerofone „Fanfara argintie”, or. Soroca (Fanfara din 

s.Magdacești);  

 Festivalul „Ia Mania”,  Holercani, Dubăsari („Lozioara”, CRCT Criuleni); 

 Festivalul național „Trec anii haiducului”, or. Rezina, („Cavalerii armoniei”, s. Boșcana); 

 Festival etnogastronomic „Bostaniada”, Bălăbănești, Criuleni („Măleanca”, 

com.Bălăbănești, „Mărgăritare”, s.Corjova, „La Stâncă”, s.Dubăsarii Vechi); 

 Festival internațional al fanfarelor „Mândră floare de pe Botna”, or. Ialoveni (Fanfara din 

s. Slobozia Dușca); 

  Festival –concurs al artelor de la  Palatul Feroviarelor, Chișinău ( „Victoria”, CRCT 

Criuleni); 

 Festival zonal „La poartă la Ștefan Vodă”, Strășeni, s. Căpriana („Floarea dorului”, 

s.Ratuș, „Mărgăritare ” , s. Corjova); 

 Festival național „Colindăm din sat în sat”, Chișinău („Mugurașii”, s.Cruglic); 

 Sărbătorile de Crăciun, Argeș, Mioveni, Caraș Severin, România ( Corul „Balada”, 

Măgdăcești, „Mărgăritare”, s.Corjova, „Țărăncuța”, Slobozia Dușca); 

 Sărbătoarea Independenței Estoniei, Viru Nigula, Estonia („Tărăncuța”, s.Slobozia 

Dușca) 

 


	În scopul realizării Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27.12.2016, este stabilită plată a compensaţiei pentru serviciile de transport pentru persoane cu dizabilităţi severe, accentuate şi copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani:

