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NOTĂ INFORMATIVĂ 

despre activitatea Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional la 

îndeplinirea Planului de acţiuni pentru anul 2012 întru realizarea Planului strategic de 

dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pe anii 2012-2015. 

 
În perioada de raport Consiliul raional, autoritatea executivă a lui, în comun cu alte subdiviziuni ale 

Consiliului raional, serviciile desconcentrate şi cele descentralizate, primăriile din teritoriu şi-au concentrat 

eforturile la implementarea programelor naţionale aprobate de Guvernul Republicii Moldova, programelor 

electorale ale formaţiunilor politice prezente în componenţa Consiliului raional Criuleni de legislatura a XXIV, 

Planului Strategic de Dezvoltare social-economică a raionului pentru anii 2012-2015. 

În acest context au fost întreprinse la nivel raional diverse activităţi de ordin organizatoric, instructiv, 

de publicitate, transparenţă şi anume: 

 au fost adoptate 88 decizii ale Consiliul raional în cadrul a 5 şedinţe plenare convocate şi 
desfăşurate în anul 2012; 

 au fost emise 170 dispoziţii ale Preşedintelui raionului privind activitatea de bază şi 262 cu 

caracter individual; 

 întru asigurarea transparenţei procesului decizional au fost organizate audieri şi dezbateri 
publice asupra proiectelor de decizii, întruniri de lucru cu preşedinţii fracţiunilor şi ai comisiilor de specialitate 

ale Consiliului raional;  

 11 întruniri cu reprezentanţii Guvernului în teritoriu şi primirea în audienţă a solicitanţilor de 
către acestea; 

 Din iniţiativa Preşedintelui raionului s-au organizat şi desfăşurat întîlniri de lucru cu consilierii 
de nivelul 1 la Consiliul raional pe fiecare primărie aparte. Au avut loc 12 asemenea întruniri; 

 peste 120 de deplasări şi vizite de lucru în comunităţi, efectuate de către factorii decizionali 

raionali; 

 Peste 20 seminare şi instruiri cu primarii, secretarii, contabilii-şefi şi alţi funcţionari publici din 
primării; 

 primirea în audienţă a peste 270 de cetăţeni; 

 editarea a 18 numere a buletinului informative “Administraţia Publică”, s-a relansat în concept 

şi redacţie nouă pagina WEB a Consiliului raional, a fost editată agenda de firmă, calendare informaţionale de 

masă şi de perete ale Consiliului raional.; 

 

Direcţia Finanţe a asigurat implementarea politicii bugetar-fiscale a statului în teritoriul raionului, 

organizarea şi asigurarea elaborării, aprobării şi executării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de 

nivelul I cît şi a bugetului raional, ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de 

acumulare a veniturilor şi atingerea unei stabilităţi bugetare. 

Bugetul consolidat al raionului în anul 2012 la partea de venituri a fost executat cu 102,6 la sută faţă de 

planul precizat pe perioada de gestiune. Au fost acumulate venituri în sumă de 180436,3 mii lei, cu 4545,6 mii 

lei mai mult decît prevederile anuale. Partea de cheltuieli e îndeplinită în sumă de 172391,1 mii lei, sau cu 92,3 

la sută în raport cu planul precizat, ceea ce e cu 14281.1 mii lei mai puţin faţă de preconizările anuale. 

Bugetul raional la venituri a fost realizat la nivel de 100,7 la sută, sau în sumă de 134378,3 mii lei. 

Partea de cheltuieli a bugetului raional s-a executat în sumă de 128259,9 mii lei, sau la  nivel de 94,3 la sută 

din preconizările anuale. 

Volumul bugetelor UAT de nivelul I la partea de venituri  sau îndeplinit în sumă de 144984,7 mii lei 
sau cu 101,5 la sută faţă de prevederile anuale precizate. Au fost acumulate venituri şi impozite proprii cu 

2511,9 mii lei mai mult decît planul precizat anual. Partea de cheltuieli este îndeplinită cu 94,7 la sută în raport 

cu planul precizat anual. 

Monitorizarea procesului de executare a bugetelor UAT de nivelul I pe parcursul anului 2012 de către 

Direcţia Finanţe a evidenţiat unele probleme, ca: 
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- lipsa unei voinţe manageriale la nivelul autorităţilor publice locale în vederea încasării 

restanţelor la plăţi ale agenţilor economici  în bugetele locale, a prioritizării şi optimizării cheltuielilor 

bugetare; 

- tendinţa administraţiei publice locale de a acumula solduri băneşti la sfîrşitul anului şi a le 

redistribui la cheltuieli în anul bugetar viitor, rămînînd în același timp la sfîrşit de an cu datorii creditoare, 

inclusiv şi cu termen expirat neachitate. 

În acest caz, Direcţia Finanţe consideră oportun ca autorităţile publice locale să ia atitudine faţă de 

majorarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi orientarea cheltuielilor bugetare la atingerea rezultatelor 

social-economice finale. 

Un capitol aparte în activitatea Direcţiei a constituit întreprinderea masurilor în vederea diminuării 

datoriilor debitoare şi creditoare ale executorilor de buget. Sistematic, în procesul examinării exerciţiului 

bugetar la o etapă sau alta erau supuse analizei datoriile creditoare în structură, imobilizarea mijloacelor 

financiare în datorii debitoare. 

Pe parcursul anului 2012 specialiştii Direcţiei Finanţe au efectuat circa 40 controale tematice în cadrul 

primăriilor şi instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional pe chestiunile privind gestionarea banilor 

publici, reflectarea în evidenţa contabilă a acestora şi a fondurilor fixe, formarea datoriilor şi măsurile 

întreprinse întru reducerea lor. 

Doar 10 primari au reacţionat şi au întreprins măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor, asigurarea 

respectării prevederilor actelor normative, prezentării calitative şi în termenii stabiliţi a informaţiilor 

respective, diminuarea datoriilor creditoare, restanţelor admise la colectarea impozitelor şi taxelor locale. 

Primarii satelor (comunelor), oraşului vedeau şi mai văd soluţionarea problemelor apărute în teritoriu 

prin înaintarea demersurilor către Preşedintele raionului (de acestea au fost peste 100) fără a supune unei 

analize minuţioase a posibilităţilor proprii, chiar şi în cazul cînd dispuneau de solduri ale bugetelor locale. 

În majoritatea cazurilor au fost căutate mijloace pentru a contribui parţial sau în măsură deplină la 

acoperirea cheltuielilor preconizate. Practicînd alocările graduale în mărime de 30-50 la sută din costul de 

deviz, se urmărea scopul de a da un imbold în soluţionarea problemelor, iar în cazurile de o importanţă majoră 

– finanţarea deplină a acestora, necătînd că alocarea mijloacelor băneşti de la bugetul raional la bugetul 

unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, în anumite momente, se efectua în detrimentul soluţionării 

problemelor de rang raional.  

Sumele alocate suplimentar bugetelor satelor (comunelor), oraşului, preponderent au fost utilizate la 

îndeplinirea Planului strategic de dezvoltare social-economic a raionului, programelor locale similare. 

La situaţia din 31.12.2012 sînt luaţi la evidenţă ca contribuabili 25827 agenţi economici, inclusiv 999 

persoane juridice, 696 persoane fizice şi 24132 gospodării ţărăneşti. Pe parcursul perioadei examinate, numărul 

contribuabililor a crescut cu 87 plătitori, au fost lichidaţi 24 subiecţi ai antreprenoriatului, înregistraţi - 122.  

Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din primăriile raionului deservesc 47108 persoane 

fizice - cetăţeni. Avem înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. 187 agenţi economici şi 3 întreprinderi - 

plătitori de accize. Activează 78 titulari de patentă de întreprinzător. 

În perioada ianuarie-decembrie a.2012, la Bugetul public naţional, au fost acumulate plăţi în sumă de 

115815,5 mii lei, executînd planul de venituri la nivel de 103,8 %, inclusiv: 

 Bugetul de stat – 12943,0 mii lei, sau la nivel de 101,6 %, 

 Bugetul UAT – 37582,9 mii lei, sau la nivel de 111,8 %, 

 Bugetul asigurărilor sociale de stat – 52891,0 mii lei, sau la nivel de 101,1%, 

 Fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 12398,6 mii lei, sau în proporţie de 95,7 
la sută.  

În perioada a.2012, la Bugetul public naţional, au fost acumulate plăţi în sumă 115815,5 mii lei, 

înregistrînd o creştere faţă de perioada similară a anului precedent în sumă totală de 20957,9 mii lei sau cu 

22,1 la sută, inclusiv: 

- la bugetul de stat nu au fost atinşi indicatorii anului precedent cu 106,8 mii lei sau în proporţie 

de 99,2 la sută;  la bugetul UAT s-a înregistrat o creștere de 10760,7 mii lei sau la nivel de 140,1 %; la bugetul 

asigurărilor sociale de stat încasările s-au majorat cu 10168,3 mii lei sau cu 23,5 la sută; la fondul asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicală depășirea fiind de 731,3 mii lei sau în proporţie de 6,3 la sută.  
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Cea mai considerabilă majorare a încasărilor pentru 12 luni ale a.2012 în comparație cu  anul 2011 s-a 

înregistrat la BUAT, inclusiv la compartimentele: Impozite pe venit – 9840,8 mii lei, dintre care impozit pe 

venit achitat în rate – 6898,0 mii lei, Impozitele pe proprietate – 559,4 mii lei, Taxe si plăti administrative – 

441,1 mii lei. 

Direcţia Investiţii şi Relaţii Externe și-a desfășurat activitatea privind implementarea politicilor de 

dezvoltare social economică în perioada de raport prin mecanismele investiționale ale Republicii Moldova, a 

acordat sprijin și consultanță unităților administrativ teritoriale de primul nivel, direcțiilor Consiliului raional, 

instituțiilor bugetare, ONG – urilor și agenților economici în aprecierea finanțatorilor, elaborarea și depunerea 
proiectelor la dezvoltarea infrastructurii, proiectelor sociale, culturale etc. 

Pe parcurs Direcția a studiat și a făcut legături cu diferite organisme finanțatoare din țară și de peste 

hotare, s-au stabilit relaţii de colaborare pentru a investi în diferite segmente ale economiei, infrastructurii și 

sferei sociale din raion, cum ar fi: Fondul Ecologic Național, Fondul de Investiții Sociale din Moldova, 

Agenția de Dezvoltare Centru, Agenția pentru Eficiență Energetică, Banca Mondială, Banca Europeană pentru 

Reconstrucții și Dezvoltare, Fundația USAID, Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare, Agenția 

Americană pentru dezvoltarea internațională, Programul de susținere a copiilor și tinerilor UNICEF, Agenția 

de Cooperare Internațională a Germaniei, Agenția Internațională a Suediei, Programul operațional comun RO-
UA-MD, ambasadele acreditate în Republica Moldova etc. 

Pe parcursul a. 2012 au fost organizate un șir de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru, întâlniri cu 

specialiștii din subdiviziunile Consiliului raional și consiliile locale, ONG-urilor unde au fost familiarizați cu 

cerințele de pregătire și elaborare a proiectelor de finanțare, îndeplinirea formularelor, chestionarelor etc. În 
rezultat au fost înaintate 27 de proiecte cu costul de 40,3 mln lei, din care 4, în sumă de 5,9 mln lei, sunt  în 

parcurs de implementare, 11 refuzate și 12 sunt în cadru de promovare. La fel putem menționa, că în anul 2012 

au fost realizate 9 proiecte la Fondul Ecologic Național, în valoare de 9,3 mln lei și 13 proiecte la FISM, în 

valoare de 8,9 mln lei. Prin programul activităților de reintegrare au fost promovate 7 proiecte în sumă de 2,5 
mln lei. 

La sfârșitul anului 2012 de către Agenția pentru Eficiență Energetică a fost anunțat concursul de 

participare la implementarea măsurilor pentru investiții în eficiența energetică întru reducerea cheltuielilor, 

pentru energia electrică și combustibil. S-a organizat o întâlnire de lucru cu conducerea Agenției unde 

reprezentanții administrației publice locale au fost familiarizați cu cerințele pregătirii și depunerii propunerilor 

de proiecte. În rezultatul bunei organizări de către primării și instituții s-au pregătit și depus 21 propuneri de 

proiecte în sumă totală de 46,3 mln lei. Au fost depuse 9 proiecte la instituțiile de învățământ, 3 grădinițe de 

copii, 3 instituții medicale, 2 sportive, 4 proiecte la iluminarea stradală. 

Direcția împreună cu instituțiile din raion a pregătit și înaintat la diferiți finanţatori circa 90 proiecte cu 

bugetul total mai mult de 200 mln lei. Din proiectele depuse putem menționa că au fost implementate în a.2012 

- 38 de proiecte cu buget total de 48,6 mln lei. Informația în detalii se anexează. 

Pe parcursul perioadei de raport cu concursul Direcției au fost organizate vizite oficiale și de lucru în 

Estonia, Italia, Franța, Cehia, România, Polonia, Austria, Elveția, Liban. Au avut loc întâlniri cu conducerile 

administrațiilor publice, schimb de experiență, s-au încheiat acorduri de înfrățire și colaborare în diferite 

domenii. Vizitele au avut drept scop stabilirea relațiilor economice, determinarea modalităților de finanțare a 

diferitor proiecte investiționale. 

Partenerii din Cehia sunt dispuși să acorde ajutor la implementarea proiectelor privind eficientizarea 

utilizării energiei termice, s-au selectat primăriile  Criuleni, Zăicana, Boșcana. 

În rezultatul vizitelor în Austria și Elveția s-au negociat și s-au obținut trei loturi umanitare de utilaj și 

mobilier pentru spitalul raional și instituțiile de învățământ din raion în sumă de peste 10 mln. lei. 

 

Direcţia Dezvoltare Comunitară. În anul 2012  în raion au fost construite, reconstruite, renovate, 

amenajate, reparate capital - 31 de obiecte, inclusiv 12, care nu au fost prevăzute în Planul de acțiuni. S-au 
valorificat 12,7 mln lei, inclusiv din bugetul raional - 2,22 mln.lei, bugetul de stat - 2,4 mln.lei şi alte surse - 

8,08 mln.lei. 10 obiecte preconizate pentru a fi realizate în anul 2012 actualmente se află la etapa terminării 

lucrărilor, după finalizarea cărora vor fi valorificați încă 10,6 mln. lei. Acestea sînt: renovarea sistemului de 

canalizare din s. Bălăbănești, evacuarea apelor reziduale din or. Criuleni la stația de epurare a s. Onițcani, 
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elaborarea proiectului şi reconstrucția clădirii şcolii sportive din or. Criuleni, instalarea sistemului de iluminare 

stradală, construcția cazangeriilor la Liceul Teoretic şi Şcoala primară din or. Criuleni, reparaţia clădirilor 
grădiniţelor de copii din s. Răculeşti şi Slobozia-Duşca. 

La etapa licitațiilor repetate se află construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de pompare din s. 

Porumbeni, renovarea secţiei pediatrie a IMSP ”Spitalul raional Criuleni”. Sînt depuse la Fondul Ecologic 

Naţional cereri pentru finanţarea proiectelor ”Construcţia reţelelor de canalizare în s. Ciopleni”, finalizarea 

construcţiei apeductului şi extinderea reţelelor de canalizare în s. Măgdăceşti, construcţia sistemului de 

canalizare şi a stației de epurare a apelor reziduale în s. Răculeşti, extinderea lucrărilor la podul din s. 

Zăicana. 

La compartimentul Construcţiilor capitale au fost realizate ambele obiecte din cele  2  preconizate. 
Astfel, au demarat lucrările la anexa grădiniţei de copii din s. Măgdăceşti, la care deja s-au valorificat 576,3 

mii lei, a continuat construcţia anexei pentru 12 săli de clasă la școala medie din s. Cruglic, cu replanificarea 
primului etaj în grădiniţă de copii, s-au valorificat 800,0 mii lei. 

Din 12 obiecte preconizate a fi supuse reparaţiei capitale lucrările s-au îndeplinit la 2 obiecte: s-au 

schimbat uşile la Liceul Teoretic din s. Oniţcani, a fost reparat capital sediul vechi al gimnaziului din s. 

Răculeşti cu reprofilarea lui în grădiniţă de copii în valoare totală de 461,0 mii lei. Suplimentar, la cele 

planificate, a fost renovat blocul 2 al grădiniței de copii din s. Boşcana în sumă de 706,0 mii lei, parţial 
reparată clădirea gimnaziului din s. Corjova în sumă de 750,0 mii lei, a fost executată reparaţia capitală la 

grădinița de copii din s. Stețcani în sumă totală de 1,4 mln lei. cu susţinerea financiară a  Guvernului, prin 

Programul activităţilor de reintegrare a țării în anul 2012, a fost reparată clădirea grădiniţei de copii din s. 
Răculeşti în sumă de 293,0 mii lei. 

La compartimentul Aprovizionare cu apă potabilă şi construcţia sistemelor de canalizare, din cele 

5 obiecte preconizate de a fi construite ori renovate s-au realizat 2. S-a construit un sector de apeduct în s. 

Hîrtopul Mic în sumă de 882,0 mii lei, a fost asigurată aprovizionarea cu apă potabilă a s. Ciopleni , 

valorificînd în aceste scopuri 2,43 mln. lei.   Suplimentar la Planul de acţiuni au fost construite blocurile 

sanitare la grădiniţele de copii din s. Porumbeni în sumă de 100,0 mii lei, s. Răculeşti în sumă de 79,0 mii lei, 

s. Bălăşeşti în sumă de 77,0 mii lei, apeductul magistral în s. Dolinnoe în valoare totală 1,15 mln lei şi 

apeductul în s. Rîşcova în sumă de 864,5 mii lei. 

La capitolul Gazificare şi termoficarea instituţiilor bugetare din 6 obiective preconizate pentru 

construcţie şi renovare au fost realizate 3. Au fost renovate reţelele termice la Liceul Teoretic din s. Dubăsarii 

Vechi în sumă de 550,0 mii lei, la grădiniţa de copii din s. Steţcani în sumă de 150,0 mii lei, la Liceul Teoretic 

din s. Maşcăuţi, valorificîndu-se suma de 360,7 mii lei. Cu suportul Guvernului Republicii Moldova prin 

Programul reintegrării, suplimentar la cele preconizate am izbutit să renovăm şi sistemul de termoficare la 

grădiniţa de copii ”Mesteacănul” din or. Criuleni în sumă de 336,0 mii lei. 

Întru soluționarea problemelor ocrotirii mediului în Planul pentru anul precedent  au fost incluse 4 

acțiuni, dintre care s-au executat 2: s-a efectuat amenajarea dendro-floristică a teritoriului adiacent Liceului 
Teoretic din s. Oniţcani, în sumă de 80,0 mii lei, şi a stadionului din or. Criuleni, în sumă de 200,0 mii lei. 

Suplimentar la Planul de acţiuni s-a amenajat izvorul ”La Valea Izvoarelor”, or. Criuleni, în sumă de 30,0 mii 

lei, precum şi sectorul de recreere demonstrativ-educativă la Liceul Teoretic ”Boris Dînga” în sumă de 100,0 

mii lei. 

Starea drumurilor şi aprovizionarea cu energie electrică. Au fost prevăzute 6 activități, dintre care 
2 s-au soldat cu succes: au fost reparate drumurile din com. Paşcani în valoare de 200,0 mii lei şi o stradă din 

s. Măgdăceşti în valoare de 100,0 mii lei. 

În Planul acţiunilor pentru anul 2012 a fost preconizată elaborarea a 13 proiecte pentru construcţia 

obiectelor de menire socio-culturală,  din care 6 au fost realizate. În acest context  au fost elaborate 

proiectele de construcţie a reţelelor de canalizare din s. Bălăbăneşti, s. Işnovăţ, s. Rîşcova, s. Ciopleni, 

extinderea reţelelor de canalizare şi finalizarea construcţiei apeductului din s. Măgdăceşti, pentru reparația 
Centrului de creaţie din or. Criuleni. 

Însă, contrar eforturilor depuse, din motive obiective şi subiective, nu s-a reuşit  realizarea tuturor 

obiectivelor preconizate în Planul de acţiuni pentru  anul 2012, principalul fiind  lipsa surselor de finanţare, 

care a cauzat neexecutarea lucrărilor de reparaţie la Centrul comunitar din s. Bălăşeşti, sălilor pentru 2 grupe a 

grădiniţei de copii din s. Maşcăuți, acoperişului Casei de cultură din s. Zăicana, edificiului Centrului 
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Medicilor de Familie din or. Criuleni, secției chirurgie, acoperişului blocului administrativ şi al  secției boli 

infecţioase a IMSP ”Spitalul raional Criuleni”, Centrului de sănătate din s. Dubăsarii-Vechi. Nu s-au schimbat 

ferestrele şi uşile la Liceul Teoretic ”Boris Dînga” din or. Criuleni şi la grădinița de copii din s. Oniţcani, nu a 

fost executată reconstrucţia bulevardului Biruința din or. Criuleni. Din aceleaşi motiv au fost stopate lucrările 
de renovare a apeductului de pe bd. Biruinţa din or. Criuleni şi extinderea sistemului de apeduct în s. Işnovăţ, 

a rețelelor termice în Casa de cultură din s. Drăsliceni şi renovarea lor în gimnaziul din s. Zăicana, amenajarea 

scuarului în preajma Centrului de cultură și tineret ”Grigore Sîrbu” din or. Criuleni şi sădirea unui parc de 
recreare în s. Coşerniţa.  

Din cauza conlucrării mai puţin eficiente  a unor primari cu organismele finanţatoare şi cu donatorii nu 

s-au identificat sursele financiare pentru renovarea sistemelor de iluminare a străzilor în satele Corjova şi 

Hruşova, nu au fost executate lucrările de reparaţie a reţelelor electrice la Casa de cultură din s. Cruglic şi 

construcția reţelelor electrice în cartierul locativ, nou construit, în s. Dolinnoe. 

Bugetele modeste ale administrației publice locale de ambele niveluri nu au făcut posibilă elaborarea 
proiectelor pentru electrificarea cartierului locativ din s. Bălăşeşti, drumului de acces către s. Bălţata de Sus, 

construcţia a 4 km de drum în varianta albă în s. Zăicana, a podului peste rîul Ichel în s. Hruşova, 

consolidarea malului drept al fluviului Nistru în zona de agrement in or. Criuleni, construcţia blocurilor 

sanitare în gimnaziul din s. Slobozia-Duşca. 

Obiectivele care nu si-au găsit realizare în a.2012 vor fi, desigur, prevăzute în Planul de acţiuni pentru 

a.2013.  

 

Activitatea Direcţiei Agricultură, politici economice şi relaţii funciare în anul 2012 s-a axat pe 

realizarea obiectivelor după cum urmează: formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi 

competenţilor personalului care activează în direcţia agricolă; extinderea suprafeţelor de plantare cu culturi 

multianuale; revitalizarea păşunilor; extinderea suprafeţelor irigate; extinderea suprafeţelor cultivate în solare, 

sere şi tuneluri; introducerea noilor tehnologii de tip No-Til pentru conservarea umidităţii În acest scop, au fost 

stabilite variate forme de monitorizare, şcolarizare şi instruire a specialiştilor.  

Pe parcursul anului au fost montate 6 ha de sere în s.Boşcana şi s.Oniţcani, ulterior s-a obţinut două 

recolte de legume, care au fost comercializate pe piaţa internă şi externă. 

Îngheţurile din iarnă şi primăvară, grindina au provocat un şir de probleme producătorilor agricoli, s-au 

constituit comisii speciale pentru evaluarea pagubelor şi prezentarea materialelor către instituţiile de stat şi 

Agenţiile de Asigurări. Seceta de asemenea a cauzat neînţelegeri între producători şi prestatorii de service 

Apele Moldovei,  care au fost aplanate de către autoritatea executivă şi şi în rezultat au fost irigate 460 ha de 

culturi legumicole. 

Pe parcursul anului au fost depuse eforturi în soluţionarea evacuării produselor de uz fitosanitar 

inutilizabile din depozitul de pesticide din s.Paşcani şi  la întrevederea cu reprezentanţii FAO a fost discutat 

proiectul de evacuare a pesticidelor din teritoriu şi includerea depozitului în prima tranşă de evacuare a 

pesticidelor. 

Sectorul economic rămîne o prioritate. S-a organizat Forumul Economic cu tematica „Promovarea 

potenţialului economic local şi identificarea de noi oportunităţi investiţionale”, au participat reprezentanţi ai 

Guvernului, deputaţi, agenţi economici şi alţi invitaţi. În continuitatea acestei acţiuni la 11 mai 2012 în incinta 

Consiliului raional Criuleni s-a desfăşurat o masă rotundă sub genericul „Din start cu idei de succes” pentru  a-

i familiariza pe tinerii din raion cu oportunităţile economice în regiunile rurale şi modul de valorificare a 

acestora. Au fost selectaţi agenţii economici, care au participat la lucrările Conferinţei anuale a Întreprinderilor 

Mici şi Mijlocii. La nominaţia „Cel mai tănăr antreprenor al anului” a fost desemnată d-na Balan Diana, 

antreprenor din raionul Criuleni, s.Hîrtopul Mare.  

La expoziţia naţională, ediţia XI-a, „Fabricat în Moldova” raionul Criuleni a fost distins cu medalia de 

aur. Raionul de asemenea a participat la Expoziţia internaţională ediţia XXIII-a specializată de maşini, 

echipamente şi tehnologii pentru complexul agroindustrial „Moldagroteh” şi cea de-a XV-a ediţie a Expoziţiei 

internaţionale specializate de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşugărit „Farmer”. 

 

Activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Criuleni în anul 2012 s-a axat pe 

realizarea obiectivelor trasate la început de an, reieşind din cerinţele Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
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Familiei, Consiliului raional şi a Preşedintelui raionului, stipulate în planul de acţiuni pentru anul 2012 întru 

realizarea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Criuleni pentru perioada 2012- 2015, după cum 

urmează: 

- contribuţia la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenţei sociale 

în raionul Criuleni; 

- dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în conformitate cu 

politica naţională şi strategiile din domeniu; 

- satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate; 

- implementarea unor programe specifice privind protecţia copiilor şi familiei şi protecţia persoanelor 

cu dizabilităţi.  

În acest scop, au fost stabilite variate forme ale controlului intern ce a cuprins majoritatea salariaţilor 

Direcţiei AS şi PF de toate nivelurile. Asistenţii sociali au fost evaluaţi privind calitatea prestării serviciilor 

sociale şi aplicarea managementului de caz la realizarea intervenţiei în cazul persoanelor cu dizabilităţi. 

În rezultatul evaluării şi reevaluării activităţii lucrătorilor sociali şi stării socio-materiale a bătrînilor 

deserviţi, menţionăm că majoritatea bătrînilor corespund prevederilor regulamentului de îngrijire socială la 

domiciliu (sînt persoane în vîrstă, solitare, cu dizabilităţi, care nu au copii biologici sau copii apţi de muncă în 

localitate). Din anumite motive, 74 de bătrîni (cu 45 mai mult comparativ cu anul precedent) au fost scoşi de la 

îngrijire, iar 51 de persoane în etate (cu 5 mai puţin)  au fost luate la deservire. Pe parcursul anului doar 6 

bătrîni singuratici, cu situaţia grea şi venituri mici au fost plasaţi la centrele de zi şi plasament temporar „SOS” 

(Criuleni) şi 3 bătrîni la centrul „Nadejda” (Dubăsarii Vechi).  Pentru a-şi uşura existenţa, 38 de bătrîni (din 

localităţile Bălăbăneşti, Ohrincea, Răculeşti, Dub. Vechi, Maşcăuţi, Jevreni, or. Criuleni) ce nu se pot 

autodeservi şi cu situaţia grea materială au beneficiat de prînzuri gratuite la domiciliu. În majoritatea 

localităţilor, de diferite sărbători majore („Ziua Victoriei”, „Ziua bunicuţii”, „Ziua bătrînilor în etate”, „Ziua 

persoanelor cu dizabilităţi” etc.) au beneficiat de colete cu bunuri de la agenţii economici din localitate, 

ajutoare umanitare de la organizaţiile „Crucea roşie”, misiunea creştină „Tabea” etc. 

În cadrul serviciului de îngrijire socială la domiciliu au fost evaluate de către lucrătorii sociali 

necesităţile fiecărui bătrîn în parte şi, ulterior, revizuite toate dosarele bătrînilor care sînt la îngrijire la 

domiciliu. Baza de date a fiecărui bătrîn din fiecare localitate a fost completată şi actualizată. Pînă în prezent 

sînt deserviţi 397 persoane solitare şi inapte de muncă. 

Un rol important în rezolvarea problemelor strigente la bătrînii îngrijiţi la domiciliu o are şi mobilizarea 

comunităţii. Astfel toţi lucrătorii au mobilizat vecinii, rudele îndepărtate a beneficiarilor în rezolvarea diferitor 

probleme, aşa cum aprovizionarea cu materiale de foc, rezervelor de produse alimentare pe perioada rece; 

culesul roadei şi prelucrarea loturilor de pămînt pe lîngă casă; reparaţia sobelor şi reparaţia cosmetică a 

locuinţelor şi alte lucrări necesare bătrînilor. 

Pentru ameliorarea situaţiei persoanelor îngrijite la domiciliu Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei Criuleni din Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei au fost distribuite conform anchetelor 

sociale ajutoare materiale, bătrînii au beneficiat de ajutoare sociale şi pentru perioada rece a anului.  

In scopul mobilizării comunităţii în vederea rezolvării diferitelor probleme stringente la bătrînii aflaţi la 

evidenţa Serviciului ÎSD au fost înaintate 80 demersuri, scrisori oficiale cu scopul uşurării vieţii bătrînilor şi 8 

bătrîni au beneficiat de foi de tratament balneo–sanatorial.  

Pentru a asigura formarea profesională continuă a personalului angajat în Direcţia AS şi PF, au fost 

organizate întruniri lunare şi seminare instructive trimestriale cu toţi angajaţii direcţiei: 28 de asistenţi sociali 

şi 43 de lucrători sociali.  

Pe parcursul anului precedent au fost organizate şi desfăşurate 13 şedinţe ale Consiliului de 

Administrare a FLSSP, unde s-au examinat demersurile beneficiarilor de ajutor material. Din sursele 

Fondului de susţinere socială a populaţiei, au fost acordate 3725 ajutoare materiale în sumă de 2 mln 130 mii 

250 lei. Devizul de venituri la Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei, Criuleni pentru anul 2012 a fost 

precizat în mărime de 2 mln130 mii 250 lei, dintre care transferurile de la Fondul Republican au constituit 2 

mln 118 mii 250 lei, iar de la casele de schimb valutar – 12 mii lei. De ajutoare financiare cu destinaţie specială 

au beneficiat următoarele categorii: 

- participanţii Marelui Război pentru Apărarea Patriei – 81 de beneficiari, dintre care văduvele celor 

decedaţi şi celor asimilaţi - câte 500 lei, dar invalizii şi participanţii la război - cite 600 lei.  



 7 

- participanţii la avaria de la Cernobîl - 44 beneficiari, a cîte 500 lei; 

- de ziua mondială a copiilor -1 iunie - 471 copii (266 familii), a cîte 400 lei; 

- pentru şcolarizare – 549 copii (314 familii), a cîte 400 lei; 

- persoanele în etate - 312 de beneficiari, a cîte 300 lei; 

- de ziua invalizilor - 1299 beneficiari, a cîte 400 lei; 

- participanţii la conflictul Transnistrean – 11 beneficiari, a cîte 1000 lei; 

- participanţii la războiul din Afganistan – 21 beneficiari, a cîte 500 lei, în sumă de 10.500 lei; 

- persoanele supuse represiunilor politice – 179 beneficiari, a cîte 500 lei. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 13 iunie 2008, în Direcţia AS şi PF au parvenit 2309 

de cereri pentru acordarea ajutorului social, dintre care 1563 de solicitanţi au beneficiat de ajutor social, suma 

totală constituie 870 mii 155 lei, iar 757 cereri au fost refuzate din anumite motive:  informaţia indicată în 

cerere nu era completă; venitul Lunar Minim Garantat mai mare decît cel stabilit (640 lei pentru ajutor social şi 

896 lei pentru ajutorul social pentru perioada rece a anului);  solicitanţii de ajutor social au comis erori în 

completarea cererilor. 

În perioada de raportare, numărul de cereri pentru ajutor social a scăzut cu 561 comparativ cu anul 

2011, iar numărul de cereri pentru ajutorul social pentru perioada rece a crescut considerabil, în deosebi, în 

lunile noiembrie şi decembrie 2012. În perioada ianuarie-martie 2012 au beneficiat de ajutor pentru perioada 

rece 130 de beneficiari, a cite 200 lei, în sumă de 26mii lei, iar în noiembrie şi decembrie 2012 – 197 de 

beneficiari, a câte 200 de lei, în sumă de 39 mii 400 lei. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost asigurate 163 de persoane cu bilete de reabilitare medicală 

prin intermediul Direcţiei AS şi PF, dintre care: 93 persoane s-au tratat la central ,,Victoria,, şi 70 persoane la 

Sanatoriul ,,Speranţa,,. 

 

În conformitate cu cerinţele prevăzute de Hotărîrea Guvernului RM nr. 1268 din 21.11.2007 ”Cu 

privire la stabilirea compensaţiilor pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu 

dizabilităţi ale aparatului locomotor”, au fost perfectate documentele întru achitarea compensaţiilor 

respective. În anul precedent au beneficiat de astfel de compensaţii 201 persoane cu dizabilităţi în sumă de 90 

mii 499 lei. Iar de compensaţii pentru transportul public acordate invalizilor au beneficiat 3005 persoane, în 

sumă totală 776 mii 736 lei. 

În conformitate cu Regulamentul-tip cu privire la funcţionarea azilului pentru persoane în vîrstă 

şi persoane cu dizabiliţăţi au fost perfectate şi înaintate spre examinare 3 dosare de documente necesare. Pe 

parcursul anului au fost cazate în instituţiile sociale 2 persoane vîrstnice şi cu disabilităţi. 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are în subordine Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie şi Reabilitare, activitatea de bază a căruia este asigurarea pacienţilor cu dizabilităţi 

locomotorii cu articole protetico-ortopedice (încălţăminte ortopedică, mijloace de locomoţie nemecanizate şi 

servicii medicale de recuperare pentru veteranii de război). Prin intermediul serviciului protezare şi ortopedie 

au fost perfectate şi prezentate documentele la 27 solicitanţi la CREPOR. Pînă în prezent au fost asiguraţi cu 

cărucioare 8 persoane. 

În scopul protecţiei drepturilor copilului, DAS şi PF a participat la 246 şedinţe de judecată 3 copii de 

vîrstă preşcolară au fost plasaţi la Centrul Republican de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vîrstă 

Fragedă. Au fost dezinstituţionalizaţi 12 copii, au fost evaluate 5 familii solicitante la adopţie, cărora le-a fost 

înmînat atestatul de adopţie, s-au adoptat – 2 copii, tutelaţi – 22 copii rămaşi fără îngrijire părintească, 

prevenite divorţuri – 16. Au fost instituţionalizaţi 20 copiii care se află în plasament la diferite centre. 

Actualmente în raion activează 6 servicii de asistenţă parentală profesionistă (APP), care îngrijesc şi educă 9 

copii rămaşi fără ocrotire părintească, şi 2 servicii de case de tip familial(CCTF), care au în plasament 6 copii. 

În conformitate cu datele statistice oferite de Biroul Naţional de Statistică în raionul Criuleni sunt 

înregistraţi 16 mii 990 copii, dintre care 3312 copii sînt identifcaţi ca copii în dificultate, echivalentul a 19 % 

din totalul de copii. 

În perioada martie-mai 2012, s-a efectuat recensămîntul copiilor aflaţi fără îngrijire părintească. Au fost 

chestionaţi 3312 de copii şi pentru fiecare copil din familie a fost perfectată fişa de identificare. Membrii 

comunităţii sînt atraşi la determinarea formei de protecţie a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească. 
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În raionul Criuleni activează de mai mulţi ani Centrul de zi „Speranţa”( pentru copiii cu dizabilităţi – 44 

beneficiari), Centrul de zi şi plasament temporar pentru reabilitare a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi 

„SOS” (17 de beneficiari), Centrul Resurse pentru tineret UNIT (pentru adolescenţi şi tineri - 60 de 

beneficiari), Centrul de reabilitare pentru copii cu necesităţi educative speciale la grădiniţa de copii „Spicuşor”, 

or. Criuleni (30 beneficiari), Centrul de zi „Copilărie, adolescenţă, familie” (47 de beneficiari), Centrul 

comunitar de dezvoltare timpurie a copiilor de vîrsta 3-7 ani „Voinicel” în s.Hîrtopul Mic (38 copii), Centrul 

de zi pentru copii cu necesităţi speciale „Empatie” (s.Dubăsarii Vechi-40 beneficiari), clase incluzive în gimn. 

Măşcăuţi, Hîrtopul Mare, şc. primară Dubăsarii Vechi şi grupe incluzive de copii în grădiniţele din s. Măşcăuţi 

şi or. Criuleni. 

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

copii cu dizabilităţi ”Speranţa” (44 de copii primesc hrană gratuită de 2 ori în zi), Centrul de zi şi plasament 

temporar pentru reabilitarea persoanelor în etate şi cu dizabilităţi ”SOS” (37 de persoane), Asociaţia obştească 

”Concordia” din s. Dubăsarii Vechi (120 de persoane). 

În rezultatul conlucrării Administraţiei Publice Locale cu taberele de odihnă de pe teritoriul raionului 

Criuleni, în sezonul estival 2012, copiii din familiile social-vulnerabile s-au odihnit şi-au întremat sănătatea în 

tabăra „Cristiano” din s. Slobozia- Duşca. Pe parcursul lunii iulie au beneficiat de bilete de odihnă 192 copii 

din familiile defavorizate. 

 

La nivel de politică locală, activitatea Direcţiei Educaţie a fost orientată spre realizarea Planului de 

acţiuni de realizare a Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului în raion, cu succes s-au soluţionat problemele ce 

ţin de pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar, pregătirea obligatorie către şcoală  a copiilor de 

5-6 ani, şcolarizarea integrală a elevilor de 7-16 ani, diminuarea abandonului şcolar, organizarea alimentaţiei 

elevilor, stimularea performanţelor şcolare, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului educaţional, 

organizarea odihnei ş.a.  

Graţie îmbunătăţirii condiţiilor de funcţionare a grădiniţelor, pe parcursul anului şcolar,  3041 de copii 

(dintre cei 5249), de pînă la 7 ani,  au beneficiat de instruire preşcolară, faţă de 2883 de copiii (din 5042), în 

anul precedent, ceea ce reprezintă  o creştere relativă cu 5,5 % (158 copii) şi absolută cu 0,8%. 

Recepţionarea celor 2 autobuze şcolare de către Direcţia Educaţie a permis transportarea a 32 de 

preşcolari şi a 115 elevi din Mălăieştii Vechi, Sagaidac şi Bălţata de Sus, localităţi care nu dispun de instituţii 

preşcolare, spre instituţiile de învăţămînt din Bălţata şi Mălăieştii Noi. 

Întru facilitarea absolvenţilor gimnaziilor de a-şi face studiile liceale, s-a achitat transportul la 237 de 

liceeni la şi de la liceele de circumscripţie, faţă de 141 de elevi în anul precedent, ceea ce reprezintă o creştere 

de 1,7 ori  a credibilităţii absolvenţilor gimnaziilor faţă de liceele din raionul nostru. 

Din componenta raională, în anul 2012, pentru reducerea ruscului de aplicare a formulei, 16 instituţii au 

beneficiat suplimentar de 1190,1 mii de lei. În rezultatul realizării planurilor de raţionalizare a cheltuielilor, 

pentru anul bugetar 2013 suma de întreţinere a şcolilor din componenta raională s-a diminuat cu 50% şi 

constituie 594,1 mii de lei. 

Consiliul raional a acceptat achiziţionarea de către Direcţia Educaţie a unui lot de reactive chimice 

pentru cabinetele de chimie din şcoli în sumă de 25 de mii de lei.  A fost aprobat Conceptul şi Programul 

raional de dezvoltare şi asimilare a tehnologiilor informaţionale în educaţie, care prevede dotarea instituţiilor 

cu table interactive, în suma de 1 mln de lei. Pentru elaborarea proiectelor de eficientizare energetică, din 

componenta raională în 2012 s-au alocat 237,6 de mii de lei, iar la nivel de politică în domeniu s-a decis 

achitarea elaborării proiectelor acceptate de către Fondul pentru eficienţă energetică, pentru fiecare an bugetar.  

E de menţionat aportul Consiliului raional/Direcţiei Educaţie în completarea bibliotecilor şcolare cu 

setul de carte „Viaţa Basarabiei”, în 15 volume, şi cu 130 de exemplare de „Cronica Basarabiei”. Suplimentar, 

instituţiile şcolare şi-au completat fondul de carte cu 1570 de exemplare de literatură beletristică, în sumă de 

89818 lei (majorare cu 7%).  

Întru organizare odihnei de vară şi întremării  sănătăţii copiilor, Direcţia Educaţie a gestionat suma de 

1,1 mln lei (majorare cu 9%, faţă de anul precedent), inclusiv 940 mii de lei – alocaţii bugetare şi 160 de mii de 

lei - mijloace speciale. Din totalul de 840 de foi de odihnă, 200 de foi (23,8%) s-au repartizat gratis la 150 de 

copii din categoria ”vulnerabili” şi 50 de foi - elevilor eminenţi. Alţi 240 de copii (în 12 grupe) din localităţile 
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raionului beneficiază de marşuri turistico/cognitive pe rute determinate, de 5 zile, - pe locurile pitoreşti şi de 

slavă ale ţinutului natal, comparativ cu 200 de copii /10 grupe, în anul precedent (majorare cu 20%). 

Întru avansarea, motivarea pentru autoformare şi autoafirmare a pedagogilor, s-a desfăşurat Concursul 

Pedagogul Anului, ediţia 2012. La etapa locală au participat 185 de cadre didactice,  la etapa raională -  12. 

Întru valorizarea performanţelor cadrelor didactice şi ale elevilor, în cadrul Maratonului Intelectual „Parada 

stelelor”, desfăşurată la nivel de Preşedinte al Raionului, 154 de elevi, deţinători ai locurilor I-III, la 

„Olimpiada şcolară”, ediţia 2012, etapa raională, cît şi profesorii lor, au primit prime de la 100 pînă la 300 de 

lei, medalii şi diplome. Cu cîte 50 de lei au fost menţionaţi 46 de elevi. În total s-au achitat 85617 de lei, faţă 

de 74635 de lei în anul precedent, ceea ce reprezintă o majorare cu 15%.   

În vederea susţinerii performanţelor şcolare, promovării şi dezvoltării competenţelor practice, 25 de 

elevi cu performanţe certificate în domeniul intelectual, artistic şi sportiv beneficază de Bursa de Merit (a cite 

100 lei lunar) a Consiliului raional.  Alţi 50 de elevi, care s-au manifestat prin înalt activism şcolar, au 

beneficiat de foi gratuite în taberele de odihnă pentru copii, iar pentru 200 de copii cu aptitudini artistice 

deosebite Direcţia Educaţie a organizat şcoala de vară ”ARTED” (artă şi educaţie). 
Acţiunile de asigurare a condiţiilor de funcţionare normală a instituţiilor educaţionale au contribuit la 

creşterea indicatorilor de performanţă ai sistemului. După rezultatele anului de studii, comparativ cu anul 

precedent,  reuşita s-a majorat cu 0,4% (98,6% faţă de 98,2%); calitatea – a crescut  cu 1,6% (54,1% faţă de 

52,5%); eşecul şcolar s-a diminuat de la 1,8% la 1,4%.  

Indicii obţinuţi au fost confirmaţi şi de rezultatele etapei republicane a Olimpiade şcolare, de rezultatele 

examenelor de absolvire şi participare al Concursurile internaţionale.  

Astfel, după media de examene la BAC, Raionul Criuleni s-a plasat pe primul loc dintre raioanele din 

Zona de Centru şi Zona de Sud, fiind depăşit doar de trei raioane din zona de Nord a Republicii. Din cele 1855 

de note luate la BAC, au fost contestate 449 (24,2%), faţă de 565 (34,35%) în anul precedent de studii 

(micşorare cu 10,15%). În sesiunea de bază s-au înregistrat 26 de note „sub 5” (sau 1,4%  faţă de 4%  

înregistrate la nivel de Republică).  

În anul 2012, din cei 55 de elevi, care au reprezentat raionul Criuleni la Olimpiada Republicană, 17 

(31%), s-au întors cu victorii, inclusiv: 12 cu locuri premiante şi 5 cu menţiuni la nivel de ME, USM, UTM, 

UMM, comparativ cu 13 (25%) premianţi în anul 2011 (majorare cu 6%). De la Concursul internațional la 

biologie, elevii criuleneni s-au întors cu 3 medalii de bronz şi o menţiune. 

 

Secţia Cultură şi Turism. În cele 28 case şi cămine culturale activează 84 colective artistice de 

amatori, 35 din care deţin titlul onorific „Model”, iar fondurile celor 30 biblioteci publice cuprind 291.4 mii 

exemplare de documente şi carte, care sunt utilizate anual de  circa 16755 de beneficiari din care 9622 copii şi 

adolescenţi. 3 şcoli de artă cuprind anual circa 300 copii talentaţi, iar cele trei muzee de istorie locală şi 

etnografie deţin un fond de exponate aproximativ 15 mii exemplare. 

Bugetul Secţiei Cultură şi Turism pentru anul 2012, inclusiv a instituţiilor subordonate financiar: CCT 

„Gr. Sîrbu”, Biblioteca raională „T.Isac”, Muzeul de Istorie şi Etnografie şi a Centrului metodic,precizat în 

sumă de 1 mil 849 mii lei, a fost executat în mărime de 94%. 

În reţeaua caselor şi căminelor de cultură s-au achiziţionat bunuri  în sumă de 546.2 mii lei, din care: 

costume naţionale - 219.3; aparataj sonorizare-118,3; aparataj lumină -59,8; instrumente muzicale -35.6; 

îmbrăcăminte scenică -39,8; convectoare -48.2; calculator print -9.0; reparaţii utilaj -16.2 mii lei. 

În reţeaua bibliotecilor publice s-au  achiziţionat bunuri  în sumă de 454.9 mii lei, din care de 433.2 -

achiziţie de carte, inclusiv 387.3 de la buget şi 45.9 din donaţii  şi de 21.7 mii lei - computere. În 2012 au fost 

efectuate lucrări de reparaţie în suma totală  de  1mil.185.6 mii lei. 

Secţia Cultură şi Turism, în anul 2012, a monitorizat şi desfăşurat peste 25 acţiuni culturale de nivel 

raional, a participat  în cadrul a 16 acţiuni de nivel republican şi 8 festivaluri internaţionale peste hotarele ţării. 

Iată unele din ele: 

- Festivalul raional “Astăzi s-a născut Hristos” (s. Ratuş), Spectacolul teatralizat  “Sărut femeie 

mâna ta” (or. Criuleni), Concurs raional “Viaţa e o scenă, iar noi suntem  în ea actori” (or. 

Criuleni),Festivalul raional al cîntecului pascal  ,,Hristos a înviat” (s. Oniţcani);  

- Festivalul republican al cîntecului patriotic “Cîntecele credinţei, speranţei şi iubirii”, etapa 

raională  (s. Boşcana); 
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- Schimbul de experienţă între delegaţia estoniană (28 lucrători în domeniul culturii), localitatea 

Laane-Viru, Estonia  şi  raionul Criuleni: Tradiţionala acţiune “Muzeul invită prietenii” cu lecţii istorice şi 

expoziţii ale meşterilor populari;(or. Criuleni) 

- Festivalul raional “Un trandafir, o lumînare pentru Ştefan cel Mare”, în colaborare cu 

Protopopiatul de Criuleni şi Dubăsari, (s. Măgdăceşti), 

- Festivalului Naţional al Fluieriştilor “Nistrule cu apă lină” (Corjova), cu participarea 

fluieristilor din 11 localităţi ale republicii; 

- Festival - concurs al rapsodului popular ,,Pe dealul Chihlăului” (s. Măşcăuţi) cu participarea 

rapsozilor populari  din raion,  or. Drochia şi or. Breansc, Rusia. 

- Sărbătoarea naţională a Vinului, nivel raional  (s. Corjova), în program tîrgul meşterilor 

populari din raion şi expoziţia etnofolclorică a primăriilor participante; 

- Festival – concurs raional de romanţă românească ,,Petale de trandafir”, ed.-XIV. 

- Concurs republican, (etapa  raională) dedicat creaţiei lui  Spiridon Vangheli  „La izvoarele 

înţelepciunii”. 

- Salonul de carte pentru copii “Am o carte pentru tine” cu participarea a 11 scriitori şi 3 edituri 

poligrafice (or.Criuleni) 

- Pe parcursul anului bibliotecile publice  din raion au organizat peste 13 lansări de carte şi  23 

întîlniri cu scriitorii şi alte personalităţi.  

- Expoziţia „Adevăr. Compasiune. Toleranţă” organizată de Secţia cultură în colaborare cu  

Asociaţia obştească chineză „Falun Dafa” în incinta BPR „T.Isac” (or. Criuleni)   

- Masa rotundă, închinată celor 20 ani de la declanşarea războiului de pe Nistru  „Ecoul 

războiului de pe Nistru mai dăinuie şi azi” .  

Deasemenea, Secţia Cultură şi Turism a participat la acţiuni culturale republicane:  

 MOLDEXPO - 2 expoziţii internaţionale: 

- “Fabricat în Moldova” (în colaborare cu direcţia agricultură a CR) 

- “Turism, Leisure, Hotels””  (în colaborare cu agenţii economici prestatori de servicii turistice 

- Expoziţia  Naţională ,,Măşti tradiţionale”, ed.- II, 2012- Muzeul de Etnografie şi Istorie 

Naturală, or.Chişinău,  cu participarea meşterilor  populari:  V.Pelin (s. Balţata) şi N.Cangea (s.Zolonceni); 

- Festivalul Naţional al obiceiurilor de iarnă ,,Aprindeţi luminile” (emisiune televizată)  

ansamblului vocal de bărbaţi ,,Cavalerii armonieiei” (s. Boşcana) şi formaţiei folclorice de copii „Băştinaşii „ 

(s. Hîrtopul Mare); 

- Festivalul Republican al obiceiurilor de iarnă, Sala cu orgă, or. Chişinău cu participarea 

ansamblului vocal de bărbaţi ,,Cavalerii armonieiei” (s. Boşcana); 

-  Festivalul Naţional al cîntecului pascal “Deschide uşa, creştine” (emisiune televizată)  cu 

participarea formaţiei folclorice “Şezătoarea” (or. Criuleni) şi ansamblului vocal “Cavalerii armoniei” 

(S.Boşcana);  Festivalul Naţional “Două inimi gemene” or. Chişinău. 

Graţie relaţiilor de colaborare cu instituţii de  cultură  de peste hotarele ţării, colectivele artistice din 

raion au participat la sărbători şi festivaluri internaţionale:  

- Ansamblul de muzică şi dans popular  ,,Ţărăncuţa” şi  formaţia folclorică „Nemurelile”, satul 

Slobozia-Duşca au  evoluat în cadrul  Festivalurilor  Internaţionale  de Folclor din  orasele  Cunardo, Caliate, 

Vereje - Italia; şi or. Breansc, Rusia; 

Ansamblul de muzică şi dans popular „Lozioara”, or. Criuleni  au evoluat în cadrul festivalului 

internaţional „Folclorul lumii” din  or. Saint-Vincent de TYROSSE, Franţa şi or. Gomeli, Belarusi; 

- Colectivele artistice din s. Ratuş, Drăsliceni au participat la sărbătoarea oraşului  Cluj,  

România; 

- Colectivele artistice din s. Corjova au evoluat cu succes în cadrul sărbătorilor de iarnă din Caraş 

Severin, România; 

- Ansamblul de dans popular „Jocul Dacilor”, s. Paşcani  în vara anului 2012 au  susţinut un 

turneu artistic în Turcia; 

- Studioul artistic „FreeStar”şi-a demonstrat măiestria artistică în Polonia, Cehia şi Germania. 
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La compartimentul Administraţie Publică în a.2012 au fost întreprinse şi desfăşurate activităţi  şi 

acţiuni direcţionate spre consolidarea în continuare a raporturilor de colaborare, conlucrare şi cooperare dintre 

autorităţile  publice  de  nivelul I şi II , îmbunătățirea calităţii şi pregătirii profesionale a funcţionarilor publici 

şi aleşilor locali din ambele nivele ale administrațiilor publice ale raionului. 

S-a reuşit instruirea profesională  în cadrul Academiei de Administrare Publică a primarilor localităţilor 

Criuleni, Bălăbăneşti, Măşcăuţi, Măgdăceşti, Hruşova, Drăsliceni, Izbişte,Dubăsarii Vechi, Rîşcova şi Cruglic, 

viceprimarilor localităţilor Dubăsarii Vechi şi Criuleni, secretarilor Consiliilor locale din  Izbişte, Bălăbăneşti, 

Hîrtopul Mare, Paşcani, Zăicana, Drăsliceni, vicepreşedinţilor raionului şi funcţionari publici (16 pers.) din 

structurile executive ale Consiliului raional. Au fost organizate diverse şcolarizări, seminare de instruire şi 

treinig-uri cu categoriile de personal din ambele administraţii pe toată durata  anului de gestiune. 

Pe parcursul anului s-au întreprins  activităţi  ce ţin de modernizarea  în continuare  a managementului 

public local prin implementarea transparenţei şi liberului acces la informaţie prin intermediului buletinelor 

informative “Administraţia Publică” şi paginii WEB a Consiliului raional. 

Acţiunile privind implementarea politicilor de personal în administraţia publică au inclus elaborarea, 

aprobarea şi avizarea de către Cancelaria de Stat a noilor state de personal ale tuturor administraţiilor publice 

din raion; ajustarea la noile prevederi legale a salarizării funcţionarilor publici, revizuirea fişelor de post ale FP 

şi evaluarea performanţelor profesionale ale acestora. Conform raportării anuale, la data de 01.01.2013,  în 

cadrul ambelor administraţii publice din raion sunt următorii indicatori: 

APL II- funcţii publice-67; angajaţi în funcţii publice-56; funcţii publice vacante-11, APLI - funcţii 

publice-103; angajaţi în funcţii publice-97; funcţii publice vacante-6. Au fost organizate concursuri pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante: APL II-6; APL I-10. 

A fost efectuată evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici.  

O nouă formă de conlucrare cu aleşii locali a demarat în a.2012 şi reprezintă întîlnirile de lucru cu 

consilierii din APL I în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului. Aceste acţiuni desfăşurate într-un mod de 

maximă transparenţă, au generat idei, propuneri, ce vizează consolidarea eforturilor comune în soluţionarea 

problemelor de interes comunitar din localităţile pe către le reprezintă pe toată  durata  exercitării mandatului 

acestora. Multe din propunerile expuse se regăsesc şi se vor regăsi în planurile de activitate ale Consiliului 

raional şi ale structurilor sale executive. 

În acelaşi timp activitatea autorităţilor publice de nivelul I la compartimentul conlucrării cu aleşii locali, 

implementării transparenţei  decizionale lasă de dorit. În unele  primării  cetăţenii nu sunt informaţi şi nu au 

acces la activitatea  decizională  a  autorităţilor  publice  din  teritoriu. În acest context, adunările generale ale 

cetăţenilor în comunităţi au devenit mai degrabă o excepţie, regulă. 

Neinformarea publicului, participarea insuficientă a acestuia la procesul decizional, generează 

neîncredere a cetăţenilor faţă de autorităţile şi instituţiile publice locale şi ştirbesc imaginea acestor structuri, 

fapt care generează petiţii şi adresări în instanţele raionale şi centrale. În perioada de raport au fost examinate 

!07  petiţii ale cetăţenilor  examinate, inclusiv: 

Aparatul Preşedintelui RM-7; Guvernul RM-2; Cancelaria de Stat a RM-6; Parlamentul RM-5; 

Ministerul  Muncii, PS şi Familiei-14; Direcţia Fondului Republican de Susţinere Socială - 21; Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Inspecţia Ecologică Criuleni, FISM , CNAS 

– cîte 1; direct de la cetăţeni - 47.  Toate petiţiile înaintate au fost soluţionate , petiţionarii primind răspuns în 

termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare. 

Aparatul Preşedintelui raionului,  

direcţiile Consiliului raional 

 

  

Proiecte depuse la fonduri în perioada ianuarie - februarie 2013 

    

Nr. Localitatea Denumirea proiectului Aplicantul 

Suma 

solicitată, 

lei 

Contribuții, 

lei 

Costul total, 

lei 
Altele 

I. Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare  

1 Criuleni Renovarea stadionului raional din or. Criuleni Consiliul raional 1,500,000 426,877 1,926,877   
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2 
Construcția bazinului din incinta Centrul pentru 

tineret „UNIT” 
Consiliul raional 1,500,000 315,808 1,815,808   

3 
Reparația capitală a grădiniței de copii 

„Spicușor” din or. Criuleni 
Primăria Criuleni 1,726,382 400,000 2,126,382   

4 
Renovarea clădirii Unității Salvatori și Pompieri 

a Secției Situații Excepționale Criuleni 

Secția situații 

excepționale Criuleni 
1,264,891 250,000 1,514,891   

5 
Boșcana Reparația capitală a casei de cultură din s. 

Boșcana 
Primăria com. Boșcana 1,593,214 0 1,593,214   

6 

Dubăsarii Vechi 

Reparația capitală a CMF Dubăsarii Vechi CMF Dubăsarii Vechi 1,492,503 5,000 1,497,503   

7 
Reparația anexei 2 la LT „N. Donoci” din s. 

Dubăsarii Vechi 
LT Dubăsarii Vechi 1,360,023 100,000 1,460,023   

8 Jevreni 
Reparația capitală a acoperișului Liceului 

Teoretic Jevreni 
LT Jevreni 1,230,562 10,000 1,240,562   

9 Mașcăuți 
Reparația capitală a Casei de Cultură din s. 

Maşcăuţi 
Primăria s. Mașcăuți 1,456,200 10,000 1,466,200   

10 Onițcani Reparația acoperișului LT din s. Onițcani LT Onițcani 1,025,895 0 1,025,895   

11 

Răculești 

Reparația capitală a Casei de deservire din s. 

Bălășești 

Primăria com. 

Răculești 
747,338 40,000 787,338   

12 
Reparația capitală a Centrului Comunitar din s. 

Bălășești 

Primăria com. 

Răculești 
103,299 50,000 153,299   

TOTAL       16,607,992   

II. Fondul pentru Eficiență Energetică 

1 

Criuleni Reaparația capitală a blocului Administrativ a 

Consiliului raional Criuleni, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 

Consiliul raiuonal 1,234,616 411,539 1,646,155   

2 

Reaparația LT „Boris Dînga” din or. Criuleni, 

privind implementarea măsurilor de eficiență 

energetică 

LT „Boris Dînga” 2,176,100 725,367 2,901,467   

3 
Reparația gimnaziului din or. Criuleni, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 
Gimnaziul Criuleni 2,228,465 742,821 2,971,286   

4 
Reaparația IMSP SR Criuleni, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 
IMSP SR Criuleni 2,094,284 590,696 2,684,980   

5 
Reparația IMSP CMF Criuleni, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 
IMSP CMF Criuleni 2,334,523 658,456 2,992,979   

6 Boșcana 
Reaparația LT din s. Boșcana, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 
LT din s. Boșcana 1,364,747 454,916 1,819,663   

7 Cruglic 

Reparația grădiniței de copii din s. Cruglic, 

privind implementarea măsurilor de eficiență 

energetică 

Grădinița de Copii din 

s. Cruglic 
490,597 122,650 613,247   

8 Dubăsarii Vechi 

Reparația LT „N. Donici” din s. Dubăsarii 

Vechi, privind implementarea măsurilor de 

eficiență energetică 

LT „N. Donici” 2,303,882 688,172 2,992,054   

9 

Drăsliceni Reparația Școlii sportive din s. Drăsliceni, 

privind implementarea măsurilor de eficiență 

energetică 

Școala Sportivă din s. 

Drăsliceni 
530,743 158,534 689,277   

10 
Reparația gimnaziului din s. Drăsliceni, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 

Gimnaziul din s. 

Drăsliceni 
1,612,342 454,764 2,067,106   

11 
Reabilitarea sistemului de iluminat public din 

com. Drăsliceni 

Primăria din s. 

Drăsliceni 
1,747,422 582,474 2,329,896   

12 

Hrușova Reparația grădiniței de copii din s. Hrușova, 

privind implementarea măsurilor de eficiență 

energetică 

Grădinița de copii din 

s. Hrușova 
1,914,271 539,923 2,454,194   

13 
Reabilitarea sistemului de iluminat public din 

com. Hrușova 
Primăria Hrușova 1,872,000 528,000 2,400,000   

14 Ișnovăț 
Reparația gimnaziului din s. Ișnoveț, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 

Gimnaziul din s. 

Ișnoveț 
1,127,015 375,671 1,502,686   

15 Izbiște 
Reparația gimnaziului din s. Izbiște, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 

Gimnaziul din s. 

Izbiște 
1,941,074 647,024 2,588,098   

16 Jevreni 

Reparația LT„M. Eminescu” din s. Jevreni, 

privind implementarea măsurilor de eficiență 

energetică 

LT „M. Eminescu” 1,408,331 469,444 1,877,775   

17 
Mașcăuți Reparația LT„Ion Sîrbu”, privind implementarea 

măsurilor de eficiență energetică 
LT „Ion Sîrbu” 2,179,843 726,614 2,906,457   

18 
Reabilitarea sistemului de iluminat public din s. 

Mașcăuți 
Primăria Mașcăuți 1,359,152 453,050 1,812,202   
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19 
Măgdăcești Reparația LT din s. Măgdăcești, privind 

implementarea măsurilor de eficiență energetică 
LT din s. Măgdăcești 2,697,666 899,223 3,596,889   

20 
Reabilitarea sistemului de iluminat public din s. 

Măgdăcești 
Primăria Măgdăcești 1,931,820 544,872 2,476,692   

21 Răculești 

Reparația grădiniței de copii din s. Răculești, 

privind implementarea măsurilor de eficiență 

energetică 

Grădinița din s. 

Răculești 
794,556 224,106 1,018,662   

TOTAL       46,341,765   

 

Proiectele elaborate și realizate pe teritoriul primăriilor în anul 2012 

Primăria 
Denumirea lucrărilor, 

proiectelor, serviciilor 

Sursele de 

finnațare 

Bugetul 

raional, 

lei 

Bugetul 

de stat, 

lei 

Alte surese, 

lei 
Total, lei 

Agentul 

economic 

Starea de 

realizare a 

proiectului 

Bălăbănești 

Renovarea sistemului de 

canalizare în s. Bălăbănești 
PNUD     1,333,000 1,333,000 

SRL 

„Polimer 

Gaz 

Construcții” 

În lucru 

Teren de minifotbal 

Federația 

națională de 

fotbal  

120,000   220,000 340,000 

SRL 

„Amfitecoms

” 

Realizat 

Total     120,000 0 1,553,000 1,673,000     

Bălțata           0     

Total     0 0 0 0     

Boșcana Renovarea blocului II a 

grădiniței de copii  
FISM     706,434 706,434 

SRl 

„Almedin” 
Realizat 

Total     0 0 706,434 706,434     

Corjova 

Elaborarea proiectului tehnic al 

construcției drumului L473.3  

Programul 

activităților de 

reintegrare 

HGRM 516 din 

18.07.2012 

    500,000 500,000 

IS 

„IPROCOM

” 

Realizat 

Reparația clădirii gimnaziului 

din s. Corjova, r. Criuleni  

Programul 

activităților de 

reintegrare 

HGRM 516 din 

18.07.2013 

    300,000 300,000 

SRL 

„Lorenela 

Grup” 

Realizat 

Total     0 0 800,000 800,000     

Coșernița 

Reparația capitală a Centrului 

pentru Tineret din s. Coșernița r. 

Criuleni  

Programul 

activităților de 

reintegrare 

HGRM 516 din 

18.07.2013 

    350,000 350,000 

SRL 

„Lorenela 

Grup” 

În lucru 

Total     0 0 350,000 350,000     

Cimișeni Procurarea utilajului la firma 

Porco-Bello 
FIDA     7,200,000 7,200,000 

SRL „Porco-

Bello” 
  

Total     0 0 7,200,000 7,200,000     

Criuleni Reconstrucţia drumului 

bulevardului Biruinţa și Ștefan 

cel Mare 

FISM 200,000   1,780,200 1,980,200 
SRL 

„Sangridiv” 
Realizat 

Amenajarea izvorului „La Valea 

Izvoarelor”  
FEN     30,000 30,000 

SRL 

„Gaghi” 
Realizat 

Evacuarea apelor reziduale din 

or. Criuleni la stația de epurare 

din s.Onițcani  

FEN     1,000,000 1,000,000   În lucru 

Amenajarea sectorului de 

recreere demonstrativ-educativă 
FEN     100,000 100,000 

Grădina 

Botanică 
Realizat 

Reconstrucția Școlii sportive din 

or. Criuleni  
PNUD     1,800,000 1,800,000   

În lucru, se 

proiectează 

Renovarea secției pediatrie a 

IMSP „Spitalul Criuleni”  
PNUD     1,470,000 1,470,000   

Licitația 

repetată 



 14 

Schimbarea sistemului de 

termoficare în grădinița de copii 

„Mesteacănul” din or. Criuleni  

Programul 

activităților de 

reintegrare 

HGRM 516 din 

18.07.2013 

    389,000 389,000 

SRL 

„Crioleamco

m” 

În lucru 

Construcția sistemului de 

iluminare stradală din or. 

Criuleni  

Programul 

activităților de 

reintegrare 

HGRM 516 din 

18.07.2013 

    350,000 350,000 

SRL 

„Lorenela 

Grup” 

În lucru 

Procurarea utilajului de irigare/ 

Asociația utilizatorilor de apă 

Fodul 

provocările 

mileniului 

    4,000,000 4,000,000 

Asociația 

utilizatorilor 

de apă 

În lucru 

Total     200,000 0 10,919,200 11,119,200     

Cruglic Procurarea unui tractor/ GT 

Bocan Cătălina 
PNAET     300,000 300,000 

GT „Bocan 

Cătălina” 
Realizat 

Total     0 0 300,000 300,000     

Dolinnoie Construcția apeductului 

magistral 
FEN     1,149,947 1,149,947   Realizat 

Total 

    0 0 1,149,947 1,149,947     

Drăsliceni 

Reparatia grădiniței de copiii  FISM     871,000 871,000 

SRL 

„Pintura-

Cons” 

În lucru 

Total     0 0 871,000 871,000     

Dubăsarii 

Vechi 

Asigurarea cu apă potabilă a s. 

Dubăsarii Vechi 
Banca Mondială     8,200,000 8,200,000 

SRL 

„Albinstal” 
În lucru 

Renovarea rețelelor termice la 

Liceul Teoretic din Dubăsarii 

Vechi  

FISM     550,000 550,000 

SRL 

„InstalVest 

Grup” 

Realizat 

Total     0 0 8,750,000 8,750,000     

Hîrtopul 

Mare 
Construcția blocurilor sanitare la 

grădinița de copii din s. Hîrtopul 

Mare  

FISM     100,000 100,000 

SRL 

„ConsPrim 

Ford” 

Realizat 

Construcția apeductului și 

sistemului de canalizare în s. 

Hîrtopul Mic  

FISM   300,000 897,850 1,197,850 
SRL „Crio-

Izvorul” 
Realizat 

Construcția sistemului de 

canalizare în s. Hîrtopul Mic  
FEN     1,455,000 1,455,000 

SRL 

„Tvarita 

Transgaz” 

În lucru 

Construcția unei brutării/ SRL 

„Schitagromex” 
FIDA     640,000 640,000 

SRL 

„Schitagrom

ex” 

Realizat 

Total     0 300,000 3,092,850 3,392,850     

Hrușova 

Aprovizionare cu apă potabilă s. 

Ciopleni din com. Hrușova  
FISM 42,000   800,000 842,000 

SRL 

„Polimer 

Gaz 

Construcții” 

Realizat 

Aprovizionare cu apă potabilă s. 

Ciopleni din com. Hrușova  
FEN     1,200,000 1,200,000 

SRL „Mobi 

Port” 
Realizat 

Total     42,000 0 2,000,000 2,042,000     

Ișnovăț           0     

Total     0 0 0 0     

Izbiște                 

Total     0 0 0 0     

Jevreni Realizarea proiectului „Cu pași 

mici realizam lucruri mari” 

Fundația Est-

Europiană 
21,000   130,000 151,000 - Realizat 

Total     21,000 0 130,000 151,000     

Mașcăuți 

Reparația sistemului de încălzire 

a LT „Ion Sîrbu” din s. Mașcăuți 

r. Criuleni  

Programul 

activităților de 

reintegrare 

HGRM 516 din 

18.07.2013 

    300,000 300,000 
SRL 

„Cebascon” 
Realizat 

Total     0 0 300,000 300,000     

Măgdăcești 

Construcția rețelor de canalizare  FEN     3,274,621 3,274,621 

SRL 

„Polimer 

Gaz 

Construcții” 

Realizat 



 15 

Total     0 0 3,274,621 3,274,621     

Miclești 
Reparația capitală la grădinița de 

copii din s. Stețcani  
FISM 200,000   1,200,000 1,400,000 

SRL 

„Foscons 

Plus” 

Realizat 

Total     200,000 0 1,200,000 1,400,000     

Onițcani Amenajarea parcului 

dendrologic la Liceul Teoretic 
FEN     70,000 70,000 

Grădina 

Botanică 
Realizat 

Instalarea serelor/ SRL 

„Agromaxer” 
FIDA 4     800,000 800,000 

SRL 

„Agromaxer

” 

Realizat 

Total     0 0 70,000 870,000     

Pașcani 
Construcția terenului artificial de 

fotbal 

Federația 

națională de 

fotbal  

80,000   220,000 300,000 

SRL 

„Amfitecons

” 

Realizat 

Construcția rețelelor de 

canalizare și a stației de pompare 

s. Porumbeni 

FEN     1,000,000 1,000,000   
Licitație 

repetată 

Construcția blocurilor sanitare la 

grădinița de copii din s. 

Porumbeni  

FISM     100,000 100,000     

Total     80,000 0 1,320,000 1,400,000     

Răculești Construcția blocurilor sanitare la 

grădinița de copii din s. 

Răculești  

FISM     79,000 79,000 
SRL „Top 

Imobil” 
Realizat 

Construcția blocurilor sanitare la 

grădinița de copii din s. Bălășesti 
FISM     77,000 77,000 

SRL „Top 

Imobil” 
Realizat 

Amenajarea cu mobilă și jucării 

la grădinița de copii din s. 

Răculești  

UNICEF 

  

  

100,000 100,000 - Realizat 

Reparația clădirii grădiniții de 

copii din s. Răculești, r. Criuleni  

Programul 

activităților de 

reintegrare 

HGRM 516 din 

18.07.2013 

    293,000 293,000 
SRL 

„Asiarta” 
În lucru 

Total 
    0 0 549,000 470,000     

Rîșcova 
Construcția apeductului în s. 

Rîșcova  
FISM 50,000   874,500 924,500 

SRL 

„Cojocaru 

AutoTrans” 

Realizat 

Construcția apeductului și 

sistemului de canalizare în s. 

Rîșcova  

FISM   100,000   100,000 

IS 

„IPROCOM

” 

S-a elaborat 

proiect de 

execuție 

Total     50,000 100,000 874,500 1,024,500     

Slobozia-

Dușca 
Reparația grădiniței de copii  PNUD     1,330,000 1,330,000   Realizat 

Total     0 0 1,330,000 1,330,000     

Zăicana                 

Total     0 0 0 0     

TOTAL 38 Proiecte   713,000 400,000 46,740,552 48,574,552     

 


