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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CRIULENI 
MD-4801, or. Criuleni, str. 31 August,108, tel.(248)22058, fax.(248)20460 

web: www.criuleni.md, e-mail: consiliu@criuleni.md 
 

REPUBLIC OF MOLDOVA 

CRIULENI DISTRICT COUNCIL 
108, 31 August str., Criuleni, MD-4801, ph.(248)22058, fax.(248)20460 

web: www.criuleni.md, e-mail: consiliu@criuleni.md 
 

 

   Nr. 867                                                                     03 decembrie 2013                                                                           

                                                                  
                                                                             Dlui (Dnei) consilier 

                                                                                                  

                                                                                                     ____________________________ 
 

În temeiul art.45(3) al Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006, prin dispoziţia nr.196-AB din 02.12.2013, Preşedintele raionului convoacă şedinţa a XIV-a ordinară 

a Consiliului raional Criuleni de legislatura a XXIV pentru ziua de 12 decembrie 2013, ora 10.00, în sala 

de şedinţe a Consiliului raional, or.Criuleni, str. 31 August, 108. 

      Se înaintează pentru examinare în cadrul şedinţei Consiliului chestiunile: 

 

1. Cu privire la unele modificări în componenţa unor comisii consultative de specialitate ale 

Consiliului raional. 

                        Informează:dl Savin Grigore, secretarul Consiliului raional; 

    Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, discviplină, etică,                       

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

2. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2013. 

                       Informează: dna Anii Vera, şef, Direcţia Finanţe. 

       Avizare:Ccomisia consultativă Planificare, finanţe, buget. 

 

3. Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în timpul de 

toamnă-iarnă 2013-2014 şi dspre mersul îndeplinirii Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 

nr. 584 din 7 august 2013. 

Informează: dl Crupa Anton, şef  interimaf, Direcţia Dezvoltare Comunitară. 

Avizare: Comisia consultativă construcţii, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi   

             iInvestiţii. 

4. Cu privire la mersul realizării Programului de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în raion 

aprobat pin decizia CR nr. 04.03 din 16.12.2011. 

Informează: dl Soltanici Vladimir, director, Direcţia Educaţie; 

Avizare: Comisia consultativă  Învăţămînt, cultură, turism, tineret şi sport, medicină şi  

              protecţie socială;  

 

5. Cu privire la contribuţia financiară pentru implementarea proiectelor transfrontaliere în 

cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Moldova 2007 - 2013. 

Informează: dl Ceauş Sergiu, şef, Direcţia Investiţii şi Relaţii Economice Externe. 

Avizare: Comisia consultativă construcţii, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi   

              Investiţii. 

 

6. Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere 

„Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Criuleni. 

                        Informează: dl Ceauş Sergiu, şef, Direcţia Investiţii şi Relaţii Economice Externe;                              

   Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, discviplină, etică,                          

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 
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7. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2013 şi alocarea mijloacelor financiare. 

                        Informează: dna Anii Vera, şef, Direcţia Finanţe. 

Avizare: comisiile consultative: Învăţămînt, cultură,turism, tineret şi sport, medicină şi  

              protecţie socială; Planificare, finanţe, buget. 

 

8. Cu privire la bugetul raional pentru anul 2014. 

                        Informează: dna Anii Vera, şef, Direcţia Finanţe. 

Avizare: comisiile consultative: Învăţămînt, cultură ,turism, tineret şi sport, medicină şi  

              protecţie socială; Planificare, finanţe, buget. 

 

9. Cu privire la instituirea Biroului comun de informaţii şi servicii în raionul Criuleni. 

                     Informează: dl Urîtu Dionis, vicepreşedinte al raionului 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

10. Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional nr. 13.12 din 22.08.2013 „Cu privire la 

stabilirea hotarului com. Bălăbăneşti 

                     Informează: dl Terenti Vasile, şef, Serviciul relaţii funciare şi cadastru 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

11. Cu privire la stabilirea intravilanului sat. Cruglic 

                     Informează: dl Terenti Vasile, şef, Serviciul relaţii funciare şi cadastru 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

12. Cu privire la casarea materialelor şi mijloacelor fixe aflate la bilanţul Secţiei Cultură şi 

Turism. 

 Informează: dna Bobeico Valentina, şef, Secţia Cultură şi Turism; 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

13. Cu privire la modificarea Anexei nr.10 la decizia Consiliului raional nr. 02.20 din 15 august 

2011 şi a Anexei nr.2 la decizia Consiliului raional nr.10.18 din 29.03 2013. 

 Informează: dna Bobeico Valentina, şef, Secţia Cultură şi Turism; 

     Avizare: : comisiile consultative: Învăţămînt, cultură,turism, tineret şi sport, medicină şi  

protecţie socială; Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, administraţie, menţinera ordinii 

publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

14. Cu privire la modificarea punctului 9 din Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor 

publice locale din raionul Criuleni pentru anul 2013. 

Informează: dl Crupa Anton, şef  interimaf, Direcţia Dezvoltare Comunitară. 

Avizare: Comisia consultativă construcţii, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi   

             investiţii. 

 

15. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 17.03 din 24.11.2005. 

Informează: dna Rusu Diana, şef, Serviciul Asistenţă Juridică; 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

16. Cu privire la unele acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare anuală 

a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din autorităţile publice ale raionului. 

Informează: dl Bobeico Tudor, şef, Secţia Asdministraţie Publică; 
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     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

17. Cu privire la fondarea Intreprinderii municipale „Centrul stomatologic raional Criuleni” 

                        Informează: dl Urîtu Grigore, director, IMSP „Spitalul raional Criuleni”. 

Avizare: comisiile consultative: Învăţămînt, cultură,turism, tineret şi sport, medicină şi  

          protecţie socială; Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, administraţie, 

menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

18. Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe. 

                        Informează: dl Urîtu Grigore, director, IMSP „Spitalul raional Criuleni”. 

Avizare: comisiile consultative: Învăţămînt, cultură,turism, tineret şi sport, medicină şi  

          protecţie socială; Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, administraţie, 

menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

19. Cu pivire la transmiterea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. 

                     Informează: dl Savin Grigore, secretarul Consiliului raional; 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

20. Cu privire la Programul de activitate a Consiliului raional pentru anul 2014. 

                     Informează: dl Savin Grigore, secretarul Consiliului raional; 

     Avizare: comisiile consultative.. 

 

21. Cu privire la graficul concediilor de odihnă pentru anul 2014 

Informează: dl Savin Grigore, secretarul Consiliului raional; 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii 

. 

22. Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier 

Informează: dna Rusu Diana, şef, Serviciul Asistenţă Juridică; 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii 

. 

23. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor agricole şi trecerii lor în Fondul Silvic. 

                          Informează: dl Terenti Vasile, şef, Serviciul relaţii funciare şi cadastru 

     Avizare: Comisia Consultativă Probleme  juridice, numiri, disciplină, etică, 

administraţie, menţinera ordinii publice, drept, interpelări, petiţii. 

 

 

Se propune preşedinţilor Comisiilor consultative de specialitate să convoace şedinţele în perioada 

04 decembrie – 12 decembrie 2013 inclusiv, începînd de la ora 08.00, precum urmează: Planificare, 

finanţe, buget, investiţii - biroul şefului Direcţiei Generale Finanţe; Economie, industrie, agricultură, 

comerţ – biroul vicepreşedintelui raionului, dl Urîtu Dionis; Învăţămînt, cultură, turism, tineret şi sport, 

medicină şi protecţie socială - biroul vicepreşedintelui raionului; Construcţii, amenajarea teritoriului, 

protecţia mediului - biroul vicepreşedintelui raionului, dl Malai Tudor; Probleme juridice, numiri, 

disciplină, etică, administraţie, menţinerea ordinii publice, drept, interpelări, petiţii - biroul secretarului 

Consiliului raional, dl Savin Grigore. Pentru consultări adresaţi-vă la dl Savin Grigore , tel. 22057. 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                                            Grigore SAVIN 
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Proiect 

 

DECIZIA nr._____ 

din ____ ____________ 2013  

 

     Cu privire la unele modificări în componenţa unor comisii 

 consultative de specialitate ale Consiliului raional. 

 

În conformitate cu art.14(2) lit.w) din Legea cu privire la administraţia publică locală, nr.436 – 

XVI din 28 decembrie 2006,  p.8,9 şi 10 ale Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea 

Consiliului raional Criuleni, elaborat şi aprobat în temeiul Legii nr.457 – XV din 14 noiembrie 2003, 

avînd în vedere ridicarea înainte de termen a mandatelor unor consilieri şi validarea mandatelor noilor 

consilieri, propunerile fracţiunilor, Consiliul raional  d e c i d e: 

 

1. Se modifică componenţa comisiilor consultative de specialitate precum urmează:  

 

Economie, industrie, agricultură, comerţ: 

Se exclude dl Racu Constantin (PLM), se include dl  Guzun Sergiu (PLM). 

 

Planificare, finanţe, buget: 

Se exclud dl Chiriuhin Semion (PCRM),  se include, dl Speteţchi Vladimir (PCRM). 

 

  

Preşedintele şedinţei  

 

                        

Secretarul Consiliului raional           Grigore SAVIN 

 

 
Proiect 

 
 

DECIZIA  nr. _______  

din  „____” _____________  _____ 

 
 

Cu privire la executarea bugetului  

raional pe 9 luni ale anului 2013  
 

         Examinînd nota informativă privind executarea bugetului consolidat al raionului şi a bugetului 

raional Criuleni pe 9 luni ale anului 2013, Consiliul raional constată, că în perioada de referinţă activitatea 

economico-financiară a autorităţilor publice raionale a fost direcţionată întru executarea atribuţiilor 

funcţionale, realizarea planurilor de acţiuni de bază ale secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional, în 

conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 02 noiembrie 2012, Legii 

privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 şi Legii privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006. 

            În rezultatul măsurilor întreprinse şi a activităţilor desfăşurate, bugetul consolidat al raionului pe 9 

luni ale anului 2013 la partea de venituri a fost executat cu 99,4 la sută sau în sumă de 139960,6 mii lei, 

cu 853,3 mii lei mai puţin faţă de preconizările precizate pe 9 luni. Acumularea veniturilor proprii în 

bugetul raionului a înregistrat o creştere de 3980,4 mii lei faţă de perioada similară a anului 2012.  

Partea de cheltuieli a bugetului raionului s-a executat în sumă de 135450,5 mii lei, planul precizat 

pe perioada de gestiune fiind de 166113,9 mii lei, ce constituie 81,4 la sută în raport cu precizările pe 9 

luni. 

SUBIECTUL 

1 

SUBIECTUL 

2 
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În bugetul raional pe 9 luni ale anului 2013 au fost încasate venituri proprii (fără granturi şi 

transferuri) în sumă de 7917,7 mii lei, ce constituie 113,7 la sută în raport cu precizările pe perioada de 

raport. Transferurile au fost executate la nivel de 96,2 %, granturile interne la nivel de 100,0 la sută. 

Bugetul raional în general la partea de venituri a fost realizat la nivel de 97,4 la sută sau în sumă de 

101287,9 mii lei, cu 2684,7 mii lei mai puţin faţă de prevederile precizate pe 9 luni. 

            Partea de cheltuieli a bugetului raional a fost executată în sumă de 97348,1 mii lei sau la nivel de 

85,5 la sută din prevederile pe 9 luni, care constituie 113806,9 mii lei.  

Consiliul atestă necesitatea alocării mijloacelor financiare suplimentare întru asigurarea acoperirii 

pe parcursul anului curent a unor cheltuieli adiţionale inevitabile. 

           E de menţionat faptul, că autorităţile executive de nivelul I n-au utilizat mijloacele financiare 

pentru reparaţii şi investiţii capitale, alocate de la Bugetul de Stat pentru 9 luni ale anului 2013. 

Din 3600,0 mii lei preconizate a fi alocate, au fost utilizate mijloace în sumă de 2011,6 mii lei. E 

necesar de atenţionat primarii satelor comunelor asupra gradului scăzut de utilizare a mijloacelor în cauză 

şi întreprinderea de către aceştea a acţiunilor necesare pentru prezentarea setului de documente 

confirmative  Ministerului Finanţelor pentru finanţarea  volumului de lucrări efectuate la obiectele de 

menire socială, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 şi Hotărîrile Guvernului privind 

Programul de reintegrare a ţării pe anul 2013 nr. 242 din 05 aprilie 2013 şi nr. 733 din 16.09.2013. 

           Consiliul raional atenţionează asupra datoriilor debitoare şi creditoare admise de instituţiile publice 

finanţate de la bugetele UAT de nivelul I şi de la bugetul raional. 

           La situaţia din 30 septembrie 2013, datoriile creditoare la bugetul consolidat al raionului constituie 

2775,4  mii lei (cu excepţia cheltuielilor de personal), din care: la bugetele UAT de nivelul I – 2105,7 mii 

lei; iar la bugetul raional – 669,7 mii lei. 

În perioada de gestiune datoriile creditoare ale bugetului consolidat al raionului au înregistrat o 

descreştere cu 695,3 mii lei sau cu 20 la sută în raport cu începutul anului 2013. Cele mai mari datorii 

creditoare la nivel local au fost admise de către primăriile Dubăsarii Vechi – 634,8 mii lei,             Criuleni 

– 364,4 mii lei, Bălăbăneşti – 80,8 mii lei, Cimişeni – 90,6 mii lei, Işnovăţ – 57,8 mii lei, Măgdăceşti –  

245,8 mii lei, Micleşti –  199,4  mii lei, Paşcani – 77,0 mii lei, Hîrtop-Mare – 66,7 mii lei. 

           Executorii de buget admit cazuri de imobilizare a mijloacelor în datorii debitoare, acestea cifrîndu-

se la  1948,8 mii lei, dintre care  363,4 mii lei sunt înscrise la  bugetele  satelor  (comunelor),       

oraşului Criuleni şi 1585,4 mii lei la bugetul raional. În temeiul celor expuse, Consiliul raional,   
 

DECIDE: 
 

1. Se ia act de raportul dnei V.Anii, şef, Direcţia Finanţe, privind executarea bugetului raional pe 9 luni 

ale anului 2013. 

2. Se aprobă executarea bugetului raional pe 9 luni curent la venituri în sumă de 101287,9 mii lei şi la 

cheltuieli în sumă de 97348,1 mii lei. 

3. Se atenţionează: 

3.1. Vicepreşedinţii raionului (d. T.Malai, D.Urîtu), şefii direcţiilor, secţiilor, conducătorii instituţiilor 

publice din subordinea Consiliului raional Criuleni asupra neajunsurilor admise în procesul executării 

bugetului raional pe parcursul a 9 luni ale anului 2013, mersul executării programului investiţional 

finanţat de la bugetul de stat şi bugetul raional pe anul 2013, asupra datoriilor creditoare admise, 

imobilizării mijloacelor în datorii debitoare în sistemul bugetar în ramurile şi instituţiile din subordine. 

3.2. Primarii satelor (comunelor) şi oraşului Criuleni asupra gradului scăzut de colectare a Impozitului 

funciar şi Impozitului pe bunurile imobiliare, neîndeplinirea prevederilor aprobate pe 9 luni ale anului 

2013 la impozitele în cauză. 

4.   Direcţia Finanţe (dna V.Anii): 

- din încasările reale ale veniturilor la bugetul raional să asigure finanţarea  cheltuielilor strigente ale  

instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; 

- să întreprindă măsuri întru diminuarea datoriilor creditoare pe instituţiile şi activităţile finanţate de 

la bugetul raional; 

      -    în dependenţă de executarea bugetului raional pe perioada trimestrului IV al anului 2013 şi în 

scopul încheierii anului cu un buget echilibrat, va înainta propuneri de rectificare a bugetului atît la 

partea de venituri cît şi a cheltuielilor bugetare. 

5.  Şefii Direcţiilor, Secţiilor Consiliului raional, conducătorii instituţiilor publice finanţate de la bugetul 

raional: 
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      -     vor întreprinde măsurile respective pentru utilizarea eficientă a surselor bugetare; 

      -    vor revizui parametrii aprobaţi  pe anul  curent  pe  toate  tipurile de mijloace (bugetare şi speciale),  

întru executarea calitativă a indicatorilor din devizele de cheltuieli a instituţiilor  din subordine. 

6.   Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni ( dnl A. Băţ): 

- va depune eforturi în vederea îndeplinirii sarcinii stabilite pe trimestrul IV al anului curent la 

încasarea veniturilor, asigurînd îndeplinirea calitativă a părţii de venit la bugetul consolidat a 

raionului pe anul 2013, aplicînd toate pîrghiile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- va întreprinde măsuri întru neadmiterea restanţelor la plăţi în bugetele de toate nivelele; 

- va acorda asistenţă necesară autorităţilor administraţiei publice locale în scopul asigurării 

colectării impozitelor şi taxelor locale. 

7.   Se recomandă Consiliilor locale, primarilor satelor (comunelor), oraşului Criuleni să asigure: 

- întreprinderea măsurilor eficiente şi adecvate situaţiei reale create în teritoriul subordonat întru 

diminuarea restanţelor admise şi în scopul colectării în termenii stabiliţi a impozitelor şi taxelor 

locale aprobate în bugetele pentru anul 2013; 

- analiza factorilor care au influienţat la admiterea datoriilor creditoare şi înaintarea propunerilor 

către consiliile locale în vederea achitării acestora din contul soldurilor  mijloacelor financiare la 

conturi, precum şi a veniturilor încasate suplimentar;  

- în dependenţă de executarea bugetelor locale şi în scopul încheierii anului cu un buget echilibrat 

vor înainta propuneri de rectificare a bugetului pe toate componentele acestuia (bugetare, mijloace 

speciale, fonduri speciale); 

- elaborarea şi aprobarea în termenii stabiliţi a proiectelor bugetelor unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul întîi pentru anul 2014. 

8.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui V.Rotaru, preşedintele raionului. 
 

 

Preşedintele şedinţei        

                                                

Secretarul Consiliului raional                                                                                  Grigore SAVIN 

 

Notă informativă 

privind executarea bugetului consolidat al raionului  

şi a bugetului raional Criuleni pe 9 luni ale anului 2013 
 

În perioada de referinţă activitatea economico-financiară a autorităţilor publice raionale a fost 

direcţionată întru executarea atribuţiilor funcţionale, realizarea planurilor de acţiuni de bază ale secţiilor şi 

direcţiilor Consiliului raional, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 

din 02 noiembrie 2012, Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 şi ale 

Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006. 

Pe parcursul a 9 luni au fost desfăşurate activităţi în vederea sporirii sumelor de încasări în buget, 

întărirea disciplinii financiare, diminuarea şi contracararea evaziunilor fiscale, s-a conlucrat cu organele 

publice locale în vederea urmăririi plăţilor. 

Întru sporirea colectării impozitelor şi taxelor în buget pe parcursul lunilor ianuarie – septembrie de 

către Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat Criuleni au fost convocate şedinţe de lucru privind activitatea 

serviciilor de colectare din cadrul primăriilor în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale, lărgirea 

bazei fiscale impozabile.  

În 9 luni ale anului 2013 în toate primăriile s-a efectuat calcularea impozitelor pe proprietate la 

persoanele fizice – cetăţeni şi gospodării ţărăneşti (de fermier), care sunt administrate de către Serviciul de 

Colectare a Impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, avizele de plată fiind repartizate în termen 

tuturor subiecţilor impunerii. În rezultatul popularizării în masă a prevederilor legislaţiei în ce priveşte 

reducerea cu 15 % din suma, care urmează a fi achitată, în cazul achitării integrale, în termen de pînă la 30 

iunie anul curent, a sumei impozitului pentru anul în gestiune, s-a acordat reducerea în sumă totală de  

480,0 mii lei. 

În perioada de raport s-au încasat impozite pe proprietate în sumă totală de 4894,5 mii lei, fiind 

înregistrat nivelul încasării plăţilor în cauză, de 108,2 la sută. Suma încasată la impozitele pe proprietate, 

în raport cu aceeaşi perioadă a anului precedent, s-a micşorat cu 179,9 mii lei sau 3,6 la sută.  
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La situaţia din 30.09.2013, impozitele pe proprietate şi taxe locale de la persoanele fizice-cetăţeni şi 

gospodăriile ţărăneşti (de fermier) au constituit 2823,7 mii lei, fiind înregistrat nivelul încasării acestor 

plăţi, în mediu pe raion, de 74,1 la sută. Suma încasată la impozitele în cauză, în raport cu aceeaşi 

perioadă a anului precedent, s-a majorat cu 43,7 mii lei sau cu 1,6 %.  

14 primării din teritoriul raionului au înregistrat nivelul de încasare al impozitelor pe proprietate şi 

taxelor locale mai mare decît în mediu pe raion, iar primăriile: Corjova, Boşcana, Cruglic, Criuleni, 

Drăsliceni, Dubăsarii-Vechi, Hruşova, Izbeşte, Jevreni, Maşcăuţi, Rîşcova au înregistrat un nivel mai 

scăzut de încasare în comparaţie cu indicele mediu pe raion.  

Pe parcursul a 9 luni în bugetul raionului au fost încasate venituri curente (proprii) în sumă de 

34594,7 mii lei sau 107,9 la sută faţă de planul precizat pe perioada de gestiune. Transferurile de la 

bugetul de stat se cifrează la suma de 104116,6 mii lei sau 96,8 la sută faţă de preconizările pe perioada 

raportată. Pe parcursul a 9 luni au fost obţinute granturi externe în sumă de 1249,3 mii lei. Astfel, 

executarea generală la venituri (cu transferuri şi granturi) constituie 139960,6 mii lei sau 99,4 la sută faţă 

de precizările pe 9 luni. 

Din suma totală a veniturilor proprii încasate în teritoriul raionului, 82,1 la sută sau 28413,8 mii lei 

revin veniturilor fiscale, 8,6 la sută sau 2985,3 mii lei – încasărilor nefiscale şi 9,3 la sută sau 3195,6 mii 

lei mijloacelor speciale ale instituţiilor publice şi veniturilor fondurilor speciale. 

Acumularea veniturilor proprii a înregistrat o creştere faţă de perioada similară a anului 2012 cu                              

3980,4 mii lei.    

Veniturile proprii ale bugetelor satelor, comunelor, or. Criuleni la situaţia din 01.10.2013 au fost 

executate în sumă de 24101,4 mii lei sau 111 la sută faţă de planul precizat pe perioada de gestiune. 

8 primării au atins nivelul de încasare al veniturilor proprii mai mare decît cel mediu pe raion, însă 

primăriile Bălăbăneşti, Bălţata, Corjova, Criuleni, Dubăsarii Vechi, Işnovăţ, Paşcani, Slobozia-Duşca au 

înregistrat un nivel mai jos de încasare, în comparaţie cu indicele mediu pe raion. 

Partea de cheltuieli a bugetului consolidat al raionului s-a executat în sumă de 135150,5 mii lei,  ce 

constituie 81,4 la sută faţă de prevederile perioadei gestionare, ori cu 30963,4 mii lei mai puţin. Cele mai 

joase realizări s-au înregistrat la cheltuieli pentru  „Plata mărfurilor şi serviciilor” – 65,3 la sută sau cu 

15545,7 mii lei mai puţin, şi la cheltuieli capitale ce constituie 74,7 la sută faţă de preconizările pe 9 luni 

ale anului curent. 

În perioada ianuarie-septembrie 2013, încasările în bugetul raional pe toate componentele au 

constituit 101287,9 mii lei sau în raport de 97,4 la sută faţă de prevederile perioadei de gestiune. 

Din suma totală a veniturilor bugetului raional, 7917,7 mii lei sau 7,8 la sută revin veniturilor proprii, 

iar 93370,3 mii lei sau 92,2 la sută revin granturilor şi transferurilor primite de la bugetul de stat. 

În perioada de raport, din suma totală a veniturilor proprii încasate în bugetul raional, 7083,8 mii lei 

sau 89,5 la sută, revin veniturilor fiscale, iar 2,7 la sută sau 214,0 mii lei veniturilor nefiscale (dobînzile 

aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare, chiria/arenda bunurilor proprietate publică, 

amenzile şi sancţiunile administrative, mijloacele speciale, veniturile fondurilor speciale). Ponderea cea 

mai mare în structura veniturilor fiscale revine impozitului pe venit în sumă totală de 3868,8 mii lei, ce 

constituie 54,6 la sută în raport cu veniturile fiscale executate şi 48,9 la sută din veniturile proprii ale 

bugetului raional. Comparativ cu perioada similară a anului precedent veniturile proprii s-au micşorat cu 

494,4 mii lei 

Din 10 tipuri de impozite proprii planificate în bugetul raional, 6 din ele au înscris o executare, ce 

variază de la 26,8 % - 92,5 % . 

Defalcările în bugetul raional de la „Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculile 

înmatriculate în Republica Moldova” constituie 2623,4 mii lei sau cu 1398,4 mii lei mai mult faţă de 

planul precizat pe perioada de gestiune. 

Executarea părţii de venituri la capitolul „Transferuri” constituie 96,2 la sută, sau cu 3638,7 mii lei 

mai puţin faţă de precizările pe perioada de gestiune, ceea ce se explică prin faptul că această diferenţă 

reprezintă transferurile pentru cheltuieli capitale pe care bugetul raional nu le-a primit de la bugetul de 

stat. 

Partea de cheltuieli a bugetului raional pe toate componentele s-a realizat în sumă de 97348,1 mii lei 

sau la nivelul de 85,5 la sută faţă de prevederile perioadei gestionare, ceea ce constituie cu 16458,8 mii lei 

mai puţin. 

Ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor a bugetului raional, revine cheltuielilor pentru 

mărfuri şi servicii (retribuirea muncii, contribuţii de asigurari sociale de stat obligatorii, plata serviciilor la 
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resursele energetice, apă, canalizare, servicii de telecomunicaţie, transport, arenda bunurilor, alimentarea) 

şi alte cheltuieli ce ţin de activitatea instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional. 

Volumul de cheltuieli pentru mărfuri şi servicii efectuate pe parcursul a 9 luni 2013 a fost executat în 

sumă de 61165,1 mii lei, ce constituie 84,7 la sută din suma precizată pe perioada de gestiune. 

În aspect ramural cel mai jos nivel de realizare s-a înregistrat la compartimentul „Gospodăria 

comunală ” ce constituie 20,7 la sută sau cu 160,1 mii lei mai puţin faţă de prevederile pe 9 luni, şi la 

compartimentul „Transporturi, gospodăria drumurilor”  ce constituie 40,3 la sută din  prevederile 

perioadei de gestiune. 

Factorul ce a influienţat la realizarea scăzută la aceste compartimente este neprezentarea la Ministerul 

Finanţelor a documentelor confirmative a lucrărilor executate de către beneficiari la obiectele conform 

anexei nr.6 din Legea Bugetului de Stat, în urma cărora se efectuează finanţarea  transferurilor pentru 

cheltuieli capitale de la bugetul de stat, cît şi neutilizarea mijloacelor aprobate în buget pentru întreţinerea 

şi reparaţia drumurilor publice locale.  

Din suma totală a cheltuielilor executate pe 9 luni, 28,2 la sută sau 27470,4 mii lei revin transferurilor 

de susţinere a teritoriului către bugetele de nivelul I, care la situaţia din 30.09.2013 au fost  finanţate 

integral. Cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor au fost executate în sumă de 14558,9 mii lei sau 

63,5 la sută faţă de precizările pe 9 luni. Aceste cheltuieli au fost finanţate în limita solicitărilor parvenite 

de la instituţiile publice subordonate direcţiilor Consiliului raional. 

Volumul de cheltuieli la compartimentul „Învăţămînt” a fost executat în sumă de 53582,0 mii lei sau 

în raport de 82,3 la sută. În cadrul acestui compartiment n-au fost utilizate mijloacele financiare 

preconizate a fi primite de la Bugetul de Stat pentru cheltuieli capitale ale instituţiilor preşcolare în sumă 

de 1539,5 mii lei (grădiniţa Jevreni, Oniţcani, Mălăieştii Noi, Ratuş, Hruşova, Bălăbăneşti) mijloace 

financiare ale şcolilor primare, gimnazii, licee în sumă de 5309,8 mii lei,  din ele 929,1 mii lei constituie 

mijloacele băneşti pentru reparaţii capitale ale acestor instituţii, componenta raională în sumă de 2732,6 

mii lei, mijloacele financiare în sumă de 1964,9 mii lei neutilizate la situaţia din 01.10.2013 de către 

instituţiile publice din subordinea Direcţiei Educaţie. 

La grupa de cheltuieli „Cultura, arta, sport şi activităţi pentru tineret”, mijloace financiare au fost 

executate la nivel de 59,7 % sau în sumă de 3546,0 mii lei, cu 2398,1 mii lei mai puţin faţă de prevederile 

pe 9 luni. Din suma neutilizată pe 9 luni 1593,8 mii lei constituie cheltuielile pentru investiţii şi reparaţii 

capitale dintre care 1439,8 mii lei constituie mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat pentru 

reparaţii capitale a caselor de cultură şi centre de tineret din raion. 

La compartimentul „Ocrotirea Sănătăţii” neutilizate au rămas 11,0 mii lei, mijloace băneşti înscrise la 

contul Consiliului raional sub formă de sponsorizări de la persoane juridice pentru efectuarea lucrărilor de 

reparaţie a  blocului patomorfologic a Spitalului raional Criuleni. 

În perioada de raport au fost compensate mijloace băneşti pentru averea persoanelor represate şi 

ulterior reabilitate în sumă de 339,4 mii lei. 

Pe parcursul a 9 luni din contul transferurilor Fondului de susţinere a populaţiei s-au acordat ajutoare 

unice populaţiei în sumă de 1405,0 mii lei, ce constituie 98,9 % din preconizările pe perioada de gestiune. 

Au fost achitate compensaţiile nominative la transport invalizilor de gradul I şi II şi copiilor invalizi în 

sumă de 392,2 mii lei, ce constituie 94 % din preconizările pe 9 luni. 

La situaţia din 30.09.2013 au fost achitate integral transferurile pentru rambursarea creditelor 

preferenţiale acordate unor categorii de populaţie de către instituţiile financiare (Banca de Economii, 

fil.25 Criuleni) ce constituie 77,1 mii lei.  

Pe parcursul lunilor ianuarie – septembrie au fost efectuate transferuri pentru întreţinerea şi reparaţia 

drumurilor publice locale, care se cifrează în sumă de 505,3 mii lei sau 40,3 % faţă de precizările pe 

perioada de gestiune. 

Întru îndeplinirea prevederilor deciziilor Consiliului raional ”Cu privire la rectificarea bugetului 

raional aprobat pe anul 2013”, prin care au fost alocate suplimentar mijloace financiare, din  soldul 

bugetului raional în sumă de 2796477 pentru investiţii şi reparaţii capitale, contribuţii la proiectele 

investiţionale, reparaţii curente şi alte lucrări, la situaţia din 01.10.2013 au fost finanţate şi corespunzător 

valorificate mijloace băneşti în sumă de 2230888 lei, ce constituie 79,8 la sută din suma alocată. Din 

mijloacele valorificate, 2008811 lei sau 90la sută constituie cheltuielile efectuate prin alocarea mijloacelor 

financiare bugetelor UAT de nivelul I. 

      Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02 noiembrie 2012, suma 

transferurilor de la bugetul de stat la bugetul raional pentru finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale la 
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situaţia din 01.10.2013 a constituit 3600,0 mii lei. În temeiul documentelor ce au confirmat lucrările 

efectuate şi prezentate Ministerului Finanţelor,  au fost primite transferuri în sumă de 2011,6 mii lei sau 

55,8 la sută faţă de suma precizată pe perioada de gestiune. 

 Pe parcursul a 9 luni conform Hotărîrii Guvernului nr. 242 din 05 aprilie 2013 privind Programul de 

reîntegrare a ţării pe anul 2013 şi nr. 733 din 16 septembrie 2013 privind programul activităţilor de 

reintegrare a ţării pe semestrul II al anului 2013, bugetul raional a beneficiat de mijloace financiare 

suplimentare în sumă de 2500,0 mii lei pentru reparaţii capitale şi dotarea cu mobilă a instituţiilor 

preşcolare din s. Jevreni, Oniţcani, Mălăieştii Noi şi reparaţia Centrului pentru tineret din s. Coşerniţa.  

La situaţia din  01.10.2013 din 2500,0 mii lei alocate au fost utilizate de către autorităţile 

administraţiei publice de nivelul I 398,9 mii lei, ce constituie 16 la sută din preconizările pe perioada de 

gestiune. 

Din Fondul de rezervă al bugetului raional au fost utilizate mijloacele financiare alocate prin deciziile 

Consiliului raional la nivel de 75 % sau cu 72,0 mii lei mai puţin faţă de suma alocată. Ţinînd cont de 

faptul că unele măsuri, acţiuni, lucrări pe parcursul trimestrului III au fost achitate în formă de avans, 

suma de 72,0 mii lei va fi utilizată de beneficiari în luna octombrie curent. 

Un capitol aparte în procesul exerciţiului bugetar constituie starea decontărilor cu diverşi debitori şi 

creditori. 

Imobilizarea mijloacelor bugetare în datorii debitoare la situaţia din 30.09.2013 se cifrează la suma de 

1948,8 mii lei, dintre care 363,4 mii lei pe bugetele satelor ( comunelor ), oraşului, iar 1585,4 mii lei pe 

bugetul raional dintre care 1516,7 mii lei sunt datoriile pe table interactive la care nu s-au dat facturile 

fiscale. Comparativ cu situaţia din 1.01.2013 aceste datorii au înregistrat o creştere de 1723,8 mii lei. 

Datoriile creditoare  admise în sistemul bugetar al raionului la 30.09.2013 constituie 2775,4 mii lei 

(cu excepţia cheltuielilor de personal), dintre care: pe bugetele unităţilor  administrativ-teritoriale de  

nivelul întîi 2105,7 mii lei, iar pe bugetul raional 669,7 mii lei. 

În perioada de gestiune datoriile creditoare s-au micşorat cu 695,3 mii lei sau cu 20,0 la sută în raport 

cu suma de la începutul anului. Cele mai mari datorii creditoare sunt admise la investiţii şi reparaţii 

capitale – 754,7 mii lei, amenajarea teritoriului – 190,0 mii lei, alimentare – 769,3 mii lei. 

Cele mai mari datorii creditoare la nivel local au fost admise de către primăriile Dubăsarii Vechi - 

634,8 mii lei, Criuleni - 364,4 mii lei, Măgdăceşti - 245,8 mii lei, Micleşti - 199,4 mii lei, Cimişeni - 90,6 

mii lei,  Bălăbăneşti - 80,8 mii lei, Paşcani - 77,0 mii lei,  Işnovăţ - 57,8 mii lei. 

În asemenea circumstanţe, menţinerea actualei stări de lucruri este de natură să afecteze agenţii 

economici care prestează servicii şi livrează mărfuri, agravîndu-le activitatea antreprenorială. 

      Pentru remedierea situaţiei descrise se impune aplicarea de către toate autorităţile publice locale a 

principiului responsabilităţii şi controlului, întru neadmiterea acestor datorii creditoare, atunci cînd lipsesc 

alocaţii financiare. 
 

Şef  Direcţie Finanţe                                                                                   Vera ANII 
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Informaţia 

Cu privire la executarea bugetului raionului Criuleni la partea de venituri şi cheltuieli la situaţia din 30 septembrie 2013 

Veniturile 

Nr Denumirea 
Capitolul, 

Paragraful 

Plan precizat perioada 

de gestiune 

Executat la 

30.09.2013 

Devieri 

(+ ;- ) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Impozitul pe venit din salariu 111.01;09 13684,6 12725,4 -959,2 93,0 

2 Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111.05  6,9 6,9  

3 Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător 111.21;20;22;23 5117,9 7503,4 2385,5 146,6 

 Total : 111  18802,5 20235,7 1433,2 107,6 

4 Impozitul funciar pe terenuri cu destinaţie agricolă 114.01 1515,8 1537,8 22,0 101,5 

5 Impozitul funciar cu altă destinaţie 114.02 101,5 190,1 88,6 187,3 

6 Impozitul funciar încasat de la persoane fizice 114.03 483,4 456,7 -26,7 94,5 

7 Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe 114.06 104,5 95,1 -9,4 91,0 

8 Impozitul funciar pe terenuri cu destinaţie agricolă de la gospodărie ţărăneşti ( de fermier) 114.07 1195,2 1316,8 121,6 110,2 

9 Impozitul pe bunuri imobiliare ale persoanelor juridice 114.10 47,1 156,8 109,7 332,9 

10 Impozitul pe bunuri imobiliare ale persoanelor fizice 114.11 244,5 252,7 8,2 103,4 

11 Impozitul pe bunuri imobiliare, cu destinaţie comercială şi industrială 114.12 250,4 236,4 -14,0 94,4 

12 Impozitul pe bunuri imobiliare, cu destinaţie locativă din municipii şi oraşe, achitat de către persoane 

fizice 

114.14 580,2 652,1 71,9 112,4 

 Total: 114  4522,6 4894,5 371,9 108,2 

13 Impozit privat 115.04 9,5 34,1 24,6 358,9 

14 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul    municipiilor, oraselor si 

satelor(comunelor) 

115.39 0,9 2,2 1,3 244,4 

15 Taxa pentru  amplasarea publicităţii 115.41  1,6 1,6  

16 Taxa de folosire a drumurilor 115.44 1225,0 2623,4 1398,4 214,2 

17 Taxa pentru apă 115.51 60,0 53,7 -6,3 89,5 

18 Veniturile silvice 115.53  0,4  0,4 

19 Taxa, extragerea materialelor de construcţie 155.54 650,0 537,5 -112,5 82,7 

20 Plata autorizaţiilor de construcţie şi proiectare 115.57 26,4 30,8 4,4 116,7 
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Total 115 

 

 
1971,8 3283,6 1311,8 166,5 

 

 

 

 

Nr Denumirea Capitolul, 

paragraful 
    

1 2 3 4 5 6 7 

21 Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare 121.12 83,5 366,6 283,1 439 

22 Plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă 121.32 228,3 147,7 -80,6 64,7 

23 Plata pentru arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă 121.33 88,8 194,6 105,8 219,1 

24 Plata pentru arenda patrimoniului de stat 121.35 82,1 66,0 -16,1 80,4 

25 Alte venituri din proprietate 121,36 31,4 41,2 9,8 131,2 

26 Taxa pentru patenta de întreprinzător 121.37 78,1 77,7 -0,4 99,5 

 Total: 121  592,2 893,7 301,5 150,9 

27 Taxa pentru cazare 122.29 25,4 29,7 4,3 116,9 

28 Taxa pe piaţă 122.27 36,8 19,2 -17,6 52,2 

29 Taxa pentru amenajarea teritoriului 122.28 402,1 455,8 53,7 113,4 

30 Taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale 122.30 1303,8 1289,3 -14,5 98,9 

31 Alte încasări 122.40 9,7 29,5 19,8 304,1 

32 Taxa de la posesorii unitatilor de transport                 122.65 0,6  0,6  

33 Taxa pentru unitatile stradale de comert si/sau de prestare a     serviciilor                                                                   122.67  15,6 15,6  

34 Taxa pentru dispozitivele publicitare 122.69 50,7 30,9 -19,8 60,9 

 Total :122  1829,1 1870,8 -259,2 78,0 

35 Amenzile şi sancţiunile administrative 123.01 143,9 165,9 22,0 115,3 

36 Amenzile aplicate de poloţia rutieră 123.02 60,0 33,8 -26,2 56,3 

37 Amenzile aplicate de sectiile de supraveghere si control a traficului  rutier   123.03 75,0 20,1 -54,9 26,8 

 Total: 123  278,9 219,8 -59,1 78,8 
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38 Încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare 151.00 4033,7 3165,1 -868,6 78,5 

39 Veniturile fondurilor speciale 161.00 28,0 30,5 2,5 108,9 

       

 Total venituri proprii:  32058,8 34594,7 2535,9 107,9 

40 Transferurile 300.00 107546,7 104116,6 -3430,1 96,8 

41 Granturi 400.00 1208,4 1249,3 40,9 103,4 

 Total general venituri  140813,9 139960,6 -853,3 99,4 
 

 

Cheltuielile bugetului raionului 
 

Grupa Denumirea 
Plan precizat pe 

Perioada de gestiune 

Executat la 

30.09.2013 

Devieri 

(+; -) 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Serviciile de stat cu destinaţie generală 15007,9 13846,9 -1161 92,3 

3 Apărarea naţională 85,3 48,8 -36,5 57,2 

6 Învăţămîntul 104859,4 84930,8 -19928,6 81,0 

8 Cultura 15424,3 10831,3 -4593,0 70,2 

9 Ocrotirea sănătăţii 198,4 161,2 -37,2 81,3 

10 Asistenţa socială 8353,0 7580,6 -772,4 90,8 

11 Agricultura, gospodăria silvică 596,2 567,6 -28,6 95,2 

12 Protectia mediului si hidrometeorologia     6232,7 5924,4 -308,3 95,1 

13 Industria şi construcţia 392,8 351,6 -41,2 89,5 

14 Transport, gospodăria drumurilor 1480,7 731,0 -749,7 49,4 

15 Gospodăria comunală 9044,2 7233,7 -1810,5 80,0 

16 Complexul pentru combustibil şi energie 67,6 64,0 -3,6 94,7 

20 Alte cheltuieli 4371,4 2902,7 -1468,7 66,4 
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23 Creditarea netă  -24,1 -24,1  

 Total: 166113,9 135150,5 -30963,4 81,4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţia cu privire la executarea bugetului raional Criuleni la partea de venituri şi cheltuieli la situaţia din 30.09.2013 

Veniturile 

Nr Denumirea 
Capitolul, 

paragraful 

Pan precizat pe 

perioada de gestiune 

Executat la 

30.09.2013 

Devieri 

(+ ;) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Impozitul pe venit din salariu 111.01;09 4183,4 3868,8 -314,6 92,5 

2 Taxa pentru folosirea drumurilor 115.44 1225,0 2623,0 1398,4 214,2 

3 Taxa pentru apă 115.51 60,0 53,7 -6,3 89,5 

4 Venituri silvice 115.53  0,4 0,4  

5 Taxa: extragerea mineralelor utile 115.54 650,0 537,5 -112,5 82,7 

6 Dobânzile de la depunerea mijloacelor bugetare la cont. depozitare 121.12 40,5 159,1 118,6 392,8 

7 Amenzile aplicate de poliţia rutieră 123.02 60,0 33,8 -26,2 56,3 

8 Amenzile aplicate de sectiile de supraveghere si control a traficului rutier 123.03 75,0 20,1 -54,9 26,8 

9 Încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare 151.00 641,7 589,5 -52,2 91,9 
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10 Veniturile fondurilor speciale 161.00 28,0 30,5 2,5 108,9 

11 
Total venituri proprii 

 6963,6 7917,7 954,1 113,7 

12 Transferuri 
300.00 96847,3 93208,6 -3638,7 96,2 

13 Granturi 
400.00 161,7 161,7 100,0 100,0 

 Total general venituri  103972,6 101287,9 -2684,7 97,4 

                               

 

 

 

 

 

 

Cheltuielile bugetului raional 

Grupa Denumirea 
Plan precizat pe 

perioada de gestiune 
Executat la 30.09.2013 Devieri(+;-) % 

1 2 3 4 5 6 

1 Serviciile de stat cu destinaţie generală 4676,0 4445,7 -230,3 95,1 

3 Apărarea naţională 45,6 36,2 -9,4 79,4 

6 Învăţămînt 65128,7 53582,0 -11546,7 82,3 

8 Cultura 5944,1 3546,0 -2398,1 59,7 

9 Ocrotirea sănătăţii 49,7 38,5 -11,2 77,5 

10 Asistenţa socială 6143,3 5704,5 -438,8 92,9 

11 Agricultura, gospodăria silvică 596,2 567,6 -28,6 95,2 

13 Industria şi construcţia 392,8 351,6 -41,2 89,5 
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14 Transport,Gospodaria comunala 1255,0 505,3 -749,7 40,3 

15 Gospodăria comunală 201,9 41,8 -160,1 20,7 

20 Alte cheltuieli 29373,6 28528,9 -844,7 97,1 

 Total: 113806,9 97348,1 -16458,8 85,5 
 

 

 

 

                   Şef  Direcţie  Finanţe                                                                                               _____________Vera Anii 

 

 

 

 

 

Informaţia 

 cu privire la executarea bugetelor locale a raionului Criuleni la partea de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2013        (mii lei) 

 Venituri                                 Cheltuieli 

C

№ 
Primăria 

Plan 

precizat la 

data de 

30.06.2013 

Inclusiv 

Executat 

la data de 

30.06.2013 

Inclusiv % 

executăr

ii la data 

30.06.20

13 

Inclusiv 
Plan 

precizat pe 

perioada de 

gestiune 

Executat pe 

perioada de 

gestiune 

Devieri  

(+;-) % Venituri 

proprii 

Transfe-

ruri  

Gra

ntu

ri 

Venituri 

proprii 

Transfe-

ruri 

Grant

uri 

Venituri 

proprii 

Trans

fe-

ruri 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Bălăbăneşti  2422.7 758.2 1664.5 - 2412.9 748.4 1664.5 - 99.6 98.7 100.0 3248.8 2774.8 -474.0 85.4 

2 Bălţata  1399.8 413.8 986.0 - 1343.0 356.9 986.0 - 95.9 86.2 100.0 2228.6 2080.3 -148.3 93.3 

3 Boşcana 2260.0 474.6 1785.4 - 2254.7 509.9 1744.8 - 99.8 107.4 97.7 2580.4 2236.5 -343.9 86.7 

4 Cimişeni  1618.0 1016.7 601.3 - 3296.7 2695.4 601.3 - 203.8 265.1 100.0 2006.1 1353.1 -653 67.4 

5 Corjova  1853.6 452.1 1401.5 - 1821.2 419.7 1401.5 - 98.3 92.8 100.0 2198.4 1991.9 -206.5 90.6 

6 Coşerniţa  1385.3 227.1 1158.2 - 1514.9 356.7 1158.2 - 109.4 157.1 100.0 1611.9 1320.7 -290.9 81.9 

7 Cruglic  1332.5 376.4 956.1 - 1409.0 452.9 956.1 - 105.7 120.3 100.0 1820.1 1363.9 -456.2 74.9 

8 Dolinnoe  1049.4 563.8 485.6 - 1364.6 879.0 485.6 - 130.0 155.9 100.0 1188.6 1040.5 -148.1 87.5 

9 Drasliceni  3029.0 641.7 2387.3 - 3029.1 641.8 2387.3 - 100.0 100.0 100.0 3716.9 2951.4 -765.5 79.4 

10 Dub. Vechi 3542.8 1463.0 2079.8 - 3395.4 1315.0 2079.8 - 95.8 89.9 100.0 4135.0 3353.4 -781.6 81.1 
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                                         Şef  Direcţiei Finanţe                                                                                            ___________   Vera Anii 
 

11 Hîrt.Mare 1866.4 678.5 1187.9 - 1985.4 797.5 1187.9 - 106.4 117.5 100.0 2343.4 1988.7 -354.7 84.9 

12 Hruşova  1989.6 642.3 1347.3 - 2176.5 829.2 1347.3 - 109.4 129.1 100.0 2727.1 2193.5 -533.6 80.4 

13 Işnovăţ  1384.0 299.9 1084.1 - 1361.0 276.9 1084.1 - 98.3 92.3 100.0 1481.6 1320.3 -161.3 89.1 

14 Izbişte  1432.6 254.7 1177.9 - 1526.0 348.1 1177.9 - 106.5 136.7 100.0 2009.0 1488.6 -520.4 74.1 

15 Jevreni 1245.2 189.6 1055.6 - 1258.0 202.4 1055.6 - 101.0 106.8 100.0 1501.5 1127.6 -373.9 75.1 

16 Maşcăuţi 1855.1 438.7 1416.4 - 1929.8 513.4 1416.4 - 104.0 117.0 100.0 2162.9 1801.7 -361.2 83.3 

17 Magdaceşti 4709.2 1993.4 2715.8 - 4963.8 2258.0 2705.8 - 105.4 113.3 99.6 5777.5 5229.8 -547.7 90.5 

18 Micleşti 1624.6 344.3 1280.3 - 1701.4 421.1 1280.3 - 104.7 122.3 100.0 1988.4 1572.1 -416.3 79.1 

19 Oniţcani 2131.8 463.4 1668.4 - 2218.7 550.3 1668.4 - 104.1 118.8 100.0 2388.0 1965.8 -422.2 82.3 

20 Paşcani 2346.3 2189.7 156.6 - 2261.1 2104.5 156.6 - 96.4 96.1 100.0 3254.5 2620.6 -633.9 80.5 

21 Răculeşti 1567.1 183.6 1383.5 - 1628.6 245.1 1383.5 - 103.9 133.5 100.0 1750.8 1464.8 -286.0 83.7 

22 Rîşcova 891.4 181.4 710.0 - 899.3 189.3 710.0 - 100.9 104.4 100.0 1002.4 901.0 -101.4 89.9 

23 Sl.-Duşca 2175.0 611.3 1563.7 - 2157.3 593.6 1563.7 - 99.2 97.1 100.0 2393.6 2025.0 -368.6 84.6 

24 Zaicana  1390.3 276.4 1113.9 - 1532.3 418.5 1113.9 - 110.2 151.4 100.0 1634.2 1096.3 -537.9 67.1 

25 Criuleni  7138.6 6568.6 570.0 - 6546.9 5977.0 570.0 - 91.7 91.0 100.0 10487.9 8165.6 -2322.3 77.9 

 Total : 53640.3 21703.2 31937.1 - 55987.8 24101.4 31886.4 - 104.4 111.0 99.8 67637.2 55427.8 -12209.4 81.9 
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proiect 

 
DECIZIA nr. ___ 

 din ____ decembrie 2013 

 

Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în 

timpul de toamnă-iarnă 2013 - 2014 şi despre mersul îndeplinirii Hotărîrii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 584 din 7 august 2013. 

Examinînd informaţia prezentată de către dl Anton Crupa, șef interimar al Direcției Dezvoltare 

Comunitară, privind măsurile de pregătire a instituţiilor şi organizaţiilor din raion pentru funcţionare în 

anotimpul rece şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.584 din 7 august 2013 asupra chestiunii in 

cauză, 

Consiliul raional 

DECIDE: 

1.  Se ia act de notă informativă cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului pentru 
activitate în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014 şi despre mersul îndeplinirii Hotărîrii Guvernului 
Republicii Moldova nr.584 din 7 august 2013, prezentată de către dl Anton Crupa, șef interimar al 
Direcției Dezvoltare Comunitară. 

2.  Se recomandă primarilor oraşului, comunelor şi satelor din raion: 

a)  să examineze la şedinţele ordinare ale consiliilor locale chestiunea privind pregatirea 

instituţiilor sociale din teritoriul subordonat pentru buna funcţionare în timp de iarnă cu 

adoptarea deciziilor respective; 

b)  să organizeze inspectarea fondului locativ, indiferent de forma de proprietate, privitor la 

conservarea energiei în blocurile multietajate;  

c)  să organizeze inventarierea încăperilor la obiectele subordonate, aducîndu-le în stare de 

funcţionare, cu excluderea de la bilanţa energetică a celor neutilizate; 

d)  după necesitate să conecteze înainte de demararea şi să deconecteze după terminarea 

perioadei de încălzire, în funcţie de temperatura aerului, a instituţiilor şcolare, 

preşcolare, medicale şi a altor insituţii bugetare; 

e)  să efectueze verificarea metrologică a contoarelor pentru evidenţa consumurilor de 

energie electrică, apă potabilă şi gaze naturale, utilizînd în acest scop alocaţiile bugetare 

din contul cu destinaţie specială; 

f)  să conlucreze cu producătorii agricoli din teritoriu la pregătirea către activitatea în perioada 

toamnă-iarnă 2013-2014, precum şi la soluţionarea problemelor, ce pot interveni în acest 

timp în sectorul agricol. 

3.  Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina dlui Tudor Malai, vicepreşedinte 

al raionului. 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului raional Grigore SAVIN 

 
 

Notă informativă 
 

Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de 

toamnă-iarnă 2013-2014 şi despre mersul îndeplinirii Hotărîrii Guvernului 

Republicii Moldova nr.584 din 7 august 2013. 

În contextul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.584 din 7 august 2013 ,.Cu privire la 
măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 

SUBIECTUL 

3 
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2013-2014,, a fost emisă dispoziţia respectivă a Preşedintelui raionului, prin care s-a constituit Comisia 
raională pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii tuturor obiectelor de importanţă majoră 
din localităţi pentru activitate în perioada rece, a fost elaborat planul de acţiuni pe această perioadă de 
timp. 

La 10 septembrie și ulterior la 15 octombrie curent Direcţia Dezvoltăre Comunitară a organizat 
şedinţe de lucru a Comisiei respective cu participarea primarilor oraşului, comunelor şi satelor din raion, 
reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate, conducătorilor instituţiilor medicale, 
preşcolare şi preuniversitare precum şi a Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegerea Tehnică a 
Obiectelor Industriale Periculoase. Pe parcursul ședințelor Comisiei s-a examinat mersul pregătirii 
obiectelor către perioada rece a anului, s-au pus sarcinile respective, cu stabilirea termenilor şi 
responsabililor concreţi de îndeplinirea acestora. Membrii Comisiei au recomandat primarilor să înlăture 
lacunele existente, termenul fiind stabilit - 21 octombrie 2013.  

În rezultatul controlului repetat efectuat cu deplasarea în teritoriu la obiectele din localităţile 
raionului s-a constatat o organizare eficientă a lucrului pentru pregătirea instituţiilor către noul an şcolar.  

La 32 din cele 33 instituţii preuniversitare centralele termice autonome utilizează gaze naturale, 
iar cazangeriile şcolii primare Mașcăuți, parțial a gimnaziului Zăicana funcționează cu cărbune. Ca 
alternativă gazului natural cazangeria gimnaziului Hîrtopul Mare utilizează și biomasă. Reieșind din 
Programul strategic de dezvoltare al raionului Criuleni pe perioada 2012-2015 au fost construite 
cazangeriile autonome la Liceul Teoretic și școala primară Criuleni, Liceul Teoretic Boșcana fiind 
alocați din bugetul Consiliului raional respectiv 987580,54 lei, 797862 lei și 477804 lei. Conform 
Programului de reintegrare a țării pentru anul 2013 pentru construcția cazangeriei și renovarea sistemului 
de încălzire la grădinița de copii din s. Mălăeștii Noi din bugetul de Stat au  fost alocați și valorificați 
500,0 mii lei. S-a finalizat renovarea sistemului de încălzire la Liceul Teoretic și școala primară din or. 
Criuleni, Liceul Teoretic Boșcana. Cazangeriile tuturor grădinițelor de copii sunt alimentate cu gaze 
naturale.  

În componenţa Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Centrul Medicilor de Familie Criuleni” se află 
35 de subdiviziuni, dintre care 18 au trecut la autogestiune. Din numărul total al oficiilor medicilor de 
familie şi centrelor de sănătate 35 se încălzesc autonom, inclusiv 28 sunt alimentate cu gaze naturale, 5 
unităţi cu cărbune şi 2 cu energie electrică.  

Din necesarul de 60,2 tone de cărbune pentru funcţionarea tuturor instituţiilor negazificate din 
raion în perioada rece a anilor 2013-2014, în prezent, sunt contractate 60,2 tone, din care 90% sunt deja 
stocate. 

Totodată, o situaţie alarmantă se atestă la încălzirea instituţiilor de cultură din raion. Din cele 28 
case de cultură au încălzire doar 14, din 30 de biblioteci 25 dispun de încălzire autonomă, 2 utilizează 
cărbune și doar 3 nu se încălzesc, iar din cele 3 muzee 2 au încălzire autonomă. O situaţie agravată  la 
compartimentul pregătirii instituţiilor de cultură pentru activitate în perioada rece a anului se atestă în 
satul Maşcăuţi, unde activează colectiv de artişti amatori, iar căminul cultural nu se încălzește. 

În conformitate cu Programul reparațiilor capitale în instituțiile preuniversitare, aprobat la ședința 
Conisliului raional din 12 iunie 2013, pentru executarea lucrărilor s-au alocat suma de 4,6 mln lei, dintre 
care s-au valorificat circa 3,5 mln lei. Astfel au fost reparate acoperișurile la Liceele Teoretice Mălăieștii 
Noi și Cruglic, gimnaziile Zăicana și Miclești, grădinițele de copii din s. Onițcani și Bălăbănești. S-au 
efectuat lucrări de instalare a uşilor şi ferestrelor de tip termopan la școala primară Criuleni, la grădiniţele 
de copii din s. Onițcani și Corjova. In total din bugetul raional, inclusiv din componentă, pentru reparaţii 
capitale a obiectelor de menire socială din infrastructura raionului au fost alocaţi circa 6,2 mln. lei. 

În conformitate cu Programul activităţilor de reintegrare a ţării în anul 2013 din bugetul de stat au 
fost alocaţi 2 mln 900 mii lei, care s-au direcţionat pentru dotarea cu mobilier a grădiniței de copii din s. 
Jevreni, reparaţia capitală a Centrului pentru Tineret din s. Coşerniţa, schimbarea ușilor, ferestrelor și 
acoperișului grădiniței de copii din s. Onițcani, reparația cazangeriei și a sistemului de încălzire la 
grădinița de copii din s. Mălăieștii Noi, construcţia sistemului de iluminare stradală în or. Criuleni, 
reparația acoperișului grădiniței de copii din s. Corjova.  

În Hotărîrea respectivă a Guvernului Republicii Moldova o deosebită atenţie revine măsurilor de 
pregătire pentru funcționare în anotimpul rece al anilor 2013-2014 a fondului locativ, care în prezent este 
privatizat la nivel de 98 procente. Însă subsolurile, scările, acoperişurile blocurilor etajate rămîn în 
gestiunea primăriilor şi furnizorilor de servicii comunale. Direcţia Dezvoltare Comunitară a Consiliului 
raional a preîntîmpinat conducătorii instituţiilor respective, să întreprindă măsurile necesare de conservare 
a energiei în blocurile locative și să contribuie la conlucrarea gestionarilor fondului locativ cu locatarii în 



 19 

scopul achitării de către aceștia a datoriilor pentru consumul resurselor energetice şi serviciilor comunale. 
O importanţă vitală în activitatea şi dezvoltarea economiei şi sferei sociale din raion pe timp de 

iarnă îi revine stării drumurilor. Conform programului de activitate a Administraţiei de Stat a Drumurilor 
şi cu contribuţia financiară a bugetului raional S.A.„Drumuri Criuleni" a efectuat un număr esențial de 
lucrări întru pregătirea drumurilor în perioada de iarnă, îndeplinind programul de reparaţie şi întreţinere a 
lor. S-au plombat cu beton asfaltic sectoarele de drum din satele Dubăsarii Vechi, Mașcăuți, Cruglic, 
Izbiște. În varianta albă s-au reparat drumurile de acces la satele  Miclești și Cruglic, traseul Hrușova-
Zăicana, s- au profilat drumurile naţionale şi parţial locale cu şi fară adaos de material, au fost nivelate 
acostamentele drumurilor. Sunt deja pregătite 50 indicatoare cu tematica de iarnă „Limita de viteză” şi 
„Drum alunecos”. Pentru organizarea întreţinerii drumurilor în perioada de iarnă societatea dispune de 3 
autogreidere, 6 distribuitoare de material antiderapant, 2 excavatoare, 2 autocamioane, un tractor T-150, 
un încărcător frontal ZLM şi de o unitate de curăţit zăpada. Din cantitatea necesară de material 
antiderapant în cuantum de circa 2500 tone întreprinderea actualmente dispune de 2725 tone de amestec 
de nisip cu sare. Prin decizia Comisiei raionale pentru monitorizarea activităților pe timp de iarnă 
primăriilor, S.A. ”Drumuri Criuleni” li s-a recomandat, ca în termen de pînă la 28 octombrie a.c. să 
asigure încheierea contractelor cu agenţii economici din teritoriu pentru a fi puse la dispoziţia acesteia 
suplimentar mecanisme speciale, necesare pentru executarea lucrărilor de dezăpezire. 

Pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie specialiștii Direcției Agricultură, Politici Economice și 
Relații Funciare au efectuat un studiu la producătorii agricoli, întreprinderile de prelucrare și deținătorii 
de ferme zootehnice. În urma activităților date s-a constatat că majoritatea unităților economice au 
întreprins măsurile necesare pentru o bună activitate pe perioada rece a anului. 

La moment sunt întocmite cu furnizorii contracte de achiziții la procurarea energiei electrice, gaze 
naturale, apă, materie primă pentru procesul tehnologic pe această perioadă. 

Sectorul zootehnic este aprovizionat cu hrană și alte necesități pe deplin pînă la roada nouă a 
anului 2014. 

Tehnica agricolă, sistemele de irigare, stațiile de pompare eliberate de la efectuarea lucrărilor este 
pregătită și instalată la păstrare conform cerințelor. 

Semănăturile și plantațiile la estimarea vizuală se află în stare bună. 
Conducătorii de toate rangurile au fost preîntîmpinați de responsabilitatea personală pe care o 

poartă pentru asigurarea bunei activităţi a economiei şi sferei sociale, în teritoriu, pe timp de iarnă. 
 
 

Şef interimar al Direcţiei Dezvoltare Comunitară          Anton CRUPA   

 

 

PROIECT  

DECIZIE nr. ____ 

din____decembrie 2013 

 

Cu privire la mersul realizării Programului 

de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în raion  

aprobat prin decizia CR nr. 04.03 din 16.12.2011 

 

Ascultînd şi discutînd informaţia Direcţiei Educaţie referitor la mersul realizării Programului de 

dezvoltare a educaţiei incluzive în raionul Criuleni, pentru anii 2011-2020 şi a  Planului de acţiuni de 

implementare a educaţiei incluzive, pentru anii 2011-2015), aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 

04.03 din 16.12.2011, în scopul asigurării continuităţii promovării educaţiei incluzive drept prioritate  

educaţională în vederea evitării excluderii şi / sau marginalizării copiilor şi tinerilor, dezvoltării în 

continuare a  cadrului instituţional şi didactico- metodic şi asigurării  mediului educaţional  accesibil, 

capabil să răspundă aşteptărilor şi cerinţelor speciale ale beneficiarilor, Consiliul Raional decide: 

 

1. Se ia act de informaţia  ”Cu privire la mersul realizării Programului de dezvoltare a educaţiei 

incluzive în raionul Criuleni, pentru anii 2011-2020 şi a  Planului de acţiuni de implementare a 

educaţiei incluzive, pentru anii 2011-2015). 

SUBIECTUL 

4 
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2. Se menţionează conlucrarea factorilor responsabili de realizarea  acţiunilor  de dezvoltare a 

educaţie inclusive la nivel de raion/comunitate întru egalizarea şanselor la învăţătură şi reuşită 

pentru toţi copiii. 

3. Se stabileşte cuantumul de pînă la 2% din transferurile categoriale pentru crearea fondului pentru 

educaţia incluzivă, destinat pentru finanţarea cadrelor didactice de sprijin şi centrelor de resurse. 

4. Se ia act, că în anul 2014 cheltuielile pentru salarizarea cadrelor didactice de sprijin şi dotarea 

centrelor de resurse au fost incluse în normativul per elev ponderat: cadrul didactic de sprijin -76 

de lei, centrul de resurse - 84,8 lei). În instituţile prşcolare -176,9  de lei. 

5. Direcţia Educaţie, dl Soltanici Vladimir, în comun cu Direcţia Finanţe, dna Anii Vera, reieşind din 

situaţia concretă în fiecare unitate şcolară (nr. de copii cu CES, unitatea de cadru didactic de 

sprijin, centru de resurse pentru educaţia inclusivă) va înainta propuneri de repartizare a fondului 

pentru educaţia incluzivă. 

6. Direcţia Educaţie, dl Soltanici Vladimir: 

6.1 în temeiul analizei situaţiei la etapa dată, a dificultăţilor/barierelor identificate în implementarea 

educaţiei inlusive în raion, în perioada gestionată, menţionate în Nota Informativă, va elabora, 

anual, acţiuni de reglare a procesului demarat, asigurînd realizarea efcientă a obiectivelor 

Progaramului de dezvoltare a educaţiei incluzive în raion, cu mediatizarea periodică a rezultatelor; 

6.2 prin Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică, administraţile şcolare, centrele de resurse şi comisiile 

multidisciplinare din instituţii va asigura asistenţa didactico-metodică şi de consiliere a 

beneficarilor în problemele educaţiei incluzive, pe măsura modificării cadrului legal şi 

metodologic al problemei abordate; 

7. Responsabiitatea de realizare a prezentei decizii se pune în seama Direcţiei Educaţie (dl Soltanici 

V.) şi Direcţiei Finanţe (dna Anii V.) 

8. Monitorizarea realizării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului raional. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                                Grigore SAVIN 

 

 

Notă informativă 

 

 Cu privire la mersul realizării Programului 

de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în raion  

aprobat prin decizia CR nr. 04.03 din 16.12.2011 

 

Cadrul conceptual pentru implementarea educaţiei incluzive 

        Educaţia incluzivă reprezintă o abordare care presupune că toţi copiii trebuie să aibă şanse egale de a 

frecventa aceeaşi şcoală şi a învăţa împreună cu semenii lor indiferent de capacităţile lor intelectuale sau 

fizice, de apartenenţa lor culturală, socială, etnică, rasială, religioasă. 

       Educaţia incluzivă reflectă valorile unei societăţi echitabile şi democratice care oferă tuturor 

persoanelor oportunităţi egale de a beneficia de drepturile omului şi obiectivele de dezvoltare umană, 

împărtăşite pe plan mondial. 

 

Strategii pentru dezvoltarea educaţiei incluzive 

       Programul de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în raionul Criuleni, pentru anii 2011-2020 reprezintă o 

asumare a responsabilităţii, de a asigura promovarea incluziunii educaţionale pe plan raional şi local. 

Procesul de incluziune educaţională şi socială se desfăşoară consecutiv, incluzînd un şir de activităţi: 

 S-a instituit Consiliul raional de coordonare a dezvoltării şi promovării educaţiei incluzive la nivel 

raional. 

 S-a elaborat şi aprobat Planul de acţiuni de realizare a programului de dezvoltare a educaţiei 

inclizive în raionul Criuleni pentru anii 2011-2015, care include obiective specifice şi 12 domenii 

de intervenţie;  
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Situaţia actuală privitor la rata de cuprindere în învăţămîntul general a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale: în anul şcolar 2013-2014 în raion sînt 445 de copii cu cerinţe educaţionale speciale (comparativ 

cu 990 de copii în anul şcolar 2011-2012 şi 584 în anul de studii 2012-2013), inclusiv 229 (7,4%) de copii 

în ciclul primar, 216 (5,7%) – în ciclul gimnazial, dintre care 38 (4,5%) vor absolvi, în sesiunea 2014,  

treapta gimnazială. Din învăţămîntul rezidenţial în acest an de studii au fost instituţionalizaţi  - 2 copii în 

gimnaziul Jevreni de la Casa  de copii ,,Gavroş” din or. Chişinău.  

Clasificarea după dificultăţi, în procesul educaţional:  

- deficienţe mentale/ întîrzieri  mentale- 51; 

- deficienţe fizice, motorii/ neuromotorii – 14; 

- deficienţe senzoriale- vizuale- 44; 

- deficienţe  senzoriale- audutuve- 10; 

- cu maladii somatice cronice- 18; 

- tulburări de limbaj- 64; 

- tulburări psihice, devieri de comportament sau emoţionale- 38; 

- dificultăţi de învăţare - 206; 

- copii cu instruire la domiciliu- 10 . 

Statistica copiilor vulnerabili: 

1414 de copii sînt cu un părinte plecat peste hotare; 

365 de copii sînt cu ambii părinţi plecaţi peste hotare; 

133 copii sînt fără mamă; 

445 copii sînt fără tată; 

8 copii sînt orfani,  lipsiţi de îngrijirea părintească; 

60 de copii sînt sub tutelă; 

1152 de copii se educă în familii socialment – vulnerabile. 

71 copii au plecaţi peste hotare; 

 

 Cadrul normativ al educaţiei incluzive 

1. Pentru implementarea cu succes a educaţiei incluzive, la nivel local, administraţiile instituţiilor au 

revizuit Proiectul   de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt (PDŞ) din perspectiva realizării prevederilor 

Programului de dezvoltare a EI.  În planul operaţional de activitate a instituţiilor s-a inclus   

compartimentul  ,,Educaţie  incluzivă”. 

2. În scopul sprijinirii incluziunii şcolare a copiilor cu CES şi prevenirea instituţionalizării acestora, 

în toate  instituţiile preuniversitare (33), prin ordinul directorului, este  constituită  Comisia  

Multidisciplinară  Intraşcolară  şi precizate atribuţiile ei de  funcţionare. Comisiile Multidisciplinare 

Intraşcolare (CMI) activează  în baza unui plan bine determinat, realist racordat la specificul  şi 

posibilităţile comunitîţii. CMI ajută la evaluarea iniţială a copiilor cu CES din comunitate, la elaborarea 

programului de intervenţie personalizat, la evaluarea programelor curriculare. De asemenea,  CMI 

colaborează cu Serviciul raional de Asistenţă Psihopedagogică (SAP), care efectuează evaluarea complexă 

a copiilor cu CES, organizează şi susţine unele activităţi de consiliere a cadrelor didactice cu privire la 

problematica complexă a dificultăţilor de învăţare, colaborează şi consultă învăţătorul oferind  informaţii 

cu privire la integrarea educaţională a copiilor în clasă.  

3. La început de an şcolar  în toate instituţiile de învăţămînt  se reactualizează datele statistice privind 

grupurile de copii dezavantajate în scopul accesului la educaţie şi incluziune şcolară. Pentru fiecare copil 

cu CES se  întocmeşte un dosar personal şi se elaborează Fişa de evaluare psihopedagogică a copilului cu 

CES, care este un instrument, ce oferă un tablou amplu al evoluţiei copilului şi al comportamentului 

acestuia. 

 

Cadrul didactico-metodic al educaţiei incluzive. 

1. În scopul respectării şi aplicării corecte a  procesului de elaborare şi  implementarea a PEI de către 

echipa PEI,  toate instituţiile preuniversitare, în anul şcolar 2012, s-au asigurat cu Planul Educaţional 

Individualizat (structură- model a PEI) şi cu Ghidul de implementare.  

2. Pornind de la ideea  că nu este suficient ca copiii să fie prezenţi în clase, dar este important ca 

serviciile şcolii să fie incluzive şi nu excluzive,  să asigure asimilarea cunoştinţelor împreună cu clasa, să 

satisfacă necesităţile individuale ale fiecărui elev, cadrele didactice  implementează Planul educaţional 

individualizat - parte componentă a pachetului de documente curriculare şi  facilitează incluziunea 
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copilului  în procesul educaţional general, în funcţie de potenţialul acestuia. PEI al  fiecărui elev este  

vizat la şedinţa CMI, apoi examinate şi aprobate în cadrul Consiliului profesoral al instituţiei şi validate 

prin ordin. Fiecare plan educaţional de intervenţie este discutat şi elaborat cu acordul părinţilor şi semnat 

de către unul din părinţii copiilor cu CES. După PEI se lucrează în: şcolile primare Dubăsarii Vechi, 

Maşcăuţi, Criuleni, gim. Sl-Duşca, Micleşti, Hîrtopul Mare, Izbişte, Paşcani, Corjova,  LT Oniţcani, 

Cimişeni, Hîrtopul Mic, Dubăsarii Vechi, Măgdăceşti, Mălăieşti, ş.a. 

3. Învăţătorii/ profesorii se străduie să creeze un mediu educaţiona, l incluziv,  organizînd   lucrul pe 

nivele, lucrul în grupuri mici,  în perechi, individual, lucrul pe fise, postere cu harta, cu manualul, cu 

caiete individuale, compunere de probleme, exerciţii etc. Aplică metode interactive unde participă 

majoritatea elevilor A(F), Diagrama Wenn, Explozia stelară, pomul,, Drepturile mele’’, jocuri didactice, 

Clusteringul ş.a., care stimulează  interesul elevilor şi face activitatea activă şi productivă. Se aplică  mai 

frecvent  sarcini practice, utilizarea jocului didactic şi pe roluri,  se practică  diverse moduri de învăţare, 

nu doar ascultarea pasivă, dar şi instruire asistată la calculator, folosirea frecventă a laudei, încurajării, se 

oferă timp suplimentar pentru finisarea sarcinilor.  

4. În instituţiile şcolare în care activează diferite cercuri extraşcolare „Mîini dibace”, „Dans”, „Jocuri 

sportive” copii cu CES se încadrează cu interes. În afară de străduinţa învăţătorilor la ore aceşti copii 

beneficiază şi de  activitatea serviciilor specializate: logoped, psiholog, învăţător de sprijin. (ŞP Dubăsarii 

Vechi, ŞP Maşcăuţi, ŞP Criuleni, LT Dubăsarii Vechi, LTMăgdăceşti). Profesorii practică diverse 

strategii de promovare şi dezvoltare a copiilor cu CES, le dezvoltă la colegi sentimente de compasiune, 

bunătate şi respect faţă de toţi colegii. Organizarea şi desfăşurarea acestor activităţile  pun accent pe 

formarea şi dezvoltarea proceselor psihice, cum ar fi atenţia, imaginaţia, analiza, comparaţia, ce stau  la 

baza dezvoltării gîndirii creative şi comunicării.  

5. Pentru organizarea cu succes a educaţiei incluzive, cu concursul AO ”Femeia şi Copilul – Protecţie 

Şi Sprijin”, o parte din  instituţii au fost asigurate cu materiale didactice şi echipamente necesare: ŞP 

Criuleni -  mobilier nou, inventar sportiv-mingi, bastoane, cercuri, badminton, coarde, trenajor; rechizite 

şcolare; jocuri de masă; 2 compiutere, centru muzical; LT Cimişeni i-au fost oferite un set de cărţi, jocuri, 

jucării, puzzle, cărţi de colorat ş.a. în sumă de  2500 de lei; în ŞP Dubăsarii Vechi s-a dotat blocul sanitar  

al şcolii, s-a construit panta de acces.  De asemenea,  instituţia a beneficiat de materiale didactice în sumă 

de 8000 lei, care sînt puse la dispoziţia cadrelor didactice şi copiilor. Din echipamentele disponibile se 

enumeră un notebook şi videoproiector, care este utilizat în cadrul orelor şi la adunările de părinţi în 

scopul informării şi sensibilizării părinţilor la necesităţile şcolii; ŞPMaşcăuţi i s-a  donat mobilier, 

literatură metodică şi artistică, jucării, un trenajor, 2 calculatoare,  aparat foto,  centru muzical.   

Dezvoltarea serviciilor de suport pentru asigurarea educaţiei incluzive 

        Programul de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în raion pentru anii 2012-2015 face referinţă la 

diverse tipuri de servicii pentru a facilita incluziunea copiilor cu CES în învăţămîntul secundar general, 

inclusiv cel de suport, acordat de cadrul didactic de sprijin. 

        Cadrul didactic de sprijin (CDS) are un rol major în organizarea şi desfăşurarea procesului 

educaţional în clasele unde învaţă copiii cu CES. 

        În acest context, în anul de studii 2013, prin Decizia Consiliului raional nr. 10.02 din 29.03.2013 s-a 

decis susţinerea a 21 de cadre didactice de sprijin. De la 01.08.  pînă 31.12.2013, în activitate, sînt 

încadraţi, deja, 23  cadre didactice de sprijin. 

        Cu concuesul AO FCPS s-au dotat 3 Centre de Resurse pentru Educaţie Incluzivă (CREI) ŞP 

Criuleni, ŞP Maşcăuţi, Gim. Hîrtopul Mare, unde copiii cu CES sînt ajutaţi de cadru didactic de sprijin şi 

logoped, participă  la activităţi de dezvoltare  a abilităţilor motrice, a  procesului  cognitiv de reabilitare, 

asistenţă psihologică. În sprijinul copiilor  cu CES şi a copiilor majoritari, în ŞP Maşcăuţi activează şi  

cabinetul de terapie educaţională. 

Prin acordarea a 2 funcţii de  cadru didactic de sprijin, s-a asigurat durabilitatea proiectului 

implementat în LT Măgdăceşti de către  AO Keystone” Comunitatea incluzivă din Moldova”. 

      Pînă la sfîrşitul de an bugetar urmează să valorificăm sursele alocate pentru dotarea celor 13 

Centre de Rresurse şi anume:  în liceele Boşcana, Dubăsarii Vechi, Maşcăuţi, Hîrtopul Mic, Cruglic, 

Cimişeni, Oniţcani, Mălăieşti; gimnaziile: Corjova, Slobozia- Duşca, Micleşti, Izbişte. Se va achiziţiona 

mobilier, inventar moale, TIC, materiale didactice. Dezvoltarea acestor servicii au ca scop asigurarea 

incluziunii educaţionale şi sociale a tuturor copiilor din comunitate. 

 

Dezvoltarea programelor de formare continuă în domeniul educaţiei incluzive 
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        Activităţile de formare iniţială se desfăşoară la nivel republican, sub egida Ministerului Educaţiei, a 

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi a altor instituţii abilitate de formare continuă în domeniul educaţiei 

incluzive. 

 

       La nivel raional, pentru   formarea continuă şi crearea condiţiilor de creştere profesională a 

personalului didactic implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a instruirii copiilor  cu cerinţe 

educaţionale speciale, conform Planului  s-au defăşurat un şir activităţi de formare: 

 3 seminare de instruire “Rolul comisiei multidisciplinare în incluziunea copiilor cu CES  în 

şcoală”, cu cadrele didactice, comisiile interne şcolare din LTBoşcana, Cimişeni, Cruglic, Jevreni, 

Mălăieşti, Maşcăuţi, Oniţcani, ŞPDubăsarii Vechi, Hruşova, Izbişte, Răculeşti, Slobozia- Duşca. (2012) 

 seminarul teoretico-practic, cu tema “Plan Educaţional individualizat – o abordare practică ” 

desfăşurat la 23 februarie 2012, în cadrul incintei SAP şi moderat de către logopedul serviciului. La 

această activitate au fost invitaţi pedagogii responsabili de educaţia incluzivă din satele Micleşti, 

Drăsliceni, Işnovăţ, Corjova, Coşerniţa, Ohrincea, Paşcani, Zăicana, Rîşcova, Ratuş, Liceul Dubăsarii 

Vechi, Liceul Teoretic „B.Dînga”Criuleni. 

 asistenţă metodică individuală acordată de specialiştii  serviciului  de asistenţă psihopedagogică 

din raion; 

 seminar de instruire pentru coordonatorii CMI  în cadrul şcolii şi a cadrelor de sprijin de către 

AO ”FCPS”  ( decembrie 2012); 

 stagii  de formare la IŞE pentru specialiştii DE, cadrelor manageriale din instituţiile de învăţămînt 

primar şi secundar general, în perioada 26- iunie- 03 august 2012;  

 seminar de instruire cu psihologii şcolari şi cadrele didactice de sprijin, de către DE, la data de 21 

martie 2013; 

 cursuri de formare în domeniul managementul educaţiei incluzive a copiilor cu CES pentru 

reprezentanţii SAP, cadrele didactice de sprijin şi o parte din membrii CMI, de către către AO ”FCPS”, în 

perioada 21-25 septembrie 2013; 

 întrunire metodică cu managerii şcolari cu subiectul ,, Comisia multidisciplinară intraşcolară- 

resursă pentru dezvoltarea EI”, de către responsabilul EI, DE, septembrie 2013; 

 întrunire metodică cu subiectul ,,Rolul şi activitatea cadrului didactic de sprijin în procesul 

educaţional incluziv, de către către AO ”FCPS”, la data de 02 octombrie 2013 în gim. Hîrtopul Mare, 

Criuleni. 

 

          La nivel local activităţile de formare sînt organizate şi  desfăşurate de către CMI şi abordează 

tematici care vizează atît dimensiunea teoretică a incluziunii educaţionale, cît şi cea aplicativă, consilii 

profesorale tematice în domeniul educaţiei incluzive. 

     Pentru a asigura incluziunea în comunitate şi accesul la sistemul integrat de servicii sociale între şcoală 

şi societate există parteneriate cu familiile beneficiarilor,  autorităţile publice  locale,  asistentul social, 

poliţistul de sector, AO ”FCPS”,  SAP, Centrul de zi „Speranţa”, ONG- uri. 

     Managerii instituţiilor de învăţămînt  se străduie să ţină  legături  cu părinţii copiilor cu CES: le 

transmite informaţii despre comportamentul copilului, despre succesele şi insuccesele şcolare şi căile de 

depăşire a lor; cum să faciliteze procesul de integrare a copilului într-un colectiv nou; părinţii sînt prezenţi 

la activităţile extracurriculare pentru a-i susţine, a-i încuraja şi a se bucura de succesele copiilor. Prin 

colaborare cu APL  în unele instituţii se obţine îmbunătăţirea condiţiilor de studii, acordarea unor ajutoare 

materiale pentru copiii cu CES, copiii din familii defavorizate, pentru  desfasurarea activităţilor 

extrascolare, de exemplu  ‘’Ziua copiilor cu CES’’la data de  03.12. În această zi aceşti copii se bucură de 

copturi, bomboane, fructe, înghetată, sucuri. 

     A devenit mai eficientă colaborarea dintre SAP şi instituţiile de învăţămînt.  Cadrele didactice solicită 

consultanţa şi sprijinul SAP-lui în evaluarea complexă a  copiilor cu CES. În urma evaluării, SAP 

elaborează un  raport de evaluare care conţine rezumatul fiecărui tip de evaluare, cu formularea 

concluziilor şi a recomandărilor corespunzătoare, precum şi concluzia generală de stabilire/nestabilire a 

cerinţelor educaţionale speciale, a măsurilor de intervenţie şi a serviciilor de suport pentru incluziunea 

educaţională.  

 

     Cu toate aceste realizări  în procesul de implementare a educaţiei incluzive atît la nivel raional cît şi 

local există evidente dificultăţi/ bariere:  
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La nivelul personalului managerial şi didactic: 

 reticienţa unor cadre manageriale şi didactice privind incluziunea educaţională şi socială a copiilor 

cu CES şi rolul CDS în acest proces; 

 dificultăţi de acomodare la schimbare, fapt care afectează profund activităţile de 

predare/învăţare/evaluare; 

 cunoştinţe profesionale, didactice şi  psihopedagogice insuficinte pentru implementarea şi 

promovarea educaţiei incluzive; 

 schimbarea percepută ca surplus de sarcini (elaborarea PEI, adaptări şi modificări curriculare, 

lucru individualizat şi diferenţiat, evaluare diferenţiată etc.); 

 temeri ale cadrelor didactice şi ale managerilor instituţiei de învăţămînt că acceptarea copiilor cu 

CES va diminua performanţele clasei. 

 Nu există psiholog în instituţie (cu exepţia liceelor), ceea ce a contribui la rezolvarea unor 

probleme de ordin psihopedagogice. 

La nivelul părinţilor: 

 temeri ale părinţilor celorlalţi elevi faţă de diminuarea calităţii procesului educaţional; 

 temeri ale părinţilor copiilor cu CES faţă de eşec, discriminare, marginalizare, pierderea 

facilităţilor oferite de instituţia specială; 

 atitudine indiferenţă a părinţilor elevilor cu CES faţă de procesul educaţional în care este implicat 

copilul lor. 

La nivelul copiilor: 

 pericolul de a se simţi doar ,, alături”, şi nu împreună cu ceilalţi copii; 

 izolarea, respingerea copiilor cu CES de către grupul de semeni; 

 tendinţa de abandon şcolar în aceste condiţii. 

La nivelul comunităţii: 

 unele şcoli au anumite limite în promovarea strategiilor în domeniul parteneriatului cu familia şi 

comunitatea; 

 în anumite localităţi şcoala este percepută ca o instituţie închisă pentru comunitate: APL şi alţi 

actori comunitari manifestă indiferenţă faţă de şcoală sau colaborează de la caz la caz; 

 contribuţia APL, a agenţilor economici, a altor factori din comunitate la crearea unui mediu 

incluziv în şcoală este formală, limitată şi nesemnificativă; 

 insuficienţa resurselor materiale şi financiare; 

 lipsa/insuficienţa materialelor didactice adecvate, a spaţiului fizic (centru de resurse); 

 lipsa mijlocului de transport. 

 

          Soluţii pentru depăşirea dificultăţilor/ barierilor în realizarea cu succes a Programului de dezvoltare 

a educaţiei incluzive la nivel raional şi local: 

La nivelul personalului managerial şi didactic: 

 organizarea şi desfăşurarea în instituţii a unor activităţi de formare continuă în domeniul educaţiei 

incluzive şi cu privire la rolul cadrului didactic, cadrului didactic de sprijin în incluziunea 

educaţională şi socială a copiilor cu CES, cu invitarea persoanelor-resursă; 

 vizite de consultare cu SAP, în instituţiile de învăţămînt din raion/republică cu performanţe în 

domeniul educaţiei incluzive; 

 participarea la stagii de formare în domeniul educaţiei incluzive. 

La nivelul părinţilor: 

 desfăşurarea unor seminare de instruire a părinţilor; 

 prezentarea unor practici de succes privind incluziunea educaţională a copiilor cu CES şi impactul 

pozitiv al acestora asupra colectivului de elevi; 

 organizarea de către diriginţi a şedinţelor cu părinţii cu participarea elevilor; 

 implicarea comitetelor/ asociaţiilor de părinţi în dezvoltarea parteneriatului şcoală- familie. 

La nivelul copiilor: 

 desfăşurarea orelor de clasă pe tema incluziunii, a activităţilor educaţionale la CREI cu 

participarea elevilor cu CES şi a colegilor lor; 

 vizionarea filmelor care promovează incluziunea educaţională şi socială; 
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 discuţii ale psihologului cu copilul cu CES pentru dezvoltarea încrederii în sine şi a imaginii de 

sine pozitive. 

La nivelul comunităţii: 

 sensibilizarea APL privind problemele cu care se confruntă şcoala şi identificarea, în comun, a 

unor soluţii prin invitarea funcţionarilor de la Primărie la Consiliile profesorale şi la Consiliile de 

administraţie, la adunările cu părinţii la care se discută subiecte ce ţin de incluziunea educaţională. 

La fel şi reprezentanţii şcolii pot participa la şedinţele Consiliului local; 

 convingerea agenţilor economici din comunitate, ONG-urilor pentru a contribui la rezolvarea 

problemelor şcolii privind incluziunea educaţională a copiilor cu CES; 

 accesarea şi implementarea în comun a unor proiecte de finanţare, unirea eforturilor întru crearea 

Centrelor de Resirse pentru Educaţia Incluzivă, fapt ce va contribui la edificarea mediului incluziv 

în şcoală şi comunitate. 

 

Concluzii: 

1. Incluziunea impune un nivel înalt de angajament nu numai instituţiilor educaţionale ci, în special, 

implică participarea APL, familiei, serviciilor comunitare şi societăţii civile.   

2. Faptul că deja se realizează procesul  implementării educaţiei incluzive în instituţiile 

preuniversitare  din raion şi care încă mai necesită timp şi efort se consideră  a fi un succes. 

3. Prin urmare, în contextul celor arătate mai sus, Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în 

raionul Criuleni se realizează în corespundere cu termenii indicaţi. Un şir de acţiuni urmează să fie 

valorificate în  anii următori.  

 

Vladimir Soltanici, director general, Direcţia Educaţie 

  

Proiect 

DECIZIE nr.____ 

din 20 septembrie 2013 

 

Cu privire la contribuția financiară pentru implementarea 

Proiectelor transfrontalire în cadrul Programului Operațional Comun 

România – Ukraina – Moldova 2007 -2013  

 

 

          Întru îndeplinirea deciziei Consiliului raional Criuleni  “Cu privire la participarea Consiliului 

raional Criuleni la cea de-a II-a Licitaţie de  proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun Ro-Ua-

Md (2007-2013) şi  măsurile privind asigurarea implementării proiectului „Cross-border waste                 

management tool for rural localities, CBCRurWaste”, nr. 07.17 din 12.10.2012,  conform notificării, nr. 

1685 din 06.09.2013, a Autorității Comune de Management din cadrul Programului Operațional Comun 

Romania – Ukraina – Moldova 2007 -2013, proiectul ”Cross border waste management tool for rural 

localities, CBCRur Waste”, la care Consiliul raional Criuleni participă în calitate de aplicant, şi proiectul 

”Cross border inventory of degraded land – CRING”, la care Consiliul Raional Criuleni participă în 

calitate de partener, au fost incluse in lista proiectelor aprobate spre finanțare. 

         În scopul realizării eficiente a proiectelor și asigurării contribuției de cofinanțare, în temeiul art. 43, 

alin.1, lit.p), t)., art. 46, alin. 1,2 ale Legii Republicii Moldova nr. 436- XVI din   28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Criuleni  D E C I D E: 

 

1. Se aprobă finanțarea contribuției de cofinanțare a proiectului ”Cross border waste management 

tool for rural localities, CBCRur Waste” în mărime de 117819 Euro, ceia ce constituie 5,74% din 

totalul cheltuielilor proiectului. La fel, Consiliul Raional Criuleni v-a suporta costul cheltuielilor 

neeligibile sau alte costuri neprevăzute ce pot apărea la implementarea proiectului. 

2. Se aprobă finanțarea contribuției de cofinanțare a proiectului ”Cross border inventory of degraded 

land – CRING” în mărime de 38509,30 Euro, ceia ce constituie 2,14% din totalul cheltuielilor 

proiectului. La fel, Consiliul Raional Criuleni v-a suporta costul cheltuielilor neeligibile sau alte 

costuri neprevăzute ce pot apărea la implementarea proiectului. 

SUBIECTUL 

5 
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3. Se creează Agenția de Implementare a Proiectului ”Cross border inventory of degraded land – 

CRING” (AIP CRING), în calitate de subdiviziune internă a aparatului Președintelui raionului.  

4. Se desemnează în calitate de Manager al proiectului ”Cross border inventory of degraded land – 

CRING” (AIP CRING), d-na Diana Moraru, a.n. 10.09.1985, cod personal – 2002003033058. 

5. Coordonator al proiectului ”Cross border inventory of degraded land – CRING” (AIP CRING) se 

desemnează d-nul Sergiu Ceauș  sef Direcția Investiții și Relații Economice Externe a Consiliului 

Raional Criuleni, a.n. 07.05.1976, cod personal 2001001319229. 

6. Se împuternicește Managerul AIP CRING, d-na Diana Moraru, cu următoarele competențe: 

a) Contractarea experților și consultanților interni și externi necesari pentru implementarea 

proiectului; 

b) Deschiderea și gestionarea conturilor bancare distincte ale AIP CRING pentru implementarea 

proiectului ”Cross border waste management tool for rural localities, CBCRur Waste”, în 

valuta națională și valuta străină, cu dreptul de semnătură pe documentele financiare bancare. 

c) Negocierea și semnarea contractelor pentru furnizarea, transportarea instalarea bunurilor 

materiale, contractelor de efectuare a lucrărilor și prestarea serviciilor cu persoane fizice și 

juridice din Republica Moldova și de peste hotare; 

d) Alte activități necesare la implementarea proiectului ”Cross border waste management tool for 

rural localities, CBCRur Waste”; 

e) Reprezentarea  Consiliului Rainal Criuleni în raporturile cu factorii de decizie din țară și de 

peste hotare, în problemele care țin de implementarea proiectului ”Cross border waste 

management tool for rural localities, CBCRur Waste”. 

7. Se împuternicește președintele raionului Criuleni, dl Vitalie Rotaru, cu dreptul de a semna Acordul 

de Parteneriat la proiectul ”Cross border waste management tool for rural localities, CBCRur 

Waste”. 

8. Responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii se desemnează Președintele raionului 

Criuleni, dl. Vitalie Rotaru. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                              Grigore SAVIN 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie cu privire la contribuția financiară pentru implementarea 

Proiectelor transfrontalire în cadrul Programului Operațional Comun 

Romania – Ucraina – Moldova 2007 -2013 
  

 

 Avînd în vedere notificările  Autorității Comune de Management din cadrul Programului 

Operațional Comun Romania – Ucraina – Moldova 2007 -2013, adresate la 06.09.2013 Consiliului raional 

Criuleni, proiectul ”Cross border waste management tool for rural localities, CBCRur Waste” (Platforma 

de deșeuri Hrușova-Boșcana-Coșernița), la care Consiliul raional Criuleni participă în calitate de aplicant, 

și proiectul ”Cross border inventory of degraded land – CRING” (Degradarea terenurilor - CRING), la 

care Consiliul raional Criuleni participă în calitate de partener, au fost incluse in lista proiectelor aprobate 

spre finanțare, încheierea contractelor asupra implementării cărora se va desfăşura după 01octombrie 

2013. 

 Conform politicilor de finanțare aplicantul de proiect și totodată beneficiarul, Consilul raional 

Criuleni trebuie să asigure contribuția de cofinanțare a proiectului ”Cross border waste management tool 

for rural localities, CBCRur Waste” (Platforma de deșeuri Hrușova-Boșcana-Coșernița) în echivalent  de 

117819 EURO, ceia ce constituie 5,74% din totalul cheltuielilor proiectului. 
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          În contul acestei contribuții financiare Consiliul raional Criuleni, precum și primăriile beneficiare 

vin cu cheltuielile suportate deja pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, precum și 

cu costul comercial al terenului, pe care va fi amplasată platforma de deșeuri. La fel, Consiliul raional 

Criuleni v-a suporta eventualele cheltuieli neeligibile sau alte costuri neprevăzute ce pot apărea pe 

parcursul implementării proiectului. 

 De asemenea Consiliul raional Criuleni este partener al proiectului ”Cross border inventory of 

degraded land – CRING” (Degradarea terenurilor - CRING) și prin urmare este necesar de asigurat 

contribuția de cofinanțare în echivalent de 38509,30 EURO, ceia ce constituie 2,14% din totalul 

cheltuielilor proiectului. În contul acestui proiect Consiliul raional Criuleni va aduce contribuția prin 

punerea la dispoziție a sălii Consiliului contra plată, pentru  instruiri în domeniu, precum și costurile 

studiilor de fezabilitate. La acest proiect , Consiliul raional Criuleni v-a suporta costul cheltuielilor 

neeligibile sau alte costuri neprevăzute ce pot apărea la implementarea proiectului. 

 

 

Șef Direcția Investiții și Relații Economice Externe                                                      Sergiu CEAUȘ 

 

 

Proiect 

D E C I Z I E nr._____ 

din____ _____________ 2013 

 

Cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere  

a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Criuleni 

 

   Avînd în vedere Hotărîreai Guvernului Republicii Moldova, nr.40 din 17.01.2012, cu privire la 

aprobarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, 

ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.160 din 15.05.2013 „Cu privire la organizarea proceselor de 

implementare, mentenanţă şi dezvoltare a Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere 

„Controlul traficului””, în temeiul art.4, alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă, nr.435-

XVI din 28.12.2006, art.43 alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006, Consiliul raional  D E C I D E: 

 

1. Se ia act de Nota informativă cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere 

a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Criuleni (se 

anexează); 

 

2. Se acceptă implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul 

traficului” pe drumurile publice ale raionului Criuleni; 

 

3. Se aprobă proiectul Contractului de prestări servicii de monitorizare a traficului rutier (se 

anexează); 

 

4. Preşedintele raionului se desemnează  responsabil pentru inițierea și desfășurarea procedurii de 

achiziţie publică a serviciilor de monitorizare a traficului rutier (conform Vocabularului de 

achiziţii publice Cod CPV 63712710-3 „Servicii monitorizare a traficului”);  

 

5. Preşedintele raionului se împuternicește să semneze, din numele Consiliului raional Criuleni, 

contractul de achiziţii a serviciilor de monitorizare a traficului rutier cu operatorul economic 

câștigător; 

 

6. Despre executarea prezentei decizii, Consiliul raional va fi informat de către Preşedintele raionului 

anual în trimestru I pe parcursul anilor 2014-2017; 

 

SUBIECTUL 
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7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului Criuleni, dlui 

Vitalie ROTARU. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului raional        Grigore SAVIN 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere 

a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice  

ale raionului Criuleni 

 
1. Introducere 

      Practica internaţională demonstrează că sistemul de management al siguranţei circulației rutiere 

moderne şi sustenabile în contextul infrastructurii rutiere eficiente necesită includrea unor măsuri adecvate 

şi eficiente. Potrivit experţilor, ameliorarea radicală a situaţiei în domeniu este posibilă, doar în condiţiile 

aplicării în acest domeniu a tehnologiilor avansate şi a mijloacelor tehnice moderne de supraveghere a 

circulaţiei rutiere. În acest context, implementarea pe larg a sistemelor automatizate de supraveghere a 

circulaţiei rutiere este calea cea mai eficientă de sporire a nivelului de siguranţă rutieră pe sectoarele de 

amplasare a sistemelor respective. 

       Scopul acestei note informative este analiza oportunităţii şi condiţiilor necesare pentru crearea și 

implementarea sistemului de “monitorizare video a traficului rutier” prin intermediul mecanismului 

tradițional de achiziție de bunuri și servicii în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr. 96-

XVI din 13.04.2007, sau finanţarea creării infrastructurii tehnice şi de logistică prin co-participarea 

investitorului privat. 

 

2. Cadrul legal 
         Conform Legii Nr. 436 din 28.12.2006  privind administrația publică locală, administrarea publică 

în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării 

serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de 

interes deosebit. Acestea beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, 

au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-și, în 

condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat. Prin consecință, în temeiul acesteia, 

administraţia publică locală are dreptul de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, inclusiv de a-şi crea propria infrastructură rutieră. Cu atât mai mult, conform Legii 

drumurilor nr. 509 din 22.06.1995  administrarea, întreţinerea şi repararea drumurilor naţionale se 

efectuează de către organele de stat, abilitate de Guvern, iar administrarea, întreţinerea şi repararea 

drumurilor locale şi străzilor se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale. 

 

     Extras din Ordinul Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova, nr. 159, art.25: Amenzile aplicate 

de Inspectoratul naţional de patrulare şi amenzile aplicate pentru încălcarea traficului rutier cu ajutorul 

mijloacelor audio-video (cap.123 §02, cap.123 §23) se vor vira la conturile trezoreriale de încasări 

conform Anexei nr.5. Persoanele străine nerezidente ale Republicii Moldova vor achita amenzile la 

contul trezorerial de încasări 12302 00 0100 şi respectiv 12323 00 0100.  Anexa 5 definește conturile 

trezoreriale specifice fiecărei autorități abilitate cu competența legala de ordine publică.  

3. Situația actuală 

Tabelul 1. Date statistice referitor la componența Registrului de stat al transporturilor conform tipologiei 

mijlocului de transport în raionul Criuleni (anul 2011) 
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CRIULENI 7.786 3.246 1.112 749 803 321 136 51 14.204 

       Legea drumurilor din Republica Moldova nr. 509 din 22.06.1995 prevede că din punct de vedere 

funcţional, drumurile publice în Republica Moldova se împart în: drumuri naţionale; drumuri locale; 

străzi. 

     Raionul Criuleni este un nod rutier important al Republicii Moldova, fiind intersectat de 5 drumuri 

naționale (conform definiției Legii drumurilor din Republica Moldova nr. 509 din 22.06.1995): R4; R5; 

R23; M2; M21. 

4. Accidente rutiere 

Tabelul 2. Frecvenţa accidentelor rutiere anii 2001-2011, sursa www.pr.gov.md 

 
Analiza încălcărilor regulilor de circulaţie comise de conducătorii auto, care duc la săvârșirea 

accidentelor rutiere, aceste încălcări se repartizează astfel: 

 

 depăşirea vitezei stabilite – 44,5% din toate accidentele comise din vina conducătorilor auto);  

 de începere a deplasări, schimbare a direcţiei, manevrare - 12,5%; 

 de trecere a pasajelor pentru pietoni – 11,6%;  

 nerespectarea priorităţii la trecerea intersecţiilor – 9,3%; 

 conducerea transportului sub influenţa alcoolului - 7,3%;  

 nerespectarea distanţei, intervalului lateral – 6,7%. 

 

Tabelul 3.  Raioanele cu rata de accidente sporită 

 

 
ANUL 2010 ANUL 2011 +,- % 

Accidente Decedați Traumatizați  Accidente Decedați Traumatizați  Accidente Decedați Traumatizați  
Ciadîr-
Lunga 

27 4 44 40 4 51 48,2 0 15,9 

Făleşti 38 12 42 56 16 64 47,4 33,3 52,4 

Cantemir 38 8 49 52 11 67 36,9 37,5 36,7 

Bălţi 53 4 66 69 11 81 30,2 175 22,7 

Donduşeni 20 7 22 26 6 27 30 -14,3 22,7 

Cahul 78 14 87 95 14 111 21,8 0 27,6 

Teleneşti 42 14 47 51 17 66 21,4 21,4 40,4 

Şoldăneşti 19 4 19 23 6 26 21,1 50 36,8 

Sângerei 47 12 67 56 16 62 19,2 33,3 -7,5 
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Taraclia 16 3 20 19 7 21 18,8 133,3 5 

Floreşti 53 11 66 60 11 73 13,2 0 10,6 

Comrat 55 14 71 61 8 79 10,9 -42,9 11,3 

Soroca 46 13 53 51 10 52 10,9 -23,1 -1,9 

Criuleni 60 16 122 65 14 81 8,33 -12,5 -33,6 

Briceni 33 8 35 35 17 33 6,1 112,5 -5,7 

Orhei 96 33 105 98 28 127 2,1 -15,2 21,0 

Străşeni 70 19 106 71 16 112 1,4 -15,8 5,7 

 

A. Aplicarea legii contravenţionale, constatarea contravenţiilor, executarea sancţiunilor aplicate. 
 

Constatarea contravenţiilor din domeniul circulaţiei rutiere, precum şi aplicarea sancţiunilor pentru 

acestea se efectuează de către agenții constatatori (colaboratori ai INP), și/sau de utilajul foto-video 

constatator al contravențiilor administrative. 

 

Tabelul 4. Amenzi aplicabile de  sisteme de monitorizare video 

 

235 al.1 Încălcarea regulilor de folosire a centurii de 

siguranță și a căștii de protecție a 

motociclistului 

amendă de la 15 la 20 de unități 
convenționale cu aplicarea a 3 puncte 

de penalizare 

235 al.2 Purtarea convorbirilor radiotelefonice 

contrar Regulamentului circulației rutiere 

amendă de la 15 la 20 de unități 

convenționale cu aplicarea a 3 puncte 

de penalizare 

236 al.1 Depășirea vitezei de circulație stabilită pe 

sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 

km/oră 

amendă de 20 de unități convenționale 

cu aplicarea a 3 puncte de penalizare 

236 al.2 Depășirea vitezei de circulație stabilită pe 

sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 

km/oră 

amendă de 30 de unități convenționale 

cu aplicarea a 4 puncte de penalizare 

236 al.3 Depășirea vitezei de circulație stabilită pe 

sectorul respectiv de drum mai mult de 40 

km/oră 

amendă de 50 de unități convenționale 

cu aplicarea a 5 puncte de penalizare 

238 al.1 Oprirea în locuri interzise avertisment sau cu amendă de 5 

unități convenționale 

238 al.2 Staționarea sau parcarea în locuri interzise amendă de până la 10 unități 

convenționale cu aplicarea a 2 puncte 

de penalizare 

238 al.3 Neacordarea de prioritate legală pietonilor 

sau cicliștilor 

amendă de până la 10 unități 
convenționale cu aplicarea a 2 puncte 

de penalizare 

240 al.1 Nerespectarea de către conducătorul de 

vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, 

a indicatoarelor de interzicere și de sens 

obligatoriu, a marcajului de pe partea 

carosabilă a drumului privind acordarea 

dreptului prioritar de circulație, dreptului de 

depășire a vehiculelor,  

amendă de la 5 la 10 unități 

convenționale 

240 al.2 Neglijarea de către conducătorul de vehicul 

a semnalului de interzicere al semaforului  
amendă de la 25 la 30 de unități 
convenționale cu aplicarea a 2 puncte 

de penalizare 

Total   

 

 

5. Mecanismul de aplicare a amenzilor şi executare a acestora 
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În conformitate cu prevederile Codului Contravenţional constatarea, documentarea  faptei şi aplicarea 

sancţiunii contravenţionale se fixează prin procesul-verbal cu privire la contravenţie, care este un act prin 

care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul 

constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa 

lui. 

     În cazul în care contravenţia în domeniul circulaţiei rutiere a fost constatată cu ajutorul 

mijloacelor tehnice certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, agentul 

constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate încheia procesul-verbal şi în 

absenţa contravenientului. 

 

 

      Termenul de introducere a informaţie în sistem este de 24 ore. Informaţia introdusă este disponibilă în 

regim on-line tuturor participanţilor la sistem şi poate fi utilizată în scop de serviciu. 

În continuare intervine rolul inspectorilor pentru procedura contravenţională care asigură evidenţa 

proceselor verbale, asigurarea executării sancţiunii, expedierea materialelor instanţei de judecată. 

      Legea contravenţională permite contravenientului achitarea doar a unei jumătăţi din amendă în 

primele 72 de ore din momentul stabilirii acesteia. În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii a fost 

executată integral. 

       În cazul neachitării benevole şi integrale a amenzii în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, 

pedeapsa dată se înlocuieşte cu privarea de dreptul de a conduce vehicule, pe un termen de la 6 luni la un 

an.  

       Conform legislaţiei în vigoare, competenţa privind încasarea silită a amenzilor revine executorului 

judecătoresc din cadrul Ministerului Justiţiei şi este reglementată de Codul de executare. 

        Modul executării deciziei agentului constatator cu privire la aplicarea amenzii contravenţionale la 

moment este stabilit prin analogie cu executarea amenzilor penale.  
 

         În cadrul acordului cu Uniunea Executorilor Judecătorești s-a convenit asupra următoarelor 

principii de punere în executare a amenzilor stabilite de agenţii poliţiei: 

 

(1) La expirarea termenului de 30 de zile, dacă agentul constatator stabileşte că contravenientul nu a 

achitat benevol amenda, face o verificare suplimentară prin înştiinţarea acestuia despre acest fapt cu 

scopul verificării, dacă achitarea nu s-a efectuat prin instituţii bancare, care nu este parte la Sistemul 

Direcţiei Poliţiei, şi plata nu se vizualizează on-line. Dacă contravenientul nu reacţionează, atunci decizia 

în mod electronic şi pe suport de hârtie se remite executorului judecătoresc privat competent. 

 

(2) La rândul său, executorul judecătoresc întreprinde măsuri legale de executare având două opţiuni: 

a) Asigură executarea documentului şi face menţiunea în baza de date (în caz dacă plata se face la o bancă 

parte la Sistem de evidenţă, menţiunea se face în mod automat): 

b) În cazul imposibilităţii asigurării executării remite materialul agentului constatator pentru a-l expedia 

instanţei de judecată conform prevederilor art. 34 al. 5 Codului Contravenţional. 

 

Procedura de executare aplicată de poliţie are la bază practica judiciară, bazată pe deciziile instanţelor 

judecătoreşti, în special a Curţii de Apel Bălţi, care obligă agentul constatator să întreprindă măsuri legale 

de executare a sancţiunii aplicate, până a le remite instanţei. 

 

6. Analiza costurilor (estimare) 

Tabelul 5. Categorii de costuri  

Categorii de costuri Valoarea 

investiţiei, lei 

Utilajul necesar pentru primirea şi  prelucrarea informaţiei (servere, calculatoare, 

etc.) 

500.000 

Costurile de construcție a platformelor de monitorizare și instalarea unităților de 500.000 
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monitorizare. (per 1 punct de monitorizare) 

Achiziționarea complexelor tehnice (per 1 complex) 1.500.000 

Efectuarea lucrărilor de proiectare, avizare şi aprobarea acestora de către 

organele competente 

200.000 

 Achiziţionarea softului specializat (per 1 complex) 1.000.000 

Total 3.700.000 

 

 Tabelul 6. Repartizarea costurile de întreţinere şi administrare 

 

Obiecte Cota Suma, lei/an 

Energie electrică  

 

1.000 lei/lunar 12.000 

Transport de date 500 lei/lunar per unitate 6.000 

Mentenanţa soft-ului 5000 lei/lunar 60.000 

Costuri mentenanță sistem (hardware) 10.000 lei/lunar 10.000 

Total  88.000 

 

 

  Tabelul 7. Lista personalului implicat/salarizarea 

 

Nr.d/o Funcţie/post Numărul de personal Salariu mediu 

lunar, lei 

Salariu mediu 

anul, lei 

1. Şef serviciu 1 8500 102.000 

3. Inginer telecomunicaţii 1 6000 72.000 

5. Personal de întreţinere 2 3000*2 72.000 

7. Total 4 20.500 246.000 

 

7. Venituri 
 

Veniturile parvin din suma amenzilor încasate, fixate cu unităţile de supraveghere a circulaţiei rutiere 

(unitate de supraveghere – set de utilaj specializat, format din camere de filmare digitale, mijloace de 

iluminare şi dispozitive de monitorizare a modului de deplasare a autovehiculelor şi altor participanţi la 

trafic, pe una sau pe mai multe benzi de circulaţie, precum şi alt utilaj destinat înregistrării, procesării şi 

transmiterii informaţiei digitale înregistrate prin canale de comunicaţie). 

 

8. Modele de implementare 
 

A. Achiziții directe 
Implementarea serviciului prin achiziții directe de utilaj și crearea de subdiviziune în cadrul Consiliului 

raional Criuleni vor solicita de la bugetul raional un efort financiar inițial de 3.7 milioane lei per un modul 

de monitorizare, și respectiv 7.2 milioane de lei per două module de monitorizare. La aceasta se adaugă 

costurile de întreținere a modulului  care se ridică la 88 mii lei anual per modul de monitorizare, și o 

alocare salarială de 246 mii lei pentru angajații care urmează să deservească acest sistem. În condiții de 

incertitudine și lipsă de date statistice referitor la fluxul de transport, precum și mărimii investiției 

necesare, această investiție devine problematică pentru Consiliul raional. 

 

B. Achiziție de servicii monitorizare trafic prin leasing operațional al utilajului 
 

Această procedură prevede achiziția de servicii de monitorizare a traficului prin leasing 

operațional al utilajului de la o entitate privată selectată prin concurs, care posedă capacitatea de a 

livra acest serviciu. Achitarea serviciilor fiind în bază de rate direct corelate cu performanța 

sistemului de monitorizare. Astfel, Consiliul Raional evitând riscul efectuării investițiilor, riscul 

financiar și operațional asociat cu implementarea proiectului.  



 33 

 

9. Dispoziții finale 
Elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare video are o importanţă deosebită pentru 

Republica Moldova din punct de vedere al obiectivelor atât la nivel intern, cât şi extern, în special, în 

contextul dezideratului Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană, ce poate fi realizat doar în 

condiţiile modernizării infrastructurii de transport, în special a infrastructurii drumurilor,  şi conectării la 

reţelele paneuropene.  

Aceste obiective se regăsesc şi în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 

„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014. Sporirea securităţii traficului rutier 

şi reducerea numărului de accidente rutiere sunt evidenţiate ca priorităţi în Strategia naţională pentru 

siguranţă rutieră şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia. 

 

 

                                                         Direcţia Investiţii şi Relaţii Economice Externe  

 

 

Contract nr.  _____________ 

de achiziţionare a serviciilor de monitorizare a traficului rutier 

 
Cod CPV: 63712710-3 

 

”___” ________ 201__        or. Criuleni 

Acest Contract de achiziționare a serviciilor de monitorizare a traficului rutier (aici şi în continuare ”Contractul”) este încheiat 

în data de ”______” ___________ 201__, în Republica Moldova, r-nul Criuleni, or.Criuleni, între următoarele părţi: 

”_____________”___, cu sediul în Republica Moldova, _______________, ___________________, _____, MD-______, 

IDNO _________________, în persoana Administratorului, d-lui _______________________, aici şi în continuare Prestator, 

Şi 

Consiliului Raional Criuleni, cu sediul în Republica Moldova, r-nul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August, 108, MD-4801, în 

persoana Preşedintelui raionului, d-lui Vitalie Rotaru, aici şi în continuare Autoritate contractantă, 

Republica Moldova 

Numite colectiv ”Părţile” şi individual ”Partea”, 

Având în vedere: 

Interesul sporit al Autorității contractante în ameliorarea situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier pe drumurile publice 

din r-nul Criuleni, ca una din  competențele legale ce ţin de menţinerea ordinii publice; 

Oportunitatea implementării tehnologiilor avansate şi mijloacelor tehnice moderne de monitorizare  în domeniul supravegherii 

traficului rutier; 

Impactul pozitiv a monitorizării foto-video asupra nivelului de siguranţă rutieră pe sectoarele de amplasare a sistemelor video; 

Necesitatea asigurării executării deciziei Consiliului Raional Criuleni nr.____ din _________; 

Capacitatea managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică cu utilaj omologat și 

certificat în Republica Moldova, capacitatea financiară, și alte capacităţi ale Prestatorului, 

Părţile au convenit asupra următoarelor: 

1. Definiţii. 

 În acest Contract, termenii următori vor avea înțelesul precizat în art.1. 

Canal de legătură digitală: mijloc tehnic prin care are loc transmiterea datelor din sistemul automatizat al Prestatorului la 

Postul central de procesare a datelor al Terțului-beneficiar; 

Sistem automatizat: sistem format din echipamente şi mijloacelor tehnice de calcul (hardware) care prin folosirea limbajelor de 

programare (software) efectuează înregistrarea video-foto, măsoară viteza autovehiculelor, identifică plăcile metalice de 

înmatriculare a autovehiculelor şi transmite datele respective prin intermediul canalelor de legătură digitală către  Postul central 

de procesare a datelor a Terțului-beneficiar; 

Implementarea sistemului automatizat: măsuri de montare, racordare la electricitate, testare, instalare a programelor software, 

şi punerea în funcţiune a sistemului automatizat; 

Mentenanţă: lucrările de întreținere și reparație ale sistemului automatizat; 

Postul central de procesare a datelor: echipamente şi mijloace tehnice de calcul hardware care fiind conectate prin canalele de 

legătură digitale cu sisteme automatizate externe, folosesc limbaje de programare software pentru a prelucra datele de 

identificare a autovehiculelor şi conducătorilor auto, şi întocmirea în regim automatizat a documentelor de constatare a 

contravenţiilor, formarea şi gestionarea bazelor de date respective;  

Terţul-beneficiar: subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova, care are competența necesară și 

suficientă să constate/soluționeze cauzele contravenționale în domeniul circulației rutiere; 

Condiții tehnice: este actul al cărui model este aprobat de Părți conform Anexei 1 la Contract, și în care Părțile convin asupra 

cerințelor tehnice a sistemelor automatizate, inclusiv cantitatea și amplasarea acestora;  
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Act privind serviciile prestate: act în temeiul căruia Prestatorul aduce la cunoștința Autorității contractante volumul de servicii 

prestate în luna de referință și în temeiul căruia se întocmește factura fiscală ; 

2. Obiectul Contractului 

2.1.În conformitate cu prezentul Contract, Prestatorul se obligă să presteze Autorității contractante servicii de monitorizare a 

traficului rutier prin implementarea şi mentenanţa unor sisteme automatizate care să înregistreze foto/video situaţia pe 

drumurile publice în perimetrul r-lui Criuleni în locurile stabilite în comun de Părți şi să transmită prin canalele de legătură 

digitală imaginile la postul central de procesare a datelor din cadrul Terțului-beneficiar, iar Autoritatea contractantă se obligă să 

plătească retribuţia convenită. 

3. Drepturile şi obligaţiile Părţilor  

 

3.1. Prestația. Obligaţiile Prestatorului: 

Prestatorul se obligă: 

3.1.1.  să execute prestaţia în conformitate cu Condițiile tehnice aprobate de Părţi; 

3.1.2. să presteze servicii de monitorizare a traficului prin înregistrare foto/video pe porţiunile de drum coordonate de 

ambele Părţi cu transmiterea prin canalele de legătură digitală a înregistrărilor la postul central de procesare a datelor 

din cadrul Terțului-beneficiar;  

3.1.3. să proiecteze, monteze şi să pună în funcţie, pe cont propriu, în locurile stabilite în comun de Părți, a sistemelor 

automatizate;  

3.1.4. să obţină certificările, omologările şi verificările metrologice a sistemelor automatizate şi software-ului utilizat; 

3.1.5. să racordeze (pe cont propriu) sistemele automatizate la rețeaua de energie electrică; 

3.1.6. să achite din cont propriu consumul de energie electrică folosit de sistemele automatizate; 

3.1.7. să achite din cont propriu utilizarea canalelor de legătură digitală; 

3.1.8. să presteze serviciile prevăzute de prezentul contract, respectând cerinţele legale privind protecţia muncii; 

3.1.9. să efectueze lucrările de mentenanţă periodică a sistemului automatizat inclusiv a software-ului; 

3.1.10. să înlăture (din cont propriu) deranjamentele sistemului automatizat inclusiv a software-ului; 

3.1.11. să solicite efectuarea periodică conform legislaţiei a verificărilor metrologice a sistemelor automatizate; 

3.1.12. la cererea Autorității contractante, să-i dea o dare de seamă despre progresul lucrărilor de instalare a sistemelor 

automatizate; 

3.1.13. să furnizeze la cererea Autorității contractante, în măsura în care circumstanţele o permit, toate informaţiile 

referitoare la natura prestaţiei; la echipamentul sistemelor automatizate; 

3.1.14.să pună  la dispoziţia Autorității contractante actele asupra echipamentului de monitorizare pentru executarea 

de către Autoritatea contractantă a obligaţiei prevăzute  în  p.3.4.5 din Contract; 

3.1.15. să furnizeze tot echipamentul necesar prestării serviciilor din cont propriu; 

3.1.16. în cazul în care sistemele automatizate de monitorizare a traficului, în urma procesării datelor înregistrate, vor 

depista autovehicule ce se deplasează cu abateri de la prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere, Prestatorul se 

obligă să transmită automat respectivele informaţii (înregistrări foto/video cu autovehiculul implicat şi informaţia 

privind viteza de deplasare) prin canalele de legătură digitale la postul central de procesare a datelor din cadrul 

Terțului-beneficiar; 

3.1.17. în cazul prevăzut la p.3.1.16., să permită folosirea de către Terţul-beneficiar a următoarelor informaţii pentru 

constatarea contravenţiilor administrative: 1. Informaţii despre sistemul automatizat; 2. Informaţii despre omologarea, 

verificarea metrologică, marcajul metrologic, certificarea sistemului automatizat; 3. înregistrare foto/video a 

autovehiculului ce se deplasează cu abateri de la prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere, 4. Informaţii privind 

viteza de deplasare a respectivului autovehicul, 5. Înregistrările foto/video a plăcuțelor de înmatriculare a 

autovehiculelor. 

3.1.18 să elibereze facturi fiscale pentru serviciile prestate conform legislației. 

 

3.2. Prestatorul are dreptul: 

3.2.1. să aleagă liber modul de prestare a serviciilor în limitele Condițiilor tehnice; 

3.2.2. să primească toate plăţile conform prezentului Contract în cuantumul şi termenele stabilite în Contract; 

3.3. Prestatorul nu este obligat: 

3.3.1. să se afle în raporturi de subordonare faţă de Autoritatea contractantă; 

3.3.2. să execute prestaţia personal, dar poartă răspundere pentru prestaţia executată;  

3.4. Autoritate contractantă este obligată: 

3.4.1. să efectueze toate plăţile conform prezentului Contract în cuantumul şi termenele stabilite în Contract; 

3.4.2. în scopul de a nu crea obstacole în executarea de către Prestator a obligaţiilor sale, să admită instalarea oricăror 

echipamente de monitorizare a traficului rutier în raza raionului Criuleni numai cu acceptul scris al Prestatorului; 

3.4.3. să pună lunar la dispoziţia Prestatorului informaţia privind mijloacele băneşti încasate din achitarea amenzilor care 

au fost aplicate cu ajutorul sistemelor automatizate ale Prestatorului în contul trezorerial de destinaţie, lunar-de 2 ori pe lună: 

cel târziu până la data de 3 şi respectiv data 17 a lunii premergătoare celei în care au fost prestate serviciile; 
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3.4.4. să obţină drepturile pentru folosirea spaţiului destinat pentru montarea de către Prestator a sistemelor automatizate şi 

a reţelelor de conectare; 

3.4.5. să obţină toate autorizaţiile, avizele şi permisele necesare pentru montarea sistemelor automatizate şi a reţelelor de 

conectare; 

3.4.6. să nu se amestece în activitatea economică a Prestatorului; 

3.4.7. să execute toate cerințele legislației cu privire la înregistrarea, evidența și celelalte proceduri referitore la achiziția 

publică a serviciilor contractate prin prezentul Contract. Autoritatea contractantă poartă răspundere pentru orice vicii juridice 

ale Contractului ce țin de respectarea oricăror formalități de încheiere a Contractului. 

3.5. Autoritate contractantă are dreptul 

3.5.6. să efectueze inspecţii asupra mersului lucrărilor de implementare a sistemelor automatizate; 

3.5.7. să beneficieze de serviciile prestate; 

 

4. Retribuţia: 

 

4.1.Cuantumul retribuţiei anuale pentru prestarea serviciului de monitorizare a traficului rutier se stabileşte în sumă de 

____________ Lei MDL (doisprezece mii lei) fără TVA în continuare „Retribuţia”. Retribuția se calculează din momentul 

începerii prestării propriu-zise a serviciului. 

 

4.2. Autoritatea contractantă achită Retribuţia lunar - de 2 ori pe lună în sume egale, pentru perioada ce s-a scurs. 

 

4.3. Pentru prestarea serviciului prevăzut în p.3.1.15 și 3.1.16 din Contract, Autoritatea contractantă este ţinută  să  achite  

Prestatorului o retribuție în mărime egală cu ____________________________________. 

4.4. Achitarea se efectuează de către Autoritatea contractantă prin virarea mijloacelor la contul de decontare al Prestatorului. 

 

4.5. Actul privind serviciile prestate (Anexa 2) serveşte drept bază pentru întocmirea de către Prestator a facturii fiscale pentru 

perioada de referinţă.  

 

4.6. Achitările în cadrul prezentului Contract vor fi efectuate în decurs de cel mult 5 zile din data primirii de către Autoritatea 

contractantă a facturii fiscale de la Prestator, la care va fi ataşat Actul privind serviciile prestate în perioada de referinţă. 

 

4.7. Autoritatea contractantă este de acord că orice factură fiscală va fi considerată ca acceptată în vederea plății, cu excepția 

cazului în care Autoritatea contractantă exprimă orice obiecții cu privire la factura fiscală sau Actul privind serviciile prestate și 

transmite Prestatorului o notificare în acest sens în termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii de către 

Autoritatea contractantă a facturii fiscale și Actului privind serviciile prestate. 

 

4.8. Neconfirmarea  de către Autoritatea contractantă a primirii oricărei facturi fiscale,  fie a Actului privind serviciile prestate 

nu va reprezenta o apărare viabilă și nu va fi considerată ca exonerând Autoritatea contractantă de răspundere privind 

îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza Contractului. 

 

4.9. O plată va fi considerată efectuată la data extrasului de cont emis de banca Prestatorului. 

 

4.10. În cazul în care orice obligație de plată a Autorității contractante asumată în baza Contractului nu va fi achitată integral, 

diferența dintre suma datorată și suma plătită efectiv de către Autoritatea contractantă va rămâne prioritară la plată, iar 

penalitățile de întârziere acumulate, vor fi adăugate la factura fiscală pentru luna următoare. 

 

4.11. Autoritatea contractantă este de acord că eventualele penalități calculate Prestatorului să poată fi compensate din contul 

retribuțiilor achitate Prestatorului. 

 

5. Termeni în Contract 

 

5.1. Contractul intră în vigoare la momentul semnării. 

5.2. Contractul este valabil pe parcursul a trei ani calculați din momentul instalării tuturor sistemelor automatizate de 

monitorizare a traficului. 

5.3. Dacă relaţiile contractuale dintre Părţi vor continua şi după încetarea termenului, Contractul se consideră prelungit pe un 

termen similar celui prevăzut în p.5.2., așa procedându-se la expirarea fiecărui termen succesiv;  

5.4. Prestatorul va instala sistemele automatizate în decurs de 60 zile din momentul în care va recepționa din partea Autorității 

contractante o scrisoare de confirmare a executării prevederilor p.3.4.4. și 3.4.5. din Contract ; 

5.5. Autoritatea contractantă va executa obligațiile prevăzute în p. p. 3.4.4. și 3.4.5. din Contract, în termen de cel mult 30 zile 

din momentul semnării de către ambele Părți a Condițiilor Tehnice. 

 

6. Rezilierea Contractului 

 

6.1. Prezentul contract poate fi reziliat numai în baza unui acord bilateral semnat de Părţi. 

6.2. Autoritatea contractantă nu poate solicita rezilierea anticipată a contractului. 

6.3. În cazul în care nu există un motiv temeinic pentru reziliere din partea Prestatorului, acesta poate rezilia contractul doar 

în aşa mod încât Autoritatea contractantă să obţină pe o altă cale Prestaţia care a fost achitată. 
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7. Responsabilitatea contractuală  

 

7.1. Oricare dintre Părţi răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale fără restricţii, nu doar în cazurile existenței 

dolului (intenţia) sau culpei (imprudenţa sau neglijenţă).  

7.2. În cazul în care Autoritatea contractantă nu execută  în termenul stabilit obligaţia stabilită în p.3.4.3. din Contract, 

Prestatorul este în drept să suspende prestarea serviciilor prevăzute în p.3.1.15 și 3.1.16. 

7.3. În cazul în care Autoritatea contractantă va încălca p.3.4.2. din Contract, acestuia i se va oferi un termen de remediere de 

10 zile. Dacă Autoritatea contractantă nu remediază încălcarea în termen, acesta va achita o penalitate în mărimea  sumei 

cumulative a mediei Retribuţiei totale (p.4.1. şi p.4.3. din Contract) pe ultimele 6 luni. 

7.4. În cazul executării necorespunzătoare a prevederilor p. p. 3.4.4. și 3.4.5 din Contract, dacă această va duce la demontarea 

sistemului automatizat, Autoritatea contractantă va oferi Prestatorului o altă locaţie coordonată de ambele Părţi pentru 

amplasarea sistemului automatizat.  

7.5. În caz de încetare anticipată (reziliere, rezoluțiune fie anulare) a contractului la cererea sau din vina Autorității 

contractante, acesta este dator să achite în beneficiul Prestatorului o penalitate în mărimea  sumei cumulative a mediei 

Retribuţiei totale (p.4.1. şi p.4.3. din Contract) pe ultimele 6 luni, precum și să plătească Prestatorului retribuţia pentru  

prestaţiile efectuate şi să repare prejudiciul cauzat prin reziliere, care nu poate fi mai mic decât volumul total al investițiilor și 

venitul ratat pentru perioada rămasă din valabilitatea Contractului. 

7.6. În cazul executării tardive a obligaţiilor indicate în p. 4.6. din Contract, Prestatorul este în drept să suspende prestarea 

serviciilor prevăzute în p.3.1.15 și 3.1.16, iar Autoritatea contractantă este obligată să plătească Prestatorului o penalitate în 

mărime de 0,1 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. 

7.7. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiilor Prestatorului stipulate în punctele  3.1.3 și 

5.4.  din prezentul Contract, Prestatorul plăteşte Autorității contractante o penalitate în mărime de 100 lei pentru fiecare caz de 

neexecutare sau executare necorespunzătoare sau tardivă. 

7.8. Sumele de penalitate, prevăzute în acest punct urmează a fi achitate şi în cazul dacă acestea substanţial depăşesc valoarea 

prejudiciului cauzat. 

 

8. Confidenţialitate. 

 

8.1.Fiecare Parte se obligă să nu divulge informaţia privind acest Contract, fără acordul prealabil exprimat în scris al celeilalte 

Parţi, şi să o utilizeze numai în scopurile executării prezentului Contract. 

8.2.Fiecare Parte se obligă să nu divulge, fară acordul prealabil exprimat în scris al celeilalte Parţi, informaţia care poate fi 

recunoscută ca secret comercial, obţinută de la cealalta Parte în procesul executării prezentului Contract, şi să o utilizeze  numai 

în scopurile executării prezentului Contract. 

8.3. Obligaţiile prevăzute la punctele 9.1. şi 9.2. ale prezentului Contract nu se aplică informaţiei: 

 Divulgate la solicitarea unor organe de stat competente, făcută în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii 

Moldova; sau 

 Care este de domeniul public la momentul divulgării; sau 

 Divulgate în cadrul unui proces judiciar între Parţi privind acest Contract; sau 

 Divulgate acţionarilor/fondatorilor, persoanelor cu funcţii de răspundere, salariaţilor, reprezentanţilor, agenţilor, 

consultanţilor, auditorilor, cedenţilor, succesorilor şi/sau întreprinderilor afiliate ale Părţii care sunt implicate în 

executarea prezentului Contract, referitor la care Partea va trebui: 

- să limiteze divulgarea informaţie numai către cei ce au nevoie de ea pentru îndeplinirea obligatiilor sale faţă de Parte; 

- să asigure folosirea informaţiei numai in scopurile nemijlocit legate de ceea pentru ce informaţia este divulgată şi nici 

pentru un alt scop; 

- să informeze toate aceste persoane privind obligaţia lor de a păstra confidenţialitatea informaţiei în modul stabilit de 

prezentul Contract. 

 

9. Forţa Majoră. 
 

9.1.Fiecare din Părţi se eliberează de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor din 

prezentul Contract, dacă aceasta se datorează circumstanţelor de forţă majoră, ce au apărut după intrarea în vigoare a 

prezentului Contract, fiind rezultat al evenimentelor cu caracter excepţional, pe care Partea nu le-a putut prevedea, împiedica, 

nici înlătura în mod rezonabil.  

9.2.La circumstanţe de forţă majoră se atribuie evenimente mai presus de voinţa Părţii, ce nu pot fi influenţate de aceasta, şi 

anume: acţiuni militare de orice caracter, revoluţii, sabotaje, dezordini civile, banditism, piraterie;calamităţi naturale, , 

epidemii, epizootii, carantine; explozii, incendii, boicot, orice greve, ocupaţii de întreprinderi sau teritorii; alte evenimente ce 

se produc fără voinţa Părţii. 

9.3. Partea care invocă circumstanţe de forţă majoră este obligată să notifice cealaltă Parte privind aceste circumstanţe, prin fax 

sau scrisoare recomandată cu aviz de primire, în termen de 10 (zece) zile din momentul producerii acestor circumstanţe, 

prezentând certificatul care atestă forţa majoră, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie.  

9.4.Notificarea circumstanţelor de forţă majoră trebuie să conţină date despre caracterul acestor circumstanţe, efectele lor 

asupra executării obligaţiilor şi termenul de executare a obligaţiilor. 

9.5.După încetarea acţiunii circumstanţelor de forţă majoră susmenţionate Partea, care pretinde la eliberarea de răspundere, 

este obligată să informeze în termen de 10 zile cealaltă Parte, prin fax sau scrisoare recomandată cu aviz de primire, despre 

încetarea forţei majore, prezentând certificatul care atestă forţa majoră, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie. 
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Concomitent Partea comunică termenul, în care va fi executată obligaţia. Acest termen nu poate depăşi termenul de executare 

stabilit în prezentul Contract. 

9.6.Temeiurile de eliberare de răspundere produc efecte din momentul apariţiei circumstanţelor de forţă majoră, ce împiedică 

executarea obligaţiei, până la încetarea acţiunii circumstanţelor de forţă majoră. Dacă notificarea despre producerea sau 

încetarea acţiunii circumstanţelor de forţă majoră a fost expediată cu încălcarea termenului, temeiurile de eliberare de 

răspundere produc efecte din momentul primirii notificării până la încetarea de fapt a acţiunii circumstanţelor de forţă majoră. 

9.7.Dacă Partea, care pretinde la eliberarea de răspundere, nu notifică cealaltă Parte despre producerea sau încetarea acţiunii 

circumstanţelor de forţă majoră sau o notifică cu încălcarea termenului, ea repară prejudiciul cauzat celeilalte Părţi prin 

nenotificare sau notificare cu întârziere. 

9.8.În caz de apariţie a circumstanţelor de forţă majoră termenul de executare a obligaţiilor din prezentul Contract se amână pe 

perioada acţiunii acestor circumstanţe. În această perioadă cealaltă Parte este în drept să suspende executarea obligaţiilor sale 

din prezentul Contract. 

9.9.Dacă circumstanţele de forţă majoră vor acţiona mai mult de 3 luni, prezentul Contract poate fi reziliat de oricare din Părţi, 

înştiinţând cealaltă Parte prin scrisoare recomandată cu aviz de primire. În acest caz nici una din Părţi nu este în drept să ceară 

repararea prejudiciului, cauzat prin reziliere. Dacă acţiunea circumstanţelor de forţă majoră va înceta înainte de expirarea 

termenului indicat, Părţile vor relua executarea obligaţiilor din prezentul Contract cu respectarea condiţiilor stabilite în acesta. 

Dacă notificarea despre încetarea acţiunii circumstanţelor de forţă majoră nu a fost expediată sau a fost expediată cu încălcarea 

termenului, Părţile vor relua executarea obligaţiilor din prezentul Contract începând cu data încetării de fapt a acţiunii 

circumstanţelor de forţă majoră. 

9.10.În cazul În care astfel de evenimente vor surveni, părtile se angajeza de bună credinţă să ia toate masurile rezonabile în 

scopul de a continua executarea prezentului Contract. 

10. Modul de examinare a litigiilor 

10.1. Litigiile ce eventual pot să apară între părţi în procesul executării contractului vor fi soluţionate în prealabil în mod amiabil. 

10.2. În cazul în care în procesul de soluționare amiabilă, Părțile nu ajung la o înțelegere de tranșare a litigiului, acesta va fi supus 

judecății în cadrul sistemului judiciar al Republicii Moldova, conform legislației RM, cu prezentarea obligatorie în instanță a 

confirmării respectării procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului. 

 

11. Notificările. Contactele de Corespondenţă a Părţilor 

 

11.1. Toate notificările, scrisorile, cererile sau alte comunicări care se dau sau se efectuează în temeiul acestui Contract vor fi 

efectuate în scris, în limba română. 

11.2. Toate notificările, scrisorile, cererile sau alte comunicări vor fi trimise Părții căreia îi sunt adresate prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire sau prin fax la adresa numărului de fax sau la adresa de e-mail sau la sediul Părții după cum se 

menționează în p.12.4.  

11.3. O notificare, scrisoare, cerere sau altă comunicare va fi considerată ca fiind transmisă la data semnării de către destinatar pe 

confirmarea de primire menționată pe avizul poștal, dacă a fost efectuată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; data 

menționată pe raportul de confirmare generat de fax dacă a fost trimisă prin fax; data de expediere a e-mail-ului dacă a fost 

expediată prin email.  

11.4. Orice acţiune, exprimare de voinţă, consimţământ, coordonare, aprobare, accept, ofertă, conform Contractului se consideră 

validă dacă este efectuată sub semnătura privată a administratorului/președintelui raionului după caz, fie a unor persoane care 

dispun de împuternicirile acordate în conformitate cu legea cu informarea celeilalte Părţi și numai dacă sunt efectuate la una dintre 

următoarele adrese sau căi de comunicare: 

 

Prestator: 

”__________”____, cu sediul în Republica Moldova, ____________, _____________, _____, ____, MD-____, fax: _________, 

email:  ____@________.___ 

 

Autoritatea contractantă: 

Consiliul Raional Criuleni, cu sediul în Republica Moldova, r-nul Criuleni, or. Criuleni, str. 31 August, 108, MD-4801, fax: 

024822650, email: consiliu@criuleni.md   

 

12. Dispoziţii finale. 

 

12.1. Prezentul Contract este întocmit în limba română în 3 (trei) exemplare, toate exemplarele având putere juridică egală.  

12.2. Toate modificările, completările şi anexele la prezentul Contract sunt parte integrantă a lui şi au putere juridică egală cu 

Contractul, dacă sunt perfectate în scris, semnate de reprezentanţii împuterniciţi ai Părţilor şi sunt confirmate prin 

sigiliile/ştampilele Părţilor.  

12.3. Denumirile şi numerotaţia articolelor Contractului sunt utilizate pentru asigurarea comodităţii şi nu influenţează 

conţinutul sau interpretarea articolelor prezentului Contract.  

12.4. În cazul reorganizării, schimbării sediului, IDNO, numerelor telefoanelor de contact, faxului sau altor date care sunt 

indicate în prezentul Contract, Partea la care au apărut aceste schimbări este obligată să informeze pe cealaltă Parte despre 

acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariţiei schimbărilor.  

 

13. Declaraţiile părţilor privind valabilitatea Contractului. 

 

mailto:consiliu@criuleni.md
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13.1. Părţile declară că reprezentanţii lor, care sunt indicaţi în Preambulul, beneficiază de toate împuternicirile necesare pentru 

a semna prezentul Contract şi că manifestarea lor de voinţă de a încheia şi de a executa prezentul Contract este manifestarea  de 

voinţă directă a Parţilor, în caz contrar, persoana fizică care a semnat contractul îşi asumă responsabilitate nelimitată pentru 

prejudiciul produs ca urmare a declarării nulităţii contractului, în calitate de subiect al dreptului civil, fără a putea invoca orice 

fel de limitări, inclusiv ce ţin de regimul juridic intern al responsabilităţii materiale conform legislaţiei muncii. 

13.2. Părţile declară despre lipsa a oricăror restricţii sau interdicţii, care rezultă din normele  documentelor de constituire, 

regulamentele interne sau alte documente de acest gen sau din normele altor contracte sau orice documente juridice, pentru 

semnarea sau executarea a prezentului Contract. 

13.3. Părţile declară despre prezenţa tuturor condiţiilor necesare valabilităţii prezentului Contract, inclusiv şi: 

a) Consimţământul de a încheia prezentul Contract provine de la persoanele cu discernământ, este exprimat cu 

intenţia de a produce efectele juridice şi nu este viciat. 

b) Manifestarea de voinţă a fiecărei dintre Părţi pentru a încheia prezentul Contract a fost adusă în modul 

cuvenit la cunoştinţă celeilalte Părţi şi conţinutul manifestării de voinţă a fiecărei dintre Părţi este clar şi 

cunoscut pentru cealaltă Parte. 

c) Obiectul prezentului Contract este legal, se află în circuitul civil şi este determinat sau cel puţin determinabil 

prin specia sa. 

d) Cauză al prezentului Contract nu contravine legii, bunelor moravuri şi ordinii publice. 

e) Prezentul contract este încheiat în forma necesară conform normelor al Codului Civil.     

 

 

 

ÎN CONFIRMAREA ACESTUI FAPT PREZENTUL CONTRACT A FOST SEMNAT ÎN MODUL 

CORESPUNZĂTOR DE CĂTRE PĂRŢI: 

 

 

PRESTATOR 

 

 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

„___________”_____ 

Republica Moldova, _______________, 

_____________,_____, _____, MD-____ 

IDNO ________________ 

c/d _________________ 

codul Băncii ___________ 

în BCA “_______________”SA  

Consiliul raional Criuleni 

Republica Moldova, r-nul Criuleni,  

or. Criuleni, str. 31 August, 108, MD-4801 

IDNO ________________ 

c/d _________________ 

codul Băncii TREZMD2X  

în Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat;  

 

__________________________________ 

___________________ 

Administrator 

__________________________________ 

Vitalie Rotaru  

Președintele raionului 
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Proiect  

 

 

Decizia  nr. ______  

din ___ __________2013 

 

Cu privire la rectificarea  

bugetului raional pe anul 2013  

şi alocarea mijloacelor financiare 

 

Întru îndeplinirea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr. 249 din 2 noiembrie 2012, cu 

modificările şi completările operate prin Legea nr.277 din 15.11.2013, Hotărîrii Guvernului nr.242 din 

05.04.2013, privind programul de reîntegrare a ţării pe anul 2013, Hotărîrea Guvernului nr.733 din 16 

septembrie 2013 privind programul activităţilor de reîntegrare a ţării pe semestrul II anul 2013, avînd în 

vedere demersurile înaintate de către conducătorii instituţiilor publice din subordinea Consiliului raional,  

privind acordarea susţinerii financiare în soluţionarea unor probleme ale activităţii instituţiilor publice şi 

altor aspecte, ce ţin de rectificarea bugetului raional pentru anul 2013, în conformitate cu prevederile art. 

27 al Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Legii privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional 

 

decide: 

1. Se rectifică bugetul raional la partea de venituri şi cheltuieli cu 2307,2 mii lei în legătură cu 

majorarea transferurilor alocate suplimentar de la Bugetul de Stat la bugetul raional pentru 

anul 2013 după cum urmează: 

1.1 cu 1098,2 mii lei a transferurilor din Fondul de susţinere financiară a bugetului raional inclusiv: 

 - 500,0 mii lei, pentru procurarea unui transport şcolar; 

 - 573,0 mii lei, pentru procurarea mobilierului şcolar; 

   -25,2 mii lei, indemnizaţii pentru susţinerea tinerilor specialişti din domeniul învăţămîntului. 

1.2 cu 1209,0 mii lei a transferurilor cu destinaţie specială pentru cheltuieli capitale inclusiv: 

 - 1159,0 mii lei, pentru finisarea lucrărilor de construcţie a anexei la grădiniţa de copii din 

s.Măgdăceşti; 

 - 50,0 mii lei, lucrări de reparaţie a apeductului din s.Mălăeşti, com.Bălăbăneşti.  

1.3 Anexa 6 la decizia Consiliului raional nr.09.12 din 14.12.2012 privind transferuri de la bugetul de stat 

pentru finanţarea cheltuielilor la investiţii şi reparaţii capitale pe anu 2013 în legătură cu modificările şi 

completările operate la Legea bugetului de stat pe anul 2013, va avea următorul conţinut. ( anexa nr.1)  

 

2. Se micşorează volumul bugetului raional la partea de venituri şi cheltuieli cu 2261,0 mii lei, 

mijloace primite de la bugetul de stat cu destinaţie specială pentru cheltuieli capitale, majorînd 

cu aceeaşi sumă volumul bugetelor satelor, comunelor după cum urmează: 

2.1 . 98,5 mii lei, bugetului s. Jevreni, pentru termoficarea casei de cultură din localitate; 

2.2 .  9,6 mii lei, bugetului s. Rîşcova, pentru instalarea turnului de apă din  localitate; 

2.3.  199,5 mii lei, bugetului s. Corjova, pentru reparaţia grădiniţei de copii; 

2.4.  98,9 mii lei, bugetului s. Izbeşte, pentru efectuarea lucrărilor de iluminare a străzilor din localitate; 

2.5.  197,0 mii lei, bugetului s. Işnoveţ, pentru construcţia sistemei de alimentare cu apă a localităţii; 

2.6.  100,0 mii lei, bugetului Liceului teoretic „N. Donici”, Dubăsarii Vechi, pentru achitarea proiectului 

de execuţie  a anexei şcolii; 

2.7. 270,0 mii lei, bugetului s. Bălăbăneşti, pentru reparaţia grădiniţei de copii din                         s. 

Bălăbăneşti. 

2.8. 288,0 mii lei, bugetului s. Oniţcani, pentru schimbarea uşilor, ferestrelor, acoperişului la grădiniţa de 

copii din localitate. 

2.9. 900,0 mii lei bugetului s. Coşerniţa, pentru reparaţia capitală a Centrului de tineret din localitate; 

2.10. 99,5 mii lei bugetului s.Dubăsarii Vechi, pentru reparaţia drumuliui din sat; 

3. Se micşorează cu 28,3 mii lei mijloacele financiare aprobate pe anul 2013 pentru activitatea 

Centrului metodic din cadrul Secţiei Cultură şi Turism, direcţionînd suma în cauză după cum 

urmează: 

SUBIECTUL 

7 
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3.1. 11,3 mii lei, la grupa „Alte cheltuieli” al bugetului Consiliului raional pentru achitarea taxei de 

participare a colectivului de dansuri populare „Lozioara” la Festivalul Internaţional coregrafic 

„Sojschii Horovod”, ediţia a VII-a din or. Gomeli, Belarusi; 

3.2. 17,0 mii lei, bugetelor satelor comunelor pentru acordarea premiilor pentru participare în cadrul 

sărbătorii „Toamna de Aur 2013” inclusiv: 

a). Concursul expoziţiilor etnografice, agricole ale primăriilor: 

- primăria Hruşova (locul I) – 5,0 mii lei; 

- primăria Dubăsarii Vechi (locul II) – 3,0 mii lei; 

- primăria Corjova (locul III) – 2,0 mii lei. 

b). Concursul „Cîntecul primarului”: 

- 3,0 mii lei, primăria s. Dubăsarii Vechi (locul I) primar Lungu G.; 

- 2,5 mii lei, primăria com. Boşcana (locul II) primar Vîntu A.; 

- 1,5 mii lei, primăria s. Maşcăuţi (locul III) primar Carţin V. 

  4. Se alocă 43,0 mii lei din soldul disponibil al bugetului raional după cum      urmează: 

4.1. 10,0 mii lei, Consiliului raional, întru susţinerea IMSP Centrului Medicilor de Familie, pentru 

procurarea medicamentelor stupifiante pentru bolnavii oncologici; 

4.2. 33,0 mii lei, bugetului or. Criuleni, pentru achitarea lucrărilor de amenajare a scuarului şi pieţii 

centrale a oraşului.; 

5.   Se alocă  123,2 mii  lei, din Fondul de rezervă al Consiliului raional, inclusiv: 

5.1. 12,0 mii lei, bugetului com. Bălăbăneşti după cum urmează: 

- 5,0 mii lei  pentru acordarea ajutorului financiar unic dlui Cotoman Victor, originar din s. Bălăbăneşti, 

sportiv al Federaţiei de Trialton Forţă DF din  Republica Moldova, pentru participare la Campionatul 

European de Powerlifting, care s-a desfăşurat în perioada 13-15 septembrie 2013 în or. Cerkasi, Ucraina; 

- 7,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material unic  dnei Perciuleac Oxana pentru tratament medical la 

2 copii minori gemeni ce suferă de insuficienţă hipofizară. 

5.2. 17,0 mii lei bugetului s. Jevreni pentru acordarea ajutorului material unic următoarelor persoane: 

- 10,0 mii lei dnei Brînza Angela pentru achitarea parţială a cheltuielilor de tratament medical la 2 copii 

din familie în cadrul Centrului de Hemotalogie şi Transplant Medular, Institutul Fundeni, România. 

- 7,0 mii lei dnei Ţurcan Ana , invalid de gradul II, întru acordarea ajutorului material unic  la reparaţia 

unei încăperi a casei în care va locui fiica Liudmila, invalid de gradul I cu familia sa. 

5.3. 47,2 mii lei Consiliului raional inclusiv: 

- 44,2 mii lei pentru dotarea cu echipament a efectivului USP Criuleni a Secţiei Situaţiei Excepţionale, 

procurarea aparatajului de înştiinţare de model ACSC-8 şi a tehnicii adiţionale. 

- 3.0 mii lei dlui Nica Vladimir, consilier raional pentru efectuarea tratamentului medical pentru cxare a 

suferit în urma unui accident.  

5.4. 32,0 mii lei pentru premierea învingătorilor la concursul raional, „Cea mai modernă, mai salubră şi 

mai amenajată localitate”, desfăşurat în perioada lunilor martie-iunie 2013 după cum urmează: 

a) 10,0 mii lei bugetului s. Corjova, inclusiv pentru premierea dlui Ojog Gheorghe, primar 1,0 mii lei; 

b) 8,0 mii lei bugetului s. Oniţcani, inclusiv pentru premierea dlui Vozian Leonid, primar 0,8 mii lei; 

c) 8,0 mii lei bugetului s. Măgdăceşti, inclusiv pentru premierea dnei Cojocaru Liuba, primar 0,8 mii lei; 

d) 6,0 mii lei bugetului com.Hruşova, inclusiv pentru premierea dnei Cotovici Parascovia, primar 0,7 mii 

lei. 

5.5 15,0 mii lei bugetului s. Zăicana pentru acordarea ajutorului material unic dlui Onofrei Tudor, invalid 

de gr.I, pentru compensarea parţială a cheltuielilor de deplasare la Clinica Ospedole Borgo Trento 

Polo Chirugico, Verona, Italia în legătură cu trecerea unui tratament medical.  

 

6. Se alocă 114,9 mii lei din Soldul componentei raionale a transferurilor categoriale neutilizat în anul 

2012 inclusiv: 

6.1. 17,3 mii lei Liceului Teoretic Cimişeni pentru achitarea lucrărilor de modificare şi reparaţie a holului 

şcolii în sală de clasă. 

6.2. 97,6 mii lei liceului Teoretic Mălăieşti, pentru achitarea lucrărilor de reparaţie a acoperişului 

instituţiei în cauză. 

7.  Se alocă 55,0 mii lei, din soldul bugetului raional, format în urma supraîndeplinirii în anul 2012 a părţii 

de venituri la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica 
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Moldova, bugetului oraşului Criuleni, pentru achitarea lucrărilor de reparaţie a drumului spre stadionul 

raional. 

8. Se modifică destinaţia mijloacelor financiare în sumă de 50,0 mii lei, alocate prin decizia Consiliului 

raional nr.10.02 din 29.03.2013 bugetului com.Dolinoe pentru  construcţia liniei electrice în cartierul 

locativ nou, direcţionînd suma în cauză la reparaţia drumului în variantă albă dintre s. Dolinoe şi Valea –

Coloniţei. 

9. Se rectifică bugetul raional aprobat pentru anul 2013: 

9.1 prin majorarea cu 36750 lei a părţii de venituri şi cheltuieli la capitolul „Mijloace speciale”, acumulate 

pe parcursul lunilor septembrie – noiembrie 2013 de la acordarea serviciilor cu plată după cum urmează: 

a) 1530 lei, mijloace băneşti încasate de la părinţi pentru alimentarea elevilor claselor V-IX din gimnaziul 

Corjova; 

b) 1620 lei, mijloace  băneşti încasate de gimnaziul Coşerniţa  pentru darea în arendă a unei încăperi a 

şcolii, care vor fi utilizate la necesităţile instituţiei; 

c) 2100 lei, mijloace băneşti acumulate de la părinţi pentru alimentarea elevilor claselor V-IX din 

gimnaziul Slobozia – Duşca; 

d) 4000 mii lei, mijloace băneşti ale Secţiei Cultură şi Turism acumulate de la prestarea serviciilor cu 

plată acordate de Centrul de Cultură şi Turism „G.Sîrbu”, care vor fi utilizate la resursele energetice a 

instituţiei în cauză; 

e) 27000 lei, mijloace băneşti ale Consiliului raional acumulate de la darea in arendă a încîperilor 

nelocuibile şi prezentarea setului de documente pentru participare la licitaţia publică, care se vor utiliza la 

plata mărfurilor şi serviciilor; 

d) 500 lei, mijloace băneşti ale Centrului pentru Tineret „Universul Tinerilor”, acumulate de la prestarea 

serviciilor cu plată şi utilizarea acestora pentru necesităţile instituţiei. 

9.2 prin micşorarea cu 2,5 mii lei a părţii de venituri şi cheltuieli la capitolul „Mijloace speciale”, 

neîncasate pe parcursul anului de Consiliul raional de la privatizarea locuinţelor: 

10. Se rectifică bugetul raional aprobat pentru anul 2013 prin majorarea  cu 1160,8 mii lei a părţii de 

venituri şi cheltuieli la capitolul „Fonduri speciale”, după cum urmează: 

10.1 160,8 mii lei transferuri de mijloace financiare din Fondul republican către fondurile locale de 

susţinere socială a populaţiei în urma rectificării fondului în cauză de către bugetul de stat, care 

vor fi utilizate de către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia familiei conform Regulamentului 

fondului de susţinere a populaţiei; 

10.2  cu 1000,0 mii lei Consiliului raional, mijloace financiare preconizate a fi primite de la Fondul 

Ecologic pentru lucrări de construcţie – montaj la staţia de epurare a apelor reziduale din or. 

Criuleni în s.Oniţcani. 

11. Se micşorează cu 150,0 mii lei mijloace financiare ale fondului de rezervă a bugetului raional aprobat 

pe anul 2013, deâirecţionînd suma în cauză bugetului com. Micleşti pentru achitarea lucrărilor de reparaţie 

a casei de cultură din s. Steţcani. 

12. Se alocă 2430,7 mii lei din componenta raională a transferurilor categoriale aprobate în bugetul 

raional pe anul 2013, instituţiilor şcolare pentru plata anticipată de pînă la 0,8% din lucrările contractate 

de fiecare instituţie conform contractului de antrepriză nr.214 din 13 august 2013, conform anexei 

12. Ordonatorii de credite nominalizaţi în prezenta decizie, în calitate de beneficiari ai     mijloacelor 

alocate, vor perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru finanţarea cheltuielilor în cauză. 

13. Responsabili de executarea prezentei decizii se numesc dl. T. Malai, vicepreşedinte al raionului, dl. V. 

Soltanici, şef Direcţie Educaţie, dna V. Anii, şef Direcţie Finanţe, dna V. Bobeico, şef Secţie Cultură şi 

Turism, dna M. Cebanu, contabil-şef al Apartului Preşedintelui raionului, primarii satelor, comunelor, or. 

Criuleni, nominalizaţi în prezenta decizie. 

14.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dlui Vitalie Rotaru, preşedinte al 

raionului. 

 

   Preşedintele şedinţei  

                         

  Secretarul Consiliului raional                                                          Grigore Savin 
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Anexa nr.1 

                                                                                                              la decizia  Consiliului raional 

                                                                                                              Nr.___    din__________2013 

„Anexa nr.6” 

la decizia Consiliului raional 

nr. 09.12  din 14 decembrie 2012 

modificată şi completată. 

 

 

 

Transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor 

la investiţii şi reparaţii capitale pe anul 2013, conform modificărilor şi completărilor operate la 

Legea bugetului de stat 2013. 

(mii lei) 

Unitate administrativ-teritorială, obiectiv 

Codul  

Suma 

Inclusiv: 

grupa 

principală 
Grupă 

Investiţii 

capitale 

Reparaţii 

capitale 

1 2 3 4 5 6 

Învăţămîntul 6  3439,0 2264,0 1175,0 

Învăţămînt preşcolar 6 1 2884,0 2059,0 825,0 

Anexa la grădiniţa de copii din satul Măgdăceşti 6 1 900,0 900,0  

Anexa la grădiniţa de copii din satul Măgdăceşti 6 1 +1159,0 1159,0  

Grădiniţa de copii din satul Ratuş, comuna Drăsliceni 6 1 125,0  125,0 

Grădiniţa de copii din satul Hruşova 6 1 100,0  100,0 

Grădiniţa de copii din satul Bălăbăneşti 6 1 300,0  300,0 

Grădiniţa de copii din satul Corjova 6 1 300,0  300,0 

Învăţămînt secundar 6 3 555,0 205,0 350,0 

Gimnaziul din satul Micleşti, comuna Micleşti 6 3 350,0  350,0 

Reconstrucţia casei de cultură în şcoală medie din  comuna Răculeşti 6 3 105,0 105,0  

Anexă la liceul teoretic N. Donici din satul Dubăsarii Vechi 6 3 100,0 100,0  

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8  470,0 370,0 100,0 

Activităţi în domeniul culturii 8 2 470,0 100,0 350,0 

Acoperişul casei de cultură din satul Zăicana 8 2 100,0  100,0 

Casa de cultură din comuna Paşcani 8 2 -250,0  -250,0 

Termoficarea casei de cultură din satul Jevreni 8 2 100,0 100,0  

Activităţi pentru tineret 8 7 270,0 270,0  

Centrul de tineret din satul Coşerniţa 8 7 270,0 270,0  

Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică 14  100,0  100,0 

Gospodăria drumurilor 14 7 100,0  100,0 

Drumul din satul Dubăsarii Vechi 14 7 100,0  100,0 

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a  fondului de 

locuinţe 
15  1000,0 550,0 450,0 

Gospodăria comunală 15 2 700,0 600,0 100,0 

Sistemul de alimentare cu apă din comuna Hîrtopul Mare 15 2 -300,0 -300,0  

Iluminarea străzilor din com.Hîrtopul Mare 15 2 +300,0  300,0 

Proiectarea reţelelor de canalizare în s.Porumbeni, com.Paşcani 15 2 +250,0 250,0  

Apeductul din s.Mălăeşti, com.Bălăbăneşti 15 2 +50,0  50,0 

Instalarea turnului de apă în satul Rîşcova 15 2 100,0 100,0  

Sistemul de alimentare cu apă a satului Işnovăţ 15 2 200,0 200,0  

Iluminarea străzilor din satul Izbeşte 15 2 100,0  100,0 

Total pe raion:   5009,0 3184,0 1825,0 
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Anexă 

la decizia Consiliului raional 

 nr.____ din______________ 

 

Mijloace financiare alocate din componenta raională pentru lucrări de confecţionare şi 

instalare a uşilor şi ferestrelor din termopan la clădirile instituţiilor de învăţămînt General 

şi secundar din raion. 

 

  

Şcoala primară Maşcăuţi 112,0 

Şcoala primară Criuleni 132,6 

Şcoala primară Dubăsarii Vechi 7.2 

Gimnaziul Zăicana 16.3 

Gimnaziul Hruşova 55.4 

Gimnaziul H-Mare 23.5 

Gimnaziul Sl.Duşca 54.4 

Gimnaziul Ratuş 11.2 

Gimnaziul Răculeşti 10.7 

Gimnaziul Micleşti 48.8 

Gimnaziul Işnovăţ 61.6 

Gimnaziul Izbişte 159.1 

Gimnaziul Drăsliceni 167.5 

Gimnaziul Dolinoe 1.7 

Gimnaziul Corjova 48.1 

Gimnaziul Bălţata 34.0 

Gimnaziul Bălăbăneşti 1.3 

Liceul teoretic Boşcana 90.0 

Licel teoretic „Mihai Eminescu”, Jevreni 15.8 

Liceul teoretic „Boris Dînga”, Criuleni 200.0 

Liceul teoretic „G.Sîrbu”, Maşcăuţi 206.3 

Liceul teoretic Hîrtopul Mic 186.0 

Liceul teoretic Măgdăceşti 293.1 

Liceul teoretic Mălăeţtii Noi 53.4 

Liceul teoretic Cimişeni 97.8 

Liceul teoretic Oniţcani 22.1 

Liceul teoretic Cruglic 169.2 

Direcţia Educaţie:  

Gimnaziul Steţcani 19.8 

Gimnaziul Rîşcova 16.2 

Gimnaziul Paşcani 4.5 

Gimnaziul Coşerniţa 114.1 

TOTAL 2430.7 

 

Secretarul Consiliului raional     Grirore Savin 
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Proiect 

 

 

 

DECIZIA nr. _______ 

din ____  __________  2013 

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului  

raionului pentru anul 2014 în prima lectură. 

 

 

În conformitate cu art. 43, p.(1), lit. „b” al Legii cu privire la administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 21, p.4 al Legii cu privire la finanţele 

publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, Consiliul raional 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă bugetul raional pentru anul 2014 în prima lectură la venituri în sumă de  

139865,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 139865,1 mii lei. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                            

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                          Grigore SAVIN 
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Proiect 
 

DECIZIA nr. ________ 

din ____  _________  2013 

 

Cu privire la aprobarea bugetului  

raionului pentru anul 2014 în  lectura a doua. 

 

În temeiul art. 43, p.(1), lit. „b” al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 

privind sistemul  bugetar şi procesul bugetar,  şi ţinînd cont de Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 

2003 privind finanţele publice, Consiliul raional 
 

DECIDE: 
 

1. Bugetul raional, se aprobă la venituri în sumă de 139865,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 

139865,1 mii lei. 

2. Se aprobă: 

2.1   sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului raional, (anexa  

         nr. 1); 

 2.2   normativele defalcărilor din venituri generale de stat la bugetele  satelor  

        (comunelor),  oraşului Criuleni, (anexa nr. 2); 

 2.3  normativele defalcărilor la impozitul pe proprietate la bugetele satelor (comunelor), 

         oraşului Criuleni, (anexa nr. 3); 

 2.4   cuantumul transferurilor de susţinere financiară a teritoriilor către bugetele  

         unităţilor   administrativ-teritoriale de nivelul I ( anexa nr. 4); 

 2.5  cuantumul transferurilor categoriale pe instituţiile de învăţămînt primar şi secundar 

         general (anexa. 5); 

 2.6   cuantumul mijloacelor  financiare a componentei raionale în sumă de 5584,8 mii 

         lei; 

 2.7   cuantumul Fondului pentru educaţie incluzivă în sumă de 1224,2 mii lei; 

 2.8   sinteza veniturilor şi cheltuielilor a fondului de susţinere socială a populaţiei 

         (anexa nr. 6); 

 2.9    sinteza mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile publice 

          finanţate de la bugetul raional, din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau  

          din alte activităţi desfăşurate contra plată, (anexa nr. 7); 

 2.10 efectivul -  limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la  

          bugetul raional, (anexa nr. 8); 

 2.11 cuantumul Fondului de Rezervă al bugetului raional în sumă de 500,0 mii lei. 

3. Se împuternicesc ordonatorii secundari de credite să efectueze, în caz de necesitate, modificări 

în devizele de cheltuieli aprobate pentru instituţiile subordonate, în limita alocaţiilor lunare 

prevăzute în buget; 

4. Anexele 1-8 sunt parte integră a prezentei decizii. 

5. Prezenta decizie intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014. 

 

 
Preşedintele şedinţei                                                                                 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                 Grigore SAVIN 
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Anexa nr.1 

la decizia Consiliului raional 

nr. ___din __ __________2013 

Sinteza veniturilor, cheltuielilor 

 şi surselor de finanţare a bugetului raional Criuleni 

pe anul 2014 
mii lei                                             

Denumirea indicatorului 

Codurile 
 

Total 

 

inclusiv 

Capit. 

Grupei 

princip 

Paragr

/grupa 

 

Venituri/ 

Cheltuieli 

de bază 

 

Fonduri 

speciale 

 

Mijloace 

speciale 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Veniturile, total   139865,1 137058,8 2217,8 588,5 

1.Venituri proprii 100  7564,8 6931,3 45 588,5 

- impozitul pe venitul persoanelor fizice 111 01/09 5751,3 5751,3 - - 

- plata pentru apa captată din toate tipurile de surse de 

aprovizionare cu apă. 
115 51 80,0 80,0 

- 
- 

-plata pentru extragerea materialelor de construcţie 

interne 
115 54 900,0 900,0 

- 
- 

-dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare. 121 12 200,0 200,0 - - 

-amenzile aplicate de poliţia rutieră. 123 02 - - - - 

-încasarea mijloacelor speciale. 151 00 588,5 - - 588,5 

-fonduri speciale. 161 00 45,0 - 45,0 - 

2. Defalcările de la veniturile regularizatoare.   4875,4 4875,4 - - 

-impozitul pe venitul persoanelor juridice 111 20/21 1583,4 1583,4 - - 

-taxele rutiere. 115 44 3292,0 3292,0 - - 

3.Transferurile de susţinere financiară a teritoriilor. 311 00 125252,1 125252,1 - - 

4.Transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii şi 

reparaţii capitale. 
321 00 - - 

- 
- 

5.Transferuri de la Fondul Republican de susţinere  

socială a populaţiei. 
362 00 

 

2172,8 
 

 

2172,8 
- 

6. Transferurile între componentele bugetelor UAT. 363 00 - - - - 

II Cheltuieli, total   139865.1 137058.8 2217.8 588.5 

1.Servicii de stat cu destinaţie generală. 01  6045.5 5884.0  161.5 

2.Apărarea Naţională. 03  94.0 94.0   

3.Menţinerea ordinii publice. 05      

4.Învăţămîntul. 06  76620.8 76370.8  250.0 

5.Cultura, arta, sportul şi acţiuni pentru tineret. 08  4495.3 4447.3  48.0 

6.Ocrotirea sănătăţii. 09      

7.Asistenţa şi susţinerea socială. 10  9382.9 7040.1 2217.8 125.0 

Inclusiv:       

-instituţii, servicii şi măsuri din domeniul dat.   7040.1 7040.1   

-fondul local de susţinere socială a populaţiei.       

8.Agricultura, gospodăria silvică, piscicultura şi 

gospodăria apelor. 
11  840.7 836.7 

 
4.0 

9.Industria şi construcţie. 13  509.8 509.8   

10.Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile 

şi informatica. 
14  3292.3 3292.3 

 
 

11.Gospodăria comunală şi gospodăria de expluatare a 

fondului de locuinţe. 
15    

 
 

12.Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale, total. 20  38583.8 38583.8   

Inclusiv:       

-Fondul de rezervă  al Consiliului raional 20 03 500.0 500.0   

-Transferuri de la bugetul raional la bugetele locale. 20 04 36530.7 36530.7   

-Cheltuieli neatribuite la alte grupuri 20 09 1553.1 1553.1   

13.Deficit/excedent (+ ; -)       

Secretarul Consiliului raional                                                                      Grigore SAVIN 
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                                                                                                                                       Anexa nr.2 

la decizia consiliului rational 

nr._____  din  ______ 2013. 

 

 

 

Normativele defalcărilor 

din veniturile generale de stat de la bugetul raional la bugetele satelor (comunelor) 

 or. Criuleni pe anul 2014 
 

 

 

Denumirea  unităţii  

administrativ teritoriale 

 de nivelul I 

 

Impozitul pe venitul 

persoanelor fizice  

(%) 

Impozitul pe venitul 

persoanelor juridice 

(%) 

Criuleni 41,0 100 

Bălăbăneşti 100 100 

Bălţata 100 100 

Boşcana 100 100 

Cimişeni 100 100 

Corjova 100 30,0 

Coşerniţa 100 100 

Cruglic 100 100 

Dolinnoe 100 100 

Drăsliceni 100 100 

Dubăsarii Vechi 100 100 

Hîrtop Mare 100 100 

Hruşova 100 100 

Işnovăţ 100 100 

Izbeşte 100 100 

Jevreni 100 100 

Maşcauţi 100 100 

Măgdăceşti 100 100 

Micleşti 100 100 

Oniţcani 100 100 

Paşcani 100 100 

Răculeşti 100 100 

Răşcova 100 100 

Slobozia Duşca 100 100 

Zăicana 42,0 100 
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Anexa nr.3 

la decizia Consiliului raional 

nr. ____din ___ ________2013 

 

 

 

Normativele defalcărilor 

la impozitul pe proprietate la bugetele satelor (comunelor)  

or. Criuleni pe anul 2014. 
 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea unităţii 

administrativ 

teritoriale de nivelul 

întîi 

Impozitul 

funciar pe 

terenuri cu 

destinaţie 

agricolă  

(%) 

Impozitul 

funciar pe 

terenuri cu 

altă 

destinaţie 

decît cea 

agricolă  

(%) 

Impozitul 

funciar 

încasat de 

la 

păersoanel

e fizice 

(%) 

Impozitul 

funciar pe 

păşuni şi 

fîneţe 

(%) 

Impozitul 

pe bunurile 

imobiliare 

încasat de 

la 

persoanele 

juridice 

(%) 

Impozitu

l pe 

bunurile 

imobiliar

e încasat 

de la 

persoane

le fizice 

(%) 

Impozitul pe 

bunurile 

imobiliare cu 

destinaţie 

locativă din 

oraşe, achitat de 

către persoanele 

fizice 

(%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Criuleni 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Bălăbăneşti 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Bălţata 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Boşcana 100 100 100 100 100 100 100 100 
5 Cimişeni 100 100 100 100 100 100 100 100 
6 Corjova 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Coşerniţa 100                100                100                100                100                100                100 100 

8 Cruglic 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Dolinnoe 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 Drăsliceni 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 Dubăsarii Vechi 100 100 100 100 100 100 100 100 
12 Hîrtop Mare 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Hruşova 100 100 100 100 100 100 100 100 

14 Işnovăţ 100 100 100 100 100 100 100 100 

15 Izbeşte 100 100 100 100 100 100 100 100 

16 Jevreni 100 100 100 100 100 100 100 100 

17 Maşcauţi 100 100 100 100 100 100 100 100 
18 Măgdăceşti 100 100 100 100 100 100 100 100 
19 Micleşti 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 Oniţcani 100 100 100 100 100 100 100 100 

21 Paşcani 100 100 100 100 100 100 100 100 

22 Răculeşti 100 100 100 100 100 100 100 100 

23 Răşcova 100 100 100 100 100 100 100 100 
24 Slobozia Duşca 100 100 100 100 100 100 100 100 
25 Zăicana 100 100 100 100 100 100 100 100 
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                                                                                                                                       Anexa nr.4 

la decizia Consiliului raional 

nr. ____din ___ ________2013 

 

 

 

Cuantumul transferurilor  

pentru susţinerea financiară a teritoriilor de la bugetul raional  

către bugetele UAT de nivelul I pentru anul 2014 
 

mii lei 

Nr. 

 d/o 

Denumirea unităţii administrativ teritoriale 

de nivelul întîi 

Transferurilor  

pentru susţinerea financiară a teritoriilor 

1 2 3 

1 Bălăbăneşti 1996,8 

2 Bălţata 1132,0 

3 Boşcana 2321,4 

4 Cimişeni 285,7 

5 Corjova 1787,4 

6 Coşerniţa 738,2 

7 Cruglic 1521,5 

8 Dolinnoe 279,8 

9 Drăsliceni 3129,9 

10 Dubăsarii Vechi 3117,1 

11 Hîrtop Mare 1568,2 

12 Hruşova 1636,5 

13 Işnovăţ 1039,1 

14 Izbeşte 1423,9 

15 Jevreni 1292,1 

16 Maşcauţi 1997,9 

17 Măgdăceşti 2113,3 

18 Micleşti 1425,0 

19 Oniţcani 1642,3 

20 Paşcani 389,8 

21 Răculeşti 1759,6 

22 Răşcova 818,3 

23 Slobozia Duşca 1814,1 

24 Zăicana 1300,8 

25 Criuleni - 

 Total: 36530,7 
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Anexa nr.5 

la decizia Consiliului raional 

nr. ____din ___ ________2013 
 

 

Cuantumul transferurilor  

categoriale pe instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general  

 calculate pe bază de formulă pentru anul 2014. mii lei 

Iinstituţiile de învăţămînt primar  

şi secundar general  

pe raionul Criuleni 

Numărul ponderat  

de elevi la 1.10.2013 

Bugetul calculate  

pe bază de formulă 

1 2 3 

Şcoala primară Criuleni 220 1792,5 

Şcoala primară Dubăsarii Vechi 215 1760,2 

Şcoala primară  Maşcăuţi 131 1219,0 

Gimnaziul Bălăbăneşti 132 1225,4 

Gimnaziul Bălţata 194 1624,9 

Gimnaziul Coşerniţa 86 957,2 

Gimnaziul Izbeşte 272 2127,5 

Gimnaziul Ohrincea 72 817,7 

Gimnaziul Rîşcova 104 1045,0 

Gimnaziul Răculeşti 143 1296,3 

Gimnaziul Slobozia Duşca 179 1528,3 

Gimnaziul Steţcani 85 965,4 

Gimnaziul  Zăicana 160 1405,8 

Gimnaziul Dolinnoe 74 840,5 

Gimnaziul Ratuş 126 1186,7 

Gimnaziul Paşcani 90 1022,2 

Gimnaziul Jevreni 132 1225,4 

Gimnaziul Hîrtop Mare 162 1418,7 

Gimnaziul Corjova 191 1605,6 

Gimnaziul Hruşova 172 1483,1 

Gimnaziul Işnovăţ 139 1270,5 

Gimnaziul Micleşti 110 1083,6 

Gimnaziul Drăsliceni 155 1373,6 

Liceu Criuleni 498 3583,9 

Liceu Boşcana 397 2933,0 

Liceu Maşcăuţi 352 2643,1 

Liceu Măgdăceşti 808 5581,5 

Liceu Dubăsarii Vechi 682 4769,6 

Liceu Oniţcani 225 1824,7 

Liceu Cruglic 322 2449,7 

Liceu Mălăieşti 294 2269,3 

Liceu Cimişeni 302 2320,9 

Liceu Hîrtop Mic 248 1972,9 

   

   

   

Total: 7472 60623,7 
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Anexa nr.6 

la decizia Consiliului raional 

nr. ____din ___ ________2013 
 

 

 

 

 

 

 Sinteza veniturilor şi cheltuielilor a   

Fondului de susţinere socială a populaţiei pentru anul 2014. 

 

                                                                                                                                                       (mii lei) 

         Capitolul  Suma  

1 2 3 

Total venituri, dintre care: 
  

2217,8 

-  Transferuri din Fondul Republican de susţinere 

socială a populaţiei. 

362  

2172,8 

- Transferuri de la casele de schimb valutar. 160 45,0 

Total cheltuieli, dintre care.  
 

2217,8 

- Acordarea ajutoarelor materiale la susţinerea socială 

a populaţiei. 

  

2217,8 
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                                                                                                                                       Anexa nr.7 

la decizia Consiliului raional 

nr. ____din ___ ________2013 

 

 

MIJLOACE SPECIALE 

preconizate spre încasare în anul 2014 de către  

instituţiile publice finanţate de la bugetul raional. 
 

mii lei 

Nr. 

 d/o 
Denumirea instituţiei şi tipurile de mijloace speciale Suma estimată 

1 2 3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Consiliul raional 170,5 

Veniturile de la serviciile aferente procesului de privatizare 2,5 

Veniturile de la chiria/arendabunurilor proprietate publică 159,0 

Veniturile de la prestarea serviciilor cu plată  a  Centrului de 

Tineret UNIT. 

5,0 

Venituri de la livrarea documentelor de tender. 4,0 

2 

Secţia Cultură şi Turism 43,0 

Veniturile de la prestarea serviciilor cu plată 43,0 

  

3 

Direcţia Educaţie 250,0 

Veniturile instituţiilor de învăţămînt de la organizarea odihnei 

de vară pentru elevi şi copii. 

250,0 

  

4 

Centrul de reabilitare pentru invalizi şi pensioneri. 125,0 

Veniturile instituţiilor sociale aferente în mărimea diferenţei 

dintre suma pensiei calculate şi a celei plătite persoanelor 

întreţinute în azilurile (căminele) de bătrîni şi invalizi. 

125,0 

 Total: 588,5 
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                                                                                            Anexa nr.8 

                                                                                                                       la decizia Consiliului raional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                        nr.____  din ___________2013 
 

 

Efectivul limită al statelor de personal din 

 instituţiile publice finanţate de la bugetul raional pentru anul 2014. 
 

 

Denumirea 
Total 

numărul de 

unităţi 

Inclusiv din: 

Buget 

Contul 

mijloacel

or 

speciale 
1 2 3 4 5 

1 Aparatul preşedintelui 17.0 17.0  

2 

Serviciul de deservire a clădirii a personallului de 

deservire tehnică din cadrul Consiliului raional, Direcţiei 

Finanţe, Direcţiei Educaţie, Sect. de cultură 

20.75 20.75  

3 Direcţia Finanţe 14.0 14.0  
4 Direcţia investiţii şi relaţii economice externe 6.0 6.0  
5 Secţia administrativ militară 0.5 0.5  

6 Direcţia Educaţie (aparat admin.) 10.0 10.0  

7 Centrul de creaţie 18.0 18.0  

8 Cabinetul metodic 7.0 7.0  

9 Contabilitatea centralizată a Direcţiei Educaţie 5.0 5.0  

10 Serviciul psiho-pedagogic şi Asistenţă educaţională 10.0 10.0  
11 Serviciul de transportare a elevilor la licee şi gimnazii. 5.0 5.0  

12 Serviciul Cultură şi Turism (aparat admin.) 4.0 4.0  

13 Centrul de Cultură şi tineret „Grigore Sîrbu” 24.5 24.5  

14 Contabilitatea Secţiei de Cultură şi Turism 1.0 1.0  

15 Şcoala sportivă 35.0 35.0  

16 Stadionul 8.0 8.0  
17 Centrul pentru tineret „Universul tinerilor” 14.25 14.25  

18 
Direcţia Asistenţă Socială şi protecţia familiei (aparat 

admin.). 
8.0 8.0  

19 Serviciul de deservire soaislă la domiciliu 43.0 43.0  

20 Case de copii 2.0 2.0  

21 Serviciul ortopedie şi protezare 1.0 1.0  

22 Serviciul de asistenţă socială comunitară 31.0 31.0  

23 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 15.0 15.0  
24 Serviciul social de asistenţă personală 20.0 20.0  

25 Serviciul de mediator comunitar 1.0 1.0  

26 Centrul de reabilitare pentru invalizi şi pensionari “ SOS” 18.5 18.0 0.5 

27 Direcţia agricultură , politici economice şi relaţii funciare 8.0 8.0  

28 Direcţia Dezvoltare Comunitară 6.0 6.0  

 Total: 353.5 353.0 0.5 
     

 

Licee 
1 Mălăieşti 42.96 42.96  

2 Boşcana 53.67 53.67  
3 Cimişeni  41.45 41.45  

4 Cruglic  45.33 45.33  

5 Dubăsarii-Vechi 82.83 82.83  

6 Hîrtopul – Mic 41.75 41.75  

7 Maşcăuţi  54.5 54.5  
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8 Măgdăceşti  94.66 94.66  

9 Oniţcani  38.29 38.29  

10 Criuleni  59.42 59.42  

 Total pe licee: 554.86 554.86  

     

 

Gimnazii 
1 Bălăbăneşti 24.68 24.68  

2 Balţata 35.28 35.28  

3 Corjova 34.46 34.46  

4 Coşerniţa 20.59 20.59  

5 Dolinoe 21.47 21.47  
6 Ratuş 26.86 26.86  

7 Drăsliceni 30.95 30.95  

8 Hîrtopul-Mare 29.81 29.81  

9 Hruşova 33.56 33.56  

10 Işnoveţ 24.69 24.69  

11 Izbişte 45.19 45.19  
12 Micleşti 25.28 25.28  
13 Steţcani 20.5 20.5  

14 Paşcani 18.47 18.47  

15 Răculeşti 30.09 30.09  

16 Rîşcova 22.71 22.71  

17 Slobozia-Duşca 32.78 32.78  
18 Zaicana 33.78 33.78  
19 Ohrincea 18.46 18.46  

20 Jevreni 24.89 24.89  

 Total  pe gimnazii: 554.5 554.5  

 

Şcolile primare 
1 Dubăsarii-Vechi 35.6 35.6  
2 Maşcăuţi 25.55 25.55  

3 Criuleni 31.5 31.5  

 Total pe şcoli primare: 92.65 92.65  

     

 Total pe şcoli: 1202.01 1202.01  

 

 Total general: 1555.51 1555.01 0.5 

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                               Grigore Savin 
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Notă   in format i vă  

 l a   p ro iec tu l   buge tu lu i  ra iona l  pe  anu l  2014  
Proiectul bugetului raional pe anul 2014 a fost elaborat conform prevederilor Legii nr.847-XIII din 24 mai 

1996 privind sistemul  bugetar şi procesul bugetar, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele 

publice locale, altor acte legislative, ce reglementează aspectele bugetar-fiscale şi obiectivele de politici lansate în 

cadrul de cheltuieli pentru anul viitor. 

Veniturile bugetului raional 

Aprecierea părţii de venituri a bugetului raional a fost efectuată în temeiul estimării bazei fiscale pe 

fiecare unitate administrativ - teritorială, pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări în parte. Drept sursă de 

informaţie au servit baza de date de care dispune Inspectoratul Fiscal teritorial, indicii agenţilor economici ce îşi 

desfăşoară activitatea în teritoriu cît şi estimările indicilor macroeconomici reflectaţi în Notele metodologice 

privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice a proiectelor de buget pe anul 2014, remise de 

către Ministerul Finanţelor.  

Contingentul impozitului pe venitul persoanelor fizice pe anul 2014 a fost estimat reieşind din prognoza 

creşterii salariului mediu nominal lunar şi estimările fondului de remunerare a muncii, precum şi estimările scontate 

pe fiecare unitate administrativ-teritorială la acest impozit. Venitul în cauză, avînd funcţie de impozit regularizatoriu 

între bugetul raional şi bugetele satelor (comunelor) oraşului, se propune de a fi încorporat în măsură deplină în 

structura a 24 de bugete locale, iar de la primăria oraşului Criuleni, aplicînd normativul de defalcare de 59 %, cu 

suma totală de 5056,3 mii lei  sînt încadrate în structura bugetului raional. 

Totodată de la contingentul impozitului pe venitul persoanelor juridice se propune de a fi încorporat în 

măsura deplină în structura a 24 de bugete locale, iar de  la primăria s.Cimişeni, aplicînd normativul de defalcare de 

70 % cu suma totală de 1583,4 mii lei sînt incluse în structura bugetului raional. 

Calculele taxelor pentru resursele naturale au fost întocmite conform cotelor prevăzute în anexele la Titlul 

VIII al Codului Fiscal şi vor constitui 980,0 mii lei. 

Pentru calcularea cuantumului taxei rutiere pe anul 2014, s-a ţinut cont de mărimile cotelor taxei conform 

prevederilor Titlului IX al Codului fiscal „Taxele rutiere”  şi stabilirea acestora în dependenţă de capacitatea 

motorului şi numărul de transport înregistrat pe teritoriul raionului. 

Astfel s-a calculat contingentul taxei rutiere ce constituie 6584,0 mii lei, dintre care 50% din suma 

contingentului se va defalca de către bugetul de stat la bugetul raional, care va constitui 3292,0 mii lei. 

În suma totală a veniturilor bugetului raional sunt integrate veniturile de bază, fondurile speciale şi mijloace 

speciale ale instituţiilor finanţate din  bugetul raional. 

Veniturile de bază deţin în suma totală a veniturilor bugetului raional 98,0 la sută şi constituie 137058,8 mii 

lei. Faţă de suma aprobată pe anul 2013, veniturile  menţionate se vor majora cu 645,4 mii  lei sau cu  0,5 la sută. 

În structura veniturilor de bază ale bugetului raional, veniturile proprii se prognozează a fi încasate în sumă 

de 6931,3 mii lei sau 5,1 la sută.. Defalcările de la veniturile generale de stat (taxe rutiere) constituie 3292,0 mii lei 

sau 2,4  la sută în raport cu veniturile de bază şi impozitul pe venitul persoanelor juridice va constitui 1583,4 mii lei. 

Structura veniturilor de bază ale bugetului raional:          
                                                                                                                                                                                                                                  (mii lei) 

 
Capit./gr 

principală 

Paragr/ 

grupă 

Veniturile 

de bază 

2013 

Veniturile 

de bază 

2014 

Devieri 

(+;─) 

1 2 3 4 5 6 

I. Veniturile de bază, total   136413,4 137058,8 645,4 

1.Veniturile proprii 100  6561,6 6931,3 369,7 

─Impozitul pe venitul persoanelor fizice 111 01/09 5347,1 5751,3 404,0 

─Plata pentru apa căpătate din toate tipurile de surse de aprovizionare 

cu apă 
115 51 79,5 80,0 0,5 

─Plata pentru extragerea materialelor de construcţie interne 115 54 900,0 900,0 - 

─Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare 121 12 55,0 200,0 145,0 

─Amenzile aplicate de poliţia rutieră 123 02 180,0 - -180,0 

2. Defalcările de la veniturile regularizatoare   1511,6 4875,4 3363,8 

-Impozitul pe venitul persoanelor juridice 111 21 - 1583,4 1583,4 

─Taxele rutiere 115 44 1511,6 3292,0 1780,4 

3.Transferurile de susţinere financiară a teritoriilor 311 00 124540,2 125252,1 711,9 

4. Transferuri destinate finanţării cheltuielilor capitale 321 00 3800,0 - - 
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De la bugetul de stat, pe parcursul anului 2014, bugetul raional va beneficia de transferuri întru susţinerea 

financiară a teritoriilor în sumă de 125252,1 mii lei sau cu 711,9 mii lei mai mult faţă de cele aprobate pe anul 2013. 

Din suma totală a transferurilor de susţinere financiară a teritoriilor, 36530,7 mii lei sau 29,2 la sută vor fi 

direcţionate bugetelor UAT de nivelul I şi  70,8 la sută sau 88721,4 mii lei va beneficia bugetul raional. 

 

Evoluţia bugetului raional la mijloacele speciale.              
                                                                                                                                                                                                         (mii lei) 

 2013 2014 Devieri (+; -) 

Total: 497,7 588,5 90,8 

         

În structura veniturilor bugetului raional pe anul 2014, mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate 

din bugetul raional obţinute de la prestarea lucrărilor şi acordarea serviciilor contra plată şi alte intrări legale de 

venituri  vor constitui 588,5 mii lei. Estimările de mijloace speciale s-au efectuat de către instituţiile publice în baza 

tarifelor la servicii, aprobate de către Consiliul raional. 

În suma totală a veniturilor bugetului raional, veniturile fondului special  vor constitui 2217,8 mii lei sau 1,6 

la sută.  

Astfel, pentru anul 2014 veniturile de bază ale bugetului raional se preconizează a fi încasate în sumă totală 

de  137058,8 mii lei, cu o creştere în comparaţie cu suma aprobată pe anul 2013 de 645,4 mii lei sau cu 0,5 la sută. 

Cheltuielile bugetului raional 

În funcţie de obiectivul politicii în domeniul cheltuielilor publice privind ajustarea volumului de cheltuieli 

la cadrul de resurse disponibile, cheltuielile bugetului raional pe anul 2014, corelate cu volumul veniturilor posibile 

de a fi încasate, sînt prognozate la general în sumă de 139865,1 mii lei. În raport cu prevederile de cheltuieli ale 

bugetului raional aprobat pe anul 2013, cheltuielile se estimează cu o creştere de 946,8 mii lei sau cu  0,7  %. 

 
Evoluţia şi structura cheltuielilor bugetului raional pe anul 2013─2014 

                                                                                                                                                                                                               (mii lei) 

Nr

. 

d/

o 

Compartimentele de 

cheltuieli 

Aprobat 2013 Proiect  2014 

Suma 

totală 

Inclusiv: 

Suma 

totală 

Inclusiv: 

Cheltuieli 

de bază 

Fonduri 

speciale 

Mijloace 

speciale 

Cheltuieli 

de bază 

Fonduri 

speciale 

republicane 

Mijloace 

speciale 

 Cheltuieli total 138918,3 136413,4 2007,2 497,7 139865,1 137058,8 2217,8 588,5 

1 
Servicii de stat cu 

destinaţie generală 
5740,4 5686,2  54,2 6045,6 5884,0  161,5 

2 Apărarea Naţională 94,0 94,0   94,0 94,0   

3 Învăţămîntul 76839,3 76542,3  297,0 76620,8 76370,8  250,0 

4 
Cultura, arta, sportul şi 

acţiunile pentru tineret 
4731,5 6203,7  41,5 4495,3 4447,3  48,0 

5 
Asistenţa şi susţinerea 

socială 
7461,9 5349,7 2007,2 105,0 9382,9 7040,1 2217,8 125,0 

6 Agricultura  779,9 779,9   840,7 836,7  4,0 

7 Industria şi construcţia 516,7 516,7   509,8 509,8   

8 
Transportul, gospodăria 

drumurilor 
1611,6 1611,6   3292,3 6292,3   

9 

Gospodăria comunală şi 

gospodăria de expluatare 

a fondului de locuinţe 

700,0 700,0   - -   

10 

Cheltuieli neatribuite la 

alte grupuri principale, 

total: 

38929,3 38929,3   38583,8 38583,9   

11 Inclusiv:         

12 
Fondul de rezervă al 

Consiliului raional 
950,0 950,0   500,0 500,0   

13 

Transferuri de la bugetul 

raional către bugetele de 

nivelul I 

36503,8 36503,8   36530,7 36530,7   

14 
Cheltuieli neatribuite la 

alte grupuri. 
1475,5 1475,5   1553,1 1553,1   
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La estimarea cheltuielilor proiectului bugetului raional pe anul 2014, autoritatea executivă s-a condus 

de actele normative care reglementează activitatea direcţiilor, secţiilor Consiliului raional şi a domeniilor 

patronate, propunerile înaintate şi rezultatele acestora reieşind din cadrul de venituri preconizate a fi acumulate 

în anul 2014  şi cheltuielile medii la un locuitor, angajat, beneficiar. 

La estimarea cheltuielilor de personal pentru anul 2014 s-a ţinut cont de majorările salariale trecătoare din 

anul 2013, de ajustările structurale trecătoare din anul 2013 precum şi de politica salarială pentru anul 2014. 

Politica salarială pe anul 2014, de care s-a ţinut cont la estimarea cheltuielilor de personal prevede 

majorarea salariului minim în mărime de 1000 lei, care se va stabili începînd cu 1 octombrie 2014, cu recalcularea 

salariilor de bază pe categoriile de salarizare ale Reţelei Tarifare Unice, precum şi de prevederile HG nr.791 din 

07.10.2013 prin care s-au operat modificări şi completări la HG nr.381 din 26.04.2006 „cu privire la condiţiile de 

salarizare a personalului din unităţile bugetare”. 

Dat fiind angajamentul Guvernului de monitorizare permanentă a numărului de personal şi cheltuielilor de 

personal în sectorul public, la estimarea cheltuielilor respective pe anul 2014 s-a ţinut cont de limitele preliminare 

ale numărului de unităţi de personal pe anul viitor, ajustate cu factorii ce prevăd crearea unor instituţii şi servicii noi 

la ramura „Asigurarea şi asistenţa socială”. 

La estimarea cheltuielilor pentru contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat se va menţine tariful de 

23% la  cheltuielile de remunerare a muncii la care s-au calculat aceste contribuţii.  

Cota primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală va fi în cuantum de 3,5 % faţă de cheltuielile 

de remunerare a muncii la care se calculă aceste prime. 

La planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-a ţinut cont de tarifele curente şi de 

indicele de creştere a preţurilor de consum, precum şi de necesitatea aplicării unui regim strict de economie, un 

accent deosebit fiind pus şi de îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice. 

Ţinînd cont de particularităţile generale menţionate mai sus şi de particularităţile specifice pentru fiecare 

domeniu (ramură), volumul cheltuielilor de bază a bugetului raional pe anul 2014 s-a estimat în sumă de 137058,8 

mii lei şi deţin ponderea majoră în structura cheltuielilor totale ale bugetului raional de circa 98,0 la sută. 

Comparativ cu volumul bugetului aprobat  pe anul 2013,  cheltuielile de bază ale anului 2014 se vor majora 

cu 1,0 % sau cu 645,4 mii lei. Sporul cheltuielilor de bază ale bugetului raional comparativ cu anul curent (aprobat) 

este influenţat de un şir de factori, printre care: 

- indexarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii în funcţie de indecele general al preţurilor de consum; 

- costul mecanismului de implimentare a sistemului de salarizare pentru unele categorii de salariaţi; 

- crearea unui serviciu nou la ramura „Asistenţa socială”. 

Cheltuielile prognozate a fi efectuate în cadrul fondurilor şi mijloacelor speciale pentru anul 2014 sunt 

estimate în sumă de  2806,3  mii lei. 

Din suma totală a fondurilor speciale, 2172,8 mii lei constituie transferurile de la Fondul republican de 

susţinere socială a populaţiei. Mijloace speciale pentru anul 2014 vor constitui 588,5 mii lei cu o creştere de 90,8 

mii lei faţă de anul 2013. 

 

Estimările de cheltuieli pe grupuri funcţionale principale: 

1.Servicii de stat cu destinaţie generală 

 
Cheltuieli de bază 

(mii lei) 

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului 

raional ( %). 

Aprobat 2013 5686,2 4,1 

Proiect 2014 5884,0 4,3 

La stabilirea numărului de personal pentru aparatul Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din 

subordinea Consiliului raional pentru anul 2014 s-a luat în considerare statul de personal avizat de către cancelaria 

de Stat la situaţia din 1 ianuarie 2013. 

La grupa dată de cheltuieli pe anul 2014 se preconizează o sumă totală de 5884,0 mii lei ce constituie 4,3 % 

din volumul de cheltuieli totale de bază ale bugetului raional. 

Structura serviciilor de stat cu destinaţie generală include întreţinerea activităţii instituţiilor publice: 

─  Aparatul Preşedintelui raionului; 

─  Direcţia Finanţe; 

- Direcţia Investiţii şi relaţii economice externe. 

Estimarea cheltuielilor pentru asigurarea activităţii acestor instituţii pentru anul 2014 s-au efectuat reieşind 

din costul mediu pentru întreţinerea  unei unităţi de personal pe an în cuantum de: 

254112 lei  ─ Aparatul Preşedintelui raionului; 
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72014 lei    ─  Direcţia Finanţe; 

 92650 lei     - Direcţia Investiţii şi relaţii economice externe. 

 

2. Apărarea naţională 

 
Cheltuieli de bază 

(mii lei) 

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului 

raional (%) 

Aprobat 2013 94,0 0,07 

Proiect 2014 94,0 0,07 

La compartimentul dat s-au estimat cheltuieli pentru întreţinerea Centrului militar Criuleni. 

Estimarea  cheltuielilor s-a efectuat în baza cheltuielilor medii de  întreţinerea unui colaborator angajat în  

această structură, care constituie 13460 lei, raportat la numărul colaboratorilor în teritoriu (5 unităţi). Acest 

compartiment a fost suplimentat cu 26,7 mii lei care vor fi utilizate la plata serviciilor medicale acordate de către 

comisia medical raională pentru recruţi 

 
3.Învăţămîntul  public 

 
Cheltuieli de bază 

(mii lei) 

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului 

raional (%) 

Aprobat 2013 76542,3 56,1 

Proiect 2014 76370,8 55,7 

 
                  În volumul de cheltuieli la acest compartiment sunt incluse mijloace pentru întreţinerea aparatului 

administrativ al Direcţiei Educaţie şi instituţiile subordonate direcţiei: (Casa de creaţie şi agrement; Cabinetul 

metodic; Contabilitatea, Serviciul psihopedagogic şi de asistenţă socială), precum şi volumul cheltuielilor a 

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, estimate conform metodei de finanţare pe bază de cost 

standard per elev. 

               Întru asigurarea finanţării instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar-general pe bază de formulă per elev 

au fost calculate transferuri categoriale pentru fiecare şcoală primară, gimnaziu, liceu, reieşind din cuantumul 

normativului valoric pentru un „elev ponderat” şi a normativului valoric pentru o instituţie, ce constituie 6929 lei şi 

respectiv, 480998 lei. Astfel, cuantumul transferurilor categoriale pentru finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar 

şi secundar-general pentru anul 2014 vor constitui 60623,7 mii lei şi sunt reflectate în anexa nr.5 la proiectul 

deciziei. 

              Volumul bugetelor conform formulei pentru întreţinerea instituţiilor nominalizate a fost suplimentat cu 

cheltuieli pentru acordarea dejunurilor calde elevilor cl.I-IV. Aceste cheltuieli s-au estimat separat din 165 zile de 

alimentaţie, norma de alimentare din anul precedent indexată la indicele de creştere a preţurilor de consum (7 lei/zi) 

şi numărul de elevi la situaţia din 1 septembrie 2013. Cuantumul acestor cheltuieli constituie 3567,8 mii lei şi sunt 

reflectate în anexa nr.2 la prezenta notă informativă. 

               Întru realizarea prevederilor strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, aprobată prin 

Legea nr.169 din 09.07.2010 şi în scopul utilizării eficiente a mijloacelor bugetului de stat destinate elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale, Ministerul Educaţiei a iniţiat unele propuneri de modificare a HG nr.782 din 

02.10.2012 „Cu privire la finanţarea în bază de cost standard per elev pentru instituţiile de învăţămînt primar şi 

secundar general” prin care s-a prevăzut formarea Fondului pentru educaţie incluzivă, mijloace ce vor constitui 2% 

din volumul transferurilor categoriale, calculate în baza formulei de finanţaer. Astfel mijoacele repartizate Fondului 

pentru anul 2014 constituie 1224,2 mii lei. 

Fondul pentru educaţie incluzivă este destinat exclusiv pentru finanţarea serviciilor de suport la nivelul 

instituţiei de învăţămînt şi anume: cadrul didactic de sprigin şi centrul de resurse pentru educaţie incluzivă şi nu 

poate fi direcţionată în alte scopuri decît pentru acordarea serviciilor de educaţie incluzivă. 

Repartizarea şi utilizarea mijloacelor fondului pentru educaţie incluzivă se va stabili printr-un regulament, 

înaintat spre aprobare de Consiliul raional. 

Conform prevederilor Regulamentului privind modul de aplicare a formulei de finanţare a instituţiilor 

nominalizate, în componenţa volumului de cheltuieli la compartimentul „Învăţămîntul public” sunt prevăzute 

transferuri categoriale în sumă de 5584,8 mii lei, mijloace financiare ce constituie „Componenta raională”. 

La estimarea cheltuielilor pentru învăţămînt au mai fost prevăzute mijloace pentru acoperirea cheltuielilor, 

legate de organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziilor, şcolilor de cultură generală şi licee  în 

sumă de 142,3 mii lei şi 1200,0 mii lei pentru organizarea odihnei  de vară şi asigurarea desfăşurării olimpiadelor 

raionale 127,7 mii lei. 
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4. Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret 

 
Cheltuieli de bază 

(mii lei) 

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului 

raional (%) 

Aprobat 2013 6203,7 4,5 

Proiect 2014 4447,3 3,3 

 

La compartimentul dat s-au estimat cheltuieli pentru întreţinerea instituţiilor de subordine raională: Centrul 

de Cultură „G. Sîrbu”; Aparatul administrativ, Contabilitatea Secţiei Cultură şi Turism; Centrul resurse pentru tineri 

„Universul tinerilor”; Stadionul raional; Şcoala sportivă Criuleni, în baza numărului mediu de unităţi de personal şi 

a costului mediu pentru întreţinerea acestor unităţi în cuantumul normativului de cheltuieli estimate separat pe 

fiecare tip de instituţie, care sunt reflectate în anexa nr.1 la nota informativă. 

Pentru realizarea măsurilor sportive, acţiunilor pentru tineret pe anul 2014 se prevede 196,2 mii lei. 

5. Asigurarea şi asistenţă socială 

 

 
Cheltuieli de bază 

(mii lei) 

Ponderea în totalul cheltuielilor de bază a 

bugetului raional (%) 

Aprobat 2013 5349,7 3,9 

Proiect 2014 7040,1 5,1 

 
Pentru ramura respectivă volumul cheltuielilor de bază comparativ cu anul 2013 sînt în creştere cu 1676,0 

mii lei. 

Suma cheltuielilor pe tipuri de instituţii a fost estimată, reieşind din cheltuielile medii, precum urmează: 

 Pentru un specialist (unitate): 

─     serviciul protezare şi ortopedie 35600  lei - 1 unitate; 

─  serviciul de îngrijire socială la domiciliu 35447 lei (8-10 persoane deservite de un  lucrător social în localităţile 

rurale şi 10-12 persoane - în  localităţile urbane) – 43 unităţi. 

─    serviciul de asistenţă socială, comunitară, întreţinerea a 31 unităţi de asistenţi sociali – 1245,7  lei. 

-   aparatul administrativ al Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei – 8 unităţi, la cheltuieli medii de 582,7 

lei pentru o unitate în an. 

 Pentru un tutelat în: 

-    Centrul  de reabilitare pentru invalizi şi pensionari – 31100 lei la 25 beneficiari; 

-    Case de copii de tip familial- 23125lei (2 case cu 12 copii; s. Mălăieşti, s. Dubăsarii-Vechi); 

-    Serviciul de asistenţă parentală profesională –44940  lei (15 asistenţi parentali cu 12 copii; s. Cruglic, s. Jevreni); 

-    Serviciul social de asistenţă personală – 35600 lei (20 beneficiari); 

-    Serviciul de mediator comunitar – 33700 lei; 

-   Susţinerea tinerilor specialişti – 3526 lei (19 beneficiari). 

Întru executarea  prevederilor art.49 al Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi s-au estimat mijloace financiare pentru plata compensaţiilor pentru călătoria în 

transportul comun urban, suburban şi interurban pentru invalizi de gradul I şi II, copii invalizi şi persoanelor ce  

însoţesc un invalid de gr.I sau un copil – invalid. 

Potrivit Ordinului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 17 din 11 februarie 2009 

„Cu privire la ajustarea tarifelor în transportul de călători pe rute regulate”, tariful pentru traficul de călători cu 

autobuze de tip comun pe rutele interurbane şi suburbane (pentru un pasager/chilometru) constituie 0,36 bani. 

Astfel, pentru anul 2014 cuantumul compensaţiilor s-a  calculat în mărime de 18 lei lunar. Calculul compensaţiilor 

în cauză a fost estimat în baza  numărului de beneficiari prezentat de Casa Naţională de Asigurări sociale la situaţia 

din 01 ianuarie 2013 (18 lei*4091 beneficiari =883,7 mii lei). 

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007 „Cu privire la  compensarea 

cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor ”, se preconizează 

acordarea unei compensaţii anuale pentru compensarea cheltuielilor de  deservire cu transport a persoanelor cu 

disabilităţi ale aparatului locomotor în cuantum de 700 lei pentru contingentul de beneficiari pe raion de 190 

persoane. 

Pentru implementarea la scară naţională a modelului de ghişeu unic în prestarea serviciilor sociale, au fost 

luate în calcul mijloace financiare pentru întreţinerea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în volum de 33,7 mii 

lei. 
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În afară de această, întru executarea art.53 alin.(9) lit.a) şi c) al Legii învăţămîntului nr.547 – XII din 27 

iulie 1995, pentru anul 2014 sunt prevăzute mijloace financiare pentru susţinerea tinerilor carde didactice în sumă 

de 67,0 mii lei. 

6. Agricultura 

 

 
Cheltuieli de bază 

(mii lei) 

Ponderea în totalul cheltuielilor de bază a 

bugetului raional (%) 

Aprobat 2013 779,9 0,6 

Proiect 2014 836,7 0,6 

           
              La acest compartiment sunt reflectate cheltuielile pentru întreţinerea aparatului administrativ al Direcţiei 

agricultură, politici economice şi relaţii funciare cu un număr de 8,0 unităţi de personal la normativul mediu pentru 

asigurarea activităţii acestei direcţii în cuantum de 79550 
 
lei. 

 Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1543 din 29 noiembrie 2002 „Cu privire la măsurile suplimentare 

pentru depozitarea centralizată şi neutilizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise”, la stabilirea raporturilor 

interbugetare dintre bugetul de stat şi bugetul raional, pentru serviciile respective au fost prevăzute cheltuieli, în 

sumă de 200,3 mii lei. 

 

7. Industrie şi construcţie  

 

La capitolul în cauză au fost estimate cheltuieli în sumă de 509,8 mii lei pentru întreţinerea a 6,0 unităţi din 

cadrul Direcţiei Dezvoltarea Comunitară. 

 

8. Gospodăria drumurilor 

 

La acest compartiment au fost estimate cheltuieli în volumul mijloacelor preconizate a fi obţinute din 

încasarea taxei de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica 

Moldova în proporţia sumei defalcărilor prevăzute la partea de venituri, ce va constitui 3292,0 mii. 

 

9. Alte cheltuieli  neatribuite la alte grupuri principale 

 

 
Cheltuieli de bază 

(mii lei) 

Ponderea în totalul cheltuielilor bugetului 

raional (%) 

Aprobat 2013 38929,3 28,5 

Proiect 2014 38598,2 28,2 

 
La acest compartiment au fost luate în calcul mijloace pentru: 

─  asigurarea activităţii serviciului de deservire a clădirii Consiliului raional şi unităţilor de deservire tehnică din 

cadrul Consiliului raional, Direcţiei Finanţe, Direcţiei Educaţie, Secţia Cultură. Cheltuielile normative pentru 

asigurarea activităţii unui angajat în serviciul menţionat se cifrează la 56053 lei pentru o unitate, calculat pentru 

un an ( 20,75 unităţi) ce constituie 1163,1 mii lei; 

─  115,0 mii lei întru asigurarea achitării cotezaţiei de membru a Asociaţiei Euroregiunea Siret –Prut-Nistru; 

─  constituirea Fondului de Rezervă al Consiliului raional în sumă nominală de  500,0 mii lei; 

-  achitarea dobînzii în sumă de 275,0 mii lei la împrumutul acordat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova 

pentru realizarea  proiectului investiţional „Construcţia locuinţelor sociale” conform contractului nr.1(a) din 

11.03.2011 şi 2(a) din 08.09.2011 şi achitarea comisionului bancar în cuantum de  1 % din suma veniturilor 

încasate la bugetul raional – 15,2 mii lei; 

-    transferurile de susţinere financiară a teritoriilor estimate pentru bugetele de  nivelul I în sumă de 36530,7 mii lei. 

              Cheltuielile medii luate în calcul la estimarea bugetului raional pentru anul 2014 sintezate, se prezintă în 

anexa nr.1 la prezenta notă informativă. 

 

 

Raportul dintre bugetul raional şi bugetele unităţilor  

administrativ-teritoriale de nivelul I. 
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Conform cadrului legal existent, unităţile administrativ - teritoriale de nivelul I beneficiază de autonomie 

financiară şi, respectiv, îşi elaborează şi aprobă bugetele anuale proprii în limita resurselor financiare disponibile 

care se formează din: 

─ venituri proprii; 

─ defalcări de la veniturile generale de stat, care prezintă surse de  reglementare a veniturilor sistemului bugetar; 

─ transferuri din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor format în componenţa bugetului raional; 

─ mijloace speciale; 

Proiectul bugetului raional pe anul 2014, prevede aprobarea de către Consiliul raional pentru bugetele 

oraşului, satelor (comunelor) doar a raporturilor dintre bugetul raional şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

de nivelul I care se determină prin stabilirea: 

─  normativelor de defalcări de la veniturile generale de stat; 

─ sumele transferurilor de la bugetul raional din fondul de susţinere financiară a teritoriilor pentru nivelarea 

bugetară. 

Prognoza veniturilor bugetelor UAT de nivelul I pe anul 2014 s-a efectuat reieşind  din: 

-     prevederile legislaţiei fiscale; 

-    particularităţile specifice (pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget) şi modificările la legislaţia fiscală,  

ce rezultă din obiectivele politicii fiscale pe termen mediu,  

-     estimările bazei fiscale pe fiecare UAT, aparte pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget. 

Pentru stabilirea bazei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale  de nivelul I pe anul 2014 s-au efectuat 

următoarele evaluări: 

 La capitolul Impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru anul 2014 se prevede menţinerea sistemului 

progresiv de impozitare a veniturilor cetăţenilor, concomitent cu majorarea la rată inflaţiei prognozate a tranşelor de 

venit impozabil, precum şi a scutirii anuale personale şi scutirii pentru persoanele întreţinute. 

Totodată, se menţine mărimea cotelor de impozitare pentru veniturile persoanelor fizice.  

             Estimările impozitului pe venitul persoanelor fizice pe anul 2014 s-au efectuat reieşind din prognoza 

creşterii salariului mediu nominal lunar şi estimările fondului de remunerare a muncii pe UAT, avînd ca bază datele 

organelor teritoriale de statistică privind salariul mediu lunar din anul 2012, precum şi estimările scontate ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la acest impozit pentru anul 2013. Totodată s-a  ţinut cont de datele 

obţinute în realitate în rezul tatul prelucrării de către organele  fiscale teritoriale a formei CET 08 „ Declaraţia 

persoanelor fizice  cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2012”. 

 La Impozitul pe venitul persoanelor juridice se prevede: 

- aplicarea cotei impozitului pe venitul persoanelor juridice în mărime de 12%; 

- menţinerea cotei impozitului simplificat unic pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător de către 

agenţii micului bussines, în mărime de  3% din cifra de afaceri anuală de pînă la 600 000 lei. 

Pentru estimarea sumei venitului impozabil, ca bază au servit datele obţinute în rezultatul prelucrării de 

către Inspectoratul Fiscal teritorial a formei VENO8 “Declaraţia cu privire la impozitul pe venit” pe anii 2011-2012. 

  Impozitul pe bunurile imobiliare: 

-  continuarea implementării noului sistem de impozitare a diferitelor categorii de bunuri imobiliare în 

funcţie de valoarea de piaţă a acestora; 

-  majorarea limitelor cotelor impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din oraşul 

Criuleni, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestuia, cu excepţia satelor (comunelor); 

pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu 

sau fără construcţii amplasate pe ele, de la 0,02% (cota minimă) şi 0,25% (cota maximă) la 

0,05% şi 0,3%. 

 Conform normativelor, din veniturile generale de stat (impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice) la 

dispoziţia bugetelor UAT de nivelul I se lasă 21212,7 mii lei sau 74,7 la sută din suma totală, preconizată a fi 

colectată în teritoriul raionului. 

Veniturile proprii (cu excepţia taxelor locale şi mijloacelor speciale) ale bugetelor oraşului, satelor 

(comunelor), s-au estimat în sumă totală de 29264,8 mii lei (impozitul pe venitul persoanelor fizice şi juridice – 

12212,7 mii lei, impozite pe proprietate – 6084,2 mii lei, alte venituri – 1967,9 mii lei), cu 2400,6 mii lei sau 8,9 la 

sută mai mult decît a fost luat în calcul la stabilirea raporturilor cu bugetul raional pe anul 2013. 

La estimarea taxelor locale s-a ţinut cont, de modificările şi completările  la Titlul  VII al Codului fiscal  

“Taxele locale”şi în dependenţă, de posibilităţile şi necesităţile  UAT, consiliile locale  vor decide asupra aplicării 

tuturor sau a unei părţi din taxele locale  prevăzute  la art.289 al Codului fiscal. Respectiv, la estimarea cuantumului 
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taxelor  locale, se vor lua în considerare  completările efectuate la legislaţie  şi cotele concrete care au fost adoptate 

de către  organile deliberative  şi executive ale APL.   

Taxele locale se prognozează a fi încasate în sumă de 2533,4 mii lei, mijloacele speciale sînt estimate în 

sumă de 3101,6 mii lei.  

Ca urmare a estimărilor efectuate, partea de venituri a bugetelor UAT de nivelul I, prognozate a fi colectate 

pentru anul 2014, va constitui în sumă totală de 34899,8 mii lei, ceea ce e cu 2131,8 mii lei sau cu 6,5 la sută mai 

mult decît a fost luat în calcul la stabilirea raporturilor între bugetul raional şi bugetele UAT de nivelul I pe anul 

2013. 

Totodată, la evaluarea bazei fiscale, pentru ca toate unităţile  administrativ-teritoriale să fie puse în 

condiţii echitabile, la estimarea veniturilor, n-au fost luate în considerare taxele locale, mijloacele speciale, a 

UAT de nivelul I, acestea servind drept surse suplimentare pentru efectuarea cheltuielilor, comparativ cu cele 

medii ce revin la un locuitor. 

În scopul minimizării diferenţelor fiscale existente, bugetului raional îi revine rolul de redistribuitor al 

veniturilor între teritorii. 

În baza celor menţionate, a fost estimată partea de venituri a bugetului fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale, de care s-a ţinut cont la stabilirea sumei transferurilor, ce urmează a fi alocate din contul fondului de 

susţinere financiară a teritoriilor prevăzute în bugetul raional. 

Normativele de defalcări de la veniturile generale de stat şi de la impozitul  pe bunurile imobiliare pentru 

bugetele locale se conţin în  anexele 2 şi 3 la proiectul deciziei. 

În scopul stabilirii sumei transferurilor de suţinere a teritoriilor de la bugetul raional către bugetele UAT de 

nivelul I, la estimarea cheltuielilor pentru anul 2014 s-au luat în considerare următoarele particularităţi generale şi 

specifice: 

Particularităţile generale: 

─ actele normative şi legislative în vigoare, care reglementează  activitatea autorităţilor publice locale şi a ramurilor 

respective; 

─ datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul de locuitori pe fiecare unitate administrativ-teritorială la 

situaţia din 01 ianuarie 2013; 

─ actele care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii şi de etapele de implimentare a normelor 

salariale (1 octombrie 2014); 

─ tariful de 23 % pentru contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, faţă de cheltuieli la remunerarea muncii la 

care s-a calculat aceste contribuţii. 

─ cota primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum de 3,5 % faţă de cheltuielile de  

remunerare a muncii la care se calculă aceste prime; 

─ cheltuieli  bugetare medii la un locuitor, copil, unităţi de personal calculat pentru fiecare grupă de cheltuieli, 

ţinînd cont de particurităţile generale, precum şi de unele momente specifice; 

─  la planificarea cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor s-a ţinut cont de tarifele curente şi de indicele de 

creştere a preţurilor de consum, precum şi de necesitatea aplicării unui regim strict de economie, un accent 

deosebit fiind pus şi pe îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice. 

              Particularităţile specifice: 

              Factorii care au influenţat  la estimarea cheltuielilor bugetare medii  pentru  un locuitor, pentru fiecare grupă 

de  cheltuieli  sînt expuse în continuare: 

Cheltuielile pentru întreţinerea aparatului primăriilor: s-au estimat reieşind din  numărul  unităţilor de 

personal conform statutului de personal avizat de Cancelaria de stat la situaţia din 01.01.2013 şi  cheltuielile medii 

pentru asigurarea activităţii acestora în cuantum de  72833,19 lei pentru o unitate pe an. Cuantumul acestor 

cheltuieli pentru anul 2014 sunt estimate în sumă de  10233,5 mii lei. 

Estimarea cheltuielilor pentru Învăţămîntul public sau efectuat ţinînd cont de următoarele particularităţi: 

─ pentru instituţii preşcolare: în baza datelor din 01 septembrie 2013 privind numărul copiilor în vîrstă de 0-3 ani şi 

3-7 ani şi costul mediu pentru întreţinerea unui copil în aceste instituţii, pentru fiecare UAT de nivelul I; 

─ pentru instituţiile extraşcolare (şcoli muzicale) în baza contingentului de copii la 1 septembrie 2013 şi 

cheltuielile medii pentru  întreţinerea unui elev  în  mărime de 7613 lei. 

Cheltuielile pentru contabilităţile centralizate a UAT de nivelul I au fost estimate în baza unităţilor de 

personal care vor deservi instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale în anul 2014 şi a costului mediu pentru 

întreţinerea unei unităţi în aceste contabilităţi în mărime de 47497 lei. Volumul mijloacelor financiare pentru 

învăţămînt au fost estimate în sumă de 40208,7 mii lei. 
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 La stabilirea cheltuielilor medii pentru instituţiile de cultură pentru anul 2014 a fost estimate separat pe 

fiecare tip de instituţii (biblioteci, muzee, palate şi case de cultură), precum urmează: 

- pentru biblioteci – în baza numărului mediu de unităţi de personal conform schemelor de încadrare la 

situaţia de 01.01.2013 şi a costului mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal, în cuantum de 

37601,96 lei; 

- pentru muzee – în baza numărului mediu de unităţi de personal la situaţia din 01.01.2013 şi a costului 

mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal, în cuantum de 33200 lei; 

- pentru palate şi case de cultură – în baza numărului mediu de unităţi de personal conform schemelor 

de încadrare la situaţia din 01.01.2013 şi a costului mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal, 

în cuantum de 39893,42 lei. 

                Cheltuielile pentru şcolile sportive au fost racordate la numărul mediu de unităţi de personal la situaţia din 

1 septembrie 2013 şi costul mediu pentru întreţinerea unei unităţi de personal în cuantum de 48745,15 lei. 

                Cheltuielile pentru „Sport şi activităţi pentru tineret”: s-au estimat reieşind din numărul   populaţiei în 

unitatea administrativ-teritorială respectivă la situaţia din 01 ianuarie 2013 şi cheltuielile medii la un  locuitor  în   

cuantum de : 

─ 1,73 lei pentru măsurile în domeniul sportului; 

─ 0,82 lei activităţi pentru tineret. 

Volumul mijloacelor financiare la grupa de cheltuieli „Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret” au fost 

estimate în sumă de  9735,9 mii lei. 

Pentru ramura „Asigurarea şi asistenţă socială” au fost incluse următoarele cheltuieli:  

-   În scopul protecţiei sociale a copiilor aflaţi în dificultate au fost preconizate mijloace în sumă totală de 1146,7 mii 

lei pentru întreţinerea a 65 copii în 2 centre de asistenţă socială de zi din s.Hruşova şi Dubăsarii Vechi. 

-  Conform p.10 al Hotărîrii Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor 

socialmente vulnerabile”, pentru plata îndemnizaţiilor pentru copiii înfiaţi şi copiii orfani şi rămaşi fără îngrijire 

părintească, luaţi sub tutelă (curatelă) au fost estimate cheltuieli, în cuantum de 600 lei lunar sau 7200 lei anual, 

pentru un beneficiar pe fiecare UAT de nivelul I. Volumul de mijloace financiare la acest compartiment de 

cheltuieli sunt preconizate în sumă de 2363,5 mii lei. 

La estimarea raportului între bugetul raional şi bugetul or. Criuleni pentru anul 2014  în calcul au fost luate 

în considerare şi cheltuielile ce ţin de întreţinerea Staţiei de salvare pe apă. 

Cheltuielile medii pentru asigurarea activităţii unui angajat la staţia în cauză ce se finanţează din  mijloacele 

bugetului or. Criuleni s-au estimat în mărime de 57917 lei (12 unităţi) sau 695,0 mii lei. 

Cheltuielile pentru „Amenajarea teritoriilor” s-au estimat în mărimea sumei prognozate a taxei pentru 

amenajare şi alte surse disponibile ale bugetelor locale pentru acest scop, care pentru anul 2014 vor constitui circa 

2533,4 mii lei. 

La compartimentul „ Alte cheltuieli”  au fost luate în calcul mijloace pentru: 

─ întreţinerea unităţilor de personal ce asigură activitatea Serviciilor de deservire a clădirilor primăriilor. 

Cheltuielile medii pentru asigurarea activităţii unui angajat s-au estimat în cuantum de 2176,5 lei pentru o  

unitate; 

─ constituirea Fondului de rezervă ale autorităţilor publice locale în proporţie de 0,5 la sută din volumul 

cheltuielilor de bază a bugetelor locale; 

─  întreţinerea gărzilor populare reieşind din 0,20 lei pentru un locuitor. 

Volumul de cheltuieli la acest compartiment s-a estimat în sumă de 2517,3 mii lei. 

La estimarea mărimii cheltuielilor medii pentru anul 2014, nu s-au luat în consideraţie cheltuielile  ce 

urmează a fi efectuate din contul taxelor locale, mijloacelor şi fondurilor speciale. 

Cheltuielile din aceste surse urmează să fie estimate şi repartizate pe ramuri de către autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul întîi de sinestătător. 

Reieşind din criteriile şi principiile puse la baza estimării cheltuielilor bugetelor UAT de nivelul I pentru 

stabilirea raporturilor între bugetul raional şi aceste bugete, partea de cheltuieli de bază a bugetelor locale pe anul 

2014 se estimează în sumă totală de 65795,5 mii lei. 

Avînd în vedere volumul estimat al cheltuielilor de bază pe bugetele UAT de nivelul I şi ţinînd cont de baza 

fiscală a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, s-a estimat suma transferurilor de la  bugetul raional către bugetele 

locale din contul fondului de susţinere financiară a teritoriilor. 

Astfel, în anul 2014 de la bugetul raional către bugetele locale din contul fondului de susţinere financiară a 

teritoriilor se preconizează a fi alocate transferuri în sumă de 36530,7 mii lei, care vor acoperi circa 55,5 la sută din 

cheltuielile de bază ale acestor bugete. 
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Estimările transferurilor de la bugetul raional la bugetele locale sînt reflectate în anexa nr. 4. 

Indicii estimaţi ai veniturilor şi cheltuielilor bugetelor satelor, comunelor, oraşului pentru anul 2014 au 

servit doar punct de reper pentru stabilirea raporturilor între bugetul raional şi bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul I. În rest, autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie în estimarea şi 

aprobarea bugetelor proprii. 

 

 

 

Şef  Direcţie Finanţe                                                                                   Vera Anii 

 

             Anexa nr.1  

la nota informativă 

 

 

 

Descifrarea estimării cheltuielilor de bază  

a bugetului raional pe anul 2014 (pe instituţii, servicii, măsuri şi acţiuni) 

 

Nr. Denumirea 
Indicator 

luat în 

calcul 

numărul 

de unităţi 

beneficiari, 

populaţia 

Normativ de 

cheltuieli la 

1 unitate 

(lei) 

Volumul 

cheltuielilor 

 

    (mii lei) 

1 
Servicii de stat cu destinaţie generală, total:  

  5884.0 

 Inclusiv:     

─ Aparatul preşedintelui unităţi 17,0 250994.11 4319.9 

─ Direcţia  Finanţe unităţi 14,0 69871.42 1008.2 

- Direcţia investiţii şi relaţii economice externe unităţi 6,0 92650 555.9 

2 
Centrul militar Criuleni 

unităţi 5,0 13460 94.0 

3 Învăţămîntul total:       76370,8 

 inclusiv:     

─ Aparatul administrativ al Direcţiei Educaţie unităţi 10,0 72830 728,3 

─ Odihna de vară copii 1000 1200 1200.0 

      

─ Centrul de creaţie copii 608 1317 800.9 

─ Cabinetul metodic unităţi 7 8985.7 629.0 

─ Contabilitatea  Direcţiei Educaţie unităţi 5 59420 297.1 

─ Cheltuieli pentru  bacalaureat    142.3 

-  Serviciul psiho-pedagogic şi Asistenţă educaţională unităţi 10 94370 943.7 

─ 
Componenta raională formată prin aplicarea formulei de 

finanţare a instituţiilor şcolare 
   5584.8 

- 

Bugetul calculat pe bază de formulă şi acoperirea 

deficitului bugetar a instituţiilor de învăţămînt primar şi 

secundar-general din raion. 

elevi/ 

instituţii 
7472  60623.7 

- Fondul pentru educaţia incluzivă    1224.2 

- 
Servicii de transportare a elevilor la gimnazii şi licee şi 

întreţinerea unităţilor de transport 
unităţi 5  426.3 

- 
Cheltuieli pentru dejunuri calde al elevilor  cl.I-IV din 

şcoli primare, gimnazii şi licee 
elevi 3089 7 3567.8 
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- 
Cheltuieli pentru întreţinerea unei grupe pregătitoare în 

gimnaziul Ohrincea 
copii 18 4167 75.0 

- Desfăşurarea olimpiadelor raionale    127.7 

5 Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret, total:      4447.3 

 inclusiv:     

─ Aparatul Secţiei de Cultură şi Turism unităţi 4,0 72825 291,3 

─ Centrul de tineret „Universul tinerilor” unităţi 14,25 61614.03 878.0 

─ Centrul de cultură „G. Sîrbu” unităţi 24,5 43435.55 977.3 

─ Stadionul raional unităţi 8,0 49025 392,2 

─ Sportul mic (Direcţia Învăţămînt)    70,0 

- Măsuri sportive populaţ. 7292 17.3 126,2 

─ Acţiuni pentru tineret populaţ. 7292 8.2 59,8 

─ Şcoala sportivă Criuleni unităti 35,0 45214.28 1582,5 

- Contabilitatea Secţiei Cultură şi Turism unităţi 1,0 70000 70,0 

      

      

7 
Asistenţa şi susţinerea socială total: 

   7040,1 

 inclusiv:     

─ Case de copii. de tip familial tutelati 12 23125 277,5 

─ Serviciul de asistenţă parentală profesionistă tutelati 15,0 44940 674,1 

─ 
Serviciul specializat de asistenţă socială comunitară (asistenţii 

sociali). 
unităţi 31,0 4018,4 1245,7 

─ Diecţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei . unităţi 8,0 72837 582,7 

─ Serviciul ortopedie şi protezare unităţi 1,0 35600 35,6 

─ Serviciul de deservire  socială la domiciliu. unităţi 43,0 36272 1559,7 

─ 
Compensaţii anuale persoanelor cu disabilităţi ale aparatului 

locomotor. 

benefici

ari 
201 700 140,7 

─ Centrul de reabilitare pentru invalizi şi pensionari. tutelaţi 25 31100 777,5 

─ 
Compensaţiile pentru transportul comun urban şi suburban. benefici

ari 
4091 18 883,7 

- Serviciul asistenţă personală  20,0 35600 712,0 

- Serviciul de mediator comunitar  1,0 33700 33,7 

- Biroul Comunitar de informaţii de servicii    21,4 

- Susţinerea tinerilor specialişti  19,0 3526 67,0 

- Tutela    28,8 

8 Agricultura total:    836.7 

 inclusiv:     

─ 
Direcţia Agricultură, politici economice şi relaţii 

funciare 
unităţi 8,0 72837,5 636.4 

- 
Depozitarea centralizată şi neutilizarea pesticidelor 

inutilizabile şi interzise 
   200,3 

9 Direcţia Dezvoltare Comunitară unităţi 6,0 72833,33 509.8 

11 
Întreţinerea  drumurilor locale 

   3292,3 

12 Alte cheltuieli total:   
 

2053,1 

 inclusiv:     

- 

Achitarea dobînzii la împrumutul acordat pentru 

proiectul investiţional la construcţia locuinţelor sociale 

şi achitarea comisionului bancar la Banca de Economii 

   275,0 

─ 
Întreţinerea serviciului de deservire a clădirii şi a 

unităţilor de personal de deservire tehnică din cadrul 
unităţi 20,75 56053,01 1163,1 
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Consiliului raional, Direcţiei Educaţie, Direcţiei Finanţe 

─ Fondul de rezervă al Consiliului raional procent  0,5% 500,0 

- 
Cotizaţii pentru Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-

Nistru 
 

  115,0 

 Total cheltuieli:    100528,1 

 

 

Şef Direcţie Finanţe                                                         Vera Anii 
 

 

    

Anexa nr.2                                                                       
la nota informativă 

Estimarea cheltuielilor pentru dejunuri calde a elevilor din clasele I-IV din şcoli, gimnazii, licee pe anul 2013 

Nr.d/o 
Denumirea 
instituţiei 

Codul 
instituţiei 

Tipul 

Nr.de 
elevi la 

situaţia de 
01.09.201

3 

Cheltuieli 
pentru 

alimentar
e (mii lei) 

1 Ş.P. Dubăsarii-Vechi 1954 52 287,00 331,50 

2 Ş.P. Maşcăuţi 2020 52 174,00 201,00 

3 Ş.P. Criuleni 2079 52 293,00 338,40 
                                                T o t a l   p e   
ş c o l i   p r i m a r e :       754,00 870,90 

1 G. Coşerniţa 1907 337 45,00 52,00 

2 G. Steţcani 2038 337 46,00 53,10 

3 G. Paşcani 2056 337 53,00 61,20 

4 G. Ohrincea 2082 337 40,00 46,20 

5 G. Rîşcova 1986 337 62,00 71,60 

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT   246,00 284,10 

7 G.Bălăbăneşti 1885 337 69,00 79,70 

8 G. Bălţata 1897 337 65,00 75,10 

9 G. Corjova 1925 337 94,00 108,60 

10 G. Dolinnoe 2470 337 17,00 19,60 

11 G. Drăsliceni 1943 337 80,00 92,40 

12 G. Ratuş 1942 337 67,00 77,40 

13 G. Hîrtop-Mare 1965 337 76,00 87,80 

13 G. Hruşova 1975 337 73,00 84,30 

14 G. Işnoveţ 1987 337 75,00 86,60 

15 G. Izbeşte 1997 337 142,00 164,00 

16 G. Micleşti 2037 337 42,00 48,50 

17 G. Răculeşti 2007 337 68,00 78,50 

18 G. Sl.-Duşca 2063 337 89,00 102,80 

19 G. Zaicana 2070 337 74,00 85,50 

20 G. Jevreni 2006 337 48,00 55,40 

T o t a l   p e   g i m n a z i i  :   1325,00 1530,30 

1 L.T. Mălăieşti 1886 338 109,00 125,90 

2 L.T. Boşcana 1908 338 141,00 162,90 

3 L.T. Cimişeni 1918 338 132,00 152,50 
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4 L.T. Cruglic 1933 338 107,00 123,60 

5 L.T. Dubăs.-Vechi 1955 338     

6 L.T. Hîrtop-Mic 8862 338 72,00 83,10 

8 L.T. Maşcăuţi 2021 338     

9 L.T. Măgdăceşti 2028 338 355,00 410,00 

10 L.T. Oniţcani 2047 338 94,00 108,60 

11 L.T. Criuleni 2080 338     

T o t a l   p e   l i c e e  :   1010,00 1166,60 

Total, total:   3089,00 3567,80 

Şef Direcţie Finanţe                                                                                                  Vera Anii 

      

 

 

 

                                 
                                                                                                                                         Proiect 

                                                      

DECIZIE  nr. ___ 

din ____ decembrie 2013 

 

   Cu privire la instituirea Biroului comun 

de informaţii şi servicii în raionul Criuleni 

 

În scopul eficientizării mecanismului de prestare a serviciilor publice către populaţie, avînd în 

vedere Memorandumul de Înţelegere încheiat  între Guvernul Republicii Moldova şi Fondul  Naţiunilor 

Unite de Dezvoltare destinat Femeilor (parte componentă a UN Women) cu privire la funcţionarea 

Biroului comun de informaţii şi servicii, Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionasrea 

Biroului comun de informaţii şi servicii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 661 

din 30.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 191-197 din 06.09.2013, art. 763), în 

temeiul art.6 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul raional D E C I D E: 

1. Se instituie Biroul comun de informaţii şi servicii în raionul Criuleni; 

2. Se instituie grupul de lucru, responsabil de planificarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea 

activităţilor Biroului comun de informaţii şi servicii în următoarea componenţă: 

dl Urîtu Dionis, coordonator al grupului, vicepreşedinte al raionului, tel. 024822056; 

dl Bobeico Tudor, secretar al grupului, şef, Secţia Administraţie  Publică, tel. 024822233; 

Membrii grupului: 

dl Băţ Anton, şef, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, tel. 024820413,  

dna Boşcanean Maria, şef, Secţia Economie şi Reforme, Consiliul raional, tel. 024822264,  

dna Brînza Ludmila, şef, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, tel. 024822122; 

Cauia Galina, şef, Casa Teritorială Asistenă Socială Criuleni, tel. 024821723; 

Crupa Anton, şef, Diecţia Dezvoltare Comunitară, Consiliul raional, tel. 024822266; 

Cucu Tudor, şef, Oficiul Cadastral Teritorial Criuleni, tel. 024822535; 

         Gore Ghenadie, specialist superior, Consiliul raional, tel. 024822460; 

Rusu Diana, şef, Serviciul Asistenţă Juridică, Consiliul raional, tel.02482292; 

Simon Dumitru, şef, Agenţia pentru ocuparea Forţei de Muncă Criuleni, tel. 024821450; 

Stavila Anatolie, şef, Diecţia Agricultură, Politici Economice şi Relaţii Funciare, Consiliul raional, 

tel. 024820701; 

3. Se stabilește, că în caz de eliberare din funcție a unui membru din grupul de lucru, atribuțiile 

acestuia vor fi exercitate de persoana nou desemnată în funcția respectivă;  

4. Se aprobă Regulamentul Biroului comun de informaţii şi servicii, conform anexei nr. 1; 

SUBIECTUL 

9 
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5. Întreţinerea Biroului comun de informaţii şi servicii va fi asigurată din contul bugetelor de stat, 

raional, sponsorizări, granturi internaţionale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Vitalie Rotaru, preşedintele 

raionului Criuleni; 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: Oficiului Teritorial Control Administrativ Chişinău al 

Cancelariei de Stat;  Direcţiei Finanţe;  Grupului de lucru al BCIS;  Populaţiei - prin publicarea în 

săptămînalul regional „EST-Curier” şi pagina web a Consiliului raional – www.criuleni.md. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                   Grigore SAVIN 

 
                                                                                                                         Anexa nr.1 

                                                                                                              la decizia Consiliului raional Criuleni 

                                                                                                                    nr.           din____decembrie 2013 

 

REGULAMENTUL 

privind organizarea şi funcţionarea 

Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în raionul Criuleni 

 

I. Dispoziţii generale 
1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi 

Servicii (în continuare – Birou) stabileşte un mecanism unic de oferire a informaţiilor şi de 

prestare a serviciilor către populaţie, precum şi modalitatea de recepţionare a cererilor 

solicitanţilor şi de acordare a serviciilor prin adresarea către prestatorii de servicii din cadrul 

Biroului. 

2. Biroul se instituie prin decizia Consiliului Raional Criuleni şi desfăşoară activităţi de 

prestare a serviciilor publice în raza unităţii administrativ-teritoriale respective. 

3. Biroul prestează servicii populaţiei din localităţile urbane şi rurale, inclusiv femeilor şi 

grupurilor vulnerabile, care, din anumite motive, au acces redus la acestea. 

4. Prestarea serviciilor prin intermediul Biroului nu substituie activitatea propriu-zisă a 

autorităţii administraţiei publice locale prestatoare de servicii. Solicitantul poate beneficia de 

serviciile în cauză şi direct de la structura din subordinea autorităţii administraţiei publice 

respective sau de la prestatorul privat/asociaţia obştească. 

5. Activitatea Biroului este asigurată de personalul existent în cadrul prestatorilor de servicii 

(serviciile publice desconcentrate ale ministerelor, altor autorităţi publice centrale, serviciile 

descentralizate ale autorităţilor administraţiei publice locale), prestatorilor privaţi sau asociaţiilor 

obşteşti. 

6. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni: 

prestator de servicii – instituţie publică, privată sau asociaţie obştească care oferă informaţii 

şi prestează populaţiei servicii publice; 

birou comun de informaţii şi servicii – mecanism (ghişeu unic) care permite prestatorilor de 

servicii să ofere informaţii şi să presteze servicii pe domeniile de competenţă într-un mod 

coordonat. 

II. Scopul, obiectivele şi principiile de bază ale Biroului 
7. Scopul Biroului este să contribuie la realizarea deplină şi eficientă a drepturilor tuturor 

cetăţenilor Republicii Moldova de a obţine informaţii şi servicii de calitate, în termeni restrînși şi 

cu mijloace minime. 

8. Serviciile de informare din cadrul Biroului sînt gratuite. Pentru serviciile acordate în 

cadrul Biroului se percep doar plăţile stabilite prin actele normative care reglementează activitatea 

prestatorilor de servicii. 

9. Obiectivele generale ale activităţii Biroului sînt: 
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a) asigurarea realizării dreptului cetăţeanului de obţinere a mai multe servicii şi/sau 

informaţii într-un singur loc; 

b) asigurarea participării comune a tuturor furnizorilor de informaţii şi prestatorilor de 

servicii într-un singur loc; 

c) promovarea parteneriatului între prestatorii de servicii publice, inclusiv între cei privaţi şi 

organizaţiile necomerciale; 

d) sensibilizarea comunităţii referitor de importanţa prestării serviciilor şi oferirii 

informaţiilor sub forma ghişeului unic; 

e) coordonarea acţiunilor între prestatorii de servicii şi furnizorii de informaţii. 

10. Biroul este organizat şi activează în baza următoarelor principii: 

a) respectarea drepturilor tuturor cetăţenilor la obţinerea informaţiilor şi serviciilor de 

calitate; 

b) echitate şi nondiscriminare – serviciile sînt  prestate  în egală măsură tuturor solicitanţilor, 

indiferent de rasă, gen, statut social, opţiuni politice şi religioase; 

c) asigurarea accesului la servicii de calitate – serviciile trebuie să fie accesibile tuturor 

cetăţenilor şi să corespundă nevoilor şi intereselor acestora; 

d) democratizare şi transparenţă – activităţile desfăşurate în cadrul Birourilor au un caracter 

transparent; 

e) eficienţă, responsabilitate şi orientare spre interesele cetăţeanului. 

III. Organizarea şi funcţionarea Biroului 
11. Biroul funcţionează: 

a) la nivelul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, prin reunirea în 

sediul Consiliului Raional Criuleni, etajul I, a reprezentanţilor prestatorilor de servicii în fiecare zi 

de miercuri, între orele 9:00 – 12:00 şi 13:00-16:00; 

b) la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, în baza solicitărilor 

acestora, prin intermediul echipelor mobile formate din reprezentanţii prestatorilor de servicii. 

Echipele mobile se vor deplasa în localităţile raionului în baza solicitărilor APL I în a 1-a şi a 3-a 

zi de joi a lunii şi vor activa în sediile oferite de APL I între orele 9:00 – 12:00. 

12. În calitate de coordonator al Biroului este numit un vicepreşedinte al raionului. Acesta: 

a) coordonează activitatea serviciilor publice descentralizate ale autorităţii administraţiei 

publice locale respective; 

b) coordonează activitatea de prestare a serviciilor orientate către autorităţile publice locale 

de nivelul întîi (echipele mobile). 

13. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat coordonează activitatea serviciilor publice 

desconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale în conformitate cu 

prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Сu privire la oficiile teritoriale 

ale Cancelariei de Stat”. 

14. Programul de lucru al Biroului se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice 

locale respective de comun acord cu presatorii de servicii, fiind plasat în incinta Biroului, precum 

şi pe paginile electronice oficiale ale instituţiilor vizate. 

15. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea asigură informarea 

cetăţenilor despre activitatea Birourilor prin: 

a) plasarea informaţiei pe panourile informaţionale; 

b) utilizarea presei locale; 

c) alte mijloace de informare neinterzise de lege. 

16.  Biroul activează pentru facilitarea obţinerii, constatării, înregistrării şi/sau anulării unor 

drepturi şi obligaţii, precum: 

a) eliberarea unei informaţii în modul stabilit de lege; 

b) eliberarea concomitentă a mai multe informaţii prevăzute de lege, în colaborare cu alţi 

prestatori de servicii; 
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c) constatarea, confirmarea şi/sau înregistrarea unor drepturi/obligaţii/ fapte juridice în 

modul stabilit de lege; 

d) alte scopuri necesare realizării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. 

17.  Biroul oferă informaţii şi prestează servicii în domeniile protecţiei sociale, ocupării 

forţei de muncă, dezvoltării afacerilor, agriculturii şi proprietăţii funciare, serviciilor juridice, 

financiare, precum şi în alte domenii. 

18.  Prestatorii privaţi şi/sau asociaţiile obşteşti din raza unităţii administrativ-teritoriale pot 

oferi informaţii şi presta servicii în cadrul Biroului, în baza acordurilor încheiate cu autoritatea 

administraţiei publice locale de nivelul al doilea. 

19. Biroul oferă informaţii şi prestează servicii în toate domeniile conexe. 

20. Prestatorii de servicii informează solicitantul despre posibilitatea obţinerii şi altor 

informaţii şi servicii în cadrul Biroului. 

21. Prestatorii de servicii colaborează între ei pentru sporirea eficienţei procesului de 

acordare concomitentă a mai multe informaţii şi servicii unui solicitant  în cadrul Biroului, în 

cazul solicitării acestora. 

22. Prestatorii de servicii înregistrează fiecare beneficiar în registrul electronic, cu indicarea 

solicitării, soluţiei sau informaţiei oferite. Înregistrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată 

cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal şi art. 8 din Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la 

informaţie. 

23. Coordonatorul Biroului, în comun cu prestatorii de servicii, efectuează lunar: 

a)  analiza adresărilor înaintate; 

b)  planificarea activităţii în cadrul Biroului; 

c) întocmirea rapoartelor despre activitatea Biroului, transmiţîndu-le spre examinare 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

24. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, Consiliul raional Criuleni 

oferă spaţiu amenajat pe adresa: or. Criuleni, str. 31 August nr. 108,  et. I, adecvat activităţii 

Biroului, care corespund cerinţelor sanitaro-epidemiologice şi asigură vizibilitatea şi transparenţa 

activităţii acestuia. 

25. Biroul dispune de conexiune la Internet şi este asigurat cu mijloacele necesare pentru 

realizarea sarcinilor specifice fiecărui prestator de servicii. În cadrul Biroului funcţionează 

sistemul electronic de înregistrare a beneficiarilor şi de monitorizare a cererilor înregistrate.  

IV. Organizarea şi funcţionarea echipei mobile 
26. Echipa mobilă formată din reprezentanţi ai prestatorilor de servicii din cadrul Birourilor 

prestează aceleaşi servicii cu deplasare în localităţile rurale, la solicitarea autorităţilor 

administraţiei publice locale de nivelul întîi. 

27. Coordonatorul Biroului, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul 

întîi: 

a) identifică serviciile necesare a fi acordate populaţiei rurale pentru formarea echipei 

mobile; 

b) selectează localităţile pentru deplasarea echipelor mobile; 

c) stabileşte graficul deplasărilor echipelor mobile; 

d) identifică prestatorii de servicii care urmează să formeze echipa mobilă. 

28. Echipele mobile efectuează cel puţin două vizite pe lună, în baza prioritizării 

necesităţilor identificate, cu acoperirea tuturor localităţilor rurale ale unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul al doilea pe parcursul unui an. 

29. Pentru asigurarea activităţii eficiente a Birourilor, autorităţile administraţiei publice  

locale de nivelul întîi sînt responsabile de: 

a) identificarea serviciilor necesare a fi acordate populaţiei localităţii respective, în scopul 

formării echipei mobile capabile să satisfacă necesităţile solicitate; 

b) coordonarea vizitelor echipelor mobile cu reprezentantul Biroului; 



 71 

c) desfăşurarea campaniei de informare a populaţiei localităţii despre activitatea Biroului 

înainte de vizita echipei mobile; 

d) asigurarea echipei mobile cu spaţiu adecvat pentru prestarea serviciilor. 

V. Dispoziţii speciale 
30. Activitatea Biroului încetează în baza deciziei autorităţii administraţiei publice locale 

care l-a fondat. 

 

Secretarul Consilului raional                                                        Grigore SAVIN 
Proiect 

  
 

DECIZIE nr.______ 

 

                                                      din”____”______________2013  

 

 

Cu privire la complectarea deciziei nr. 13.12 din 22 august 2013 

„ Cu privire la stabilirea hotarului com. Bălăbăneşti”. 

 

Avînd în vedere decizia Consiliului local com. Bălăbăneşti nr. 06/04 din 30.10.2013, în 

conformitate cu prevederile  art. 9 al Codului Funciar al RM, Regulamentului cu privire la Registrul de 

Stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriului Republicii 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM  nr.1518 din 17 decembrie 2003, în temeiul art. 43 al 

Legii privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006 , Consiliul raional,              

  DECIDE: 

1. Din punct. 1 după sintagma 504.4 ha, „ se întroduc cuvintele inclusiv: sat. Mălăeşti – 100 ha; sat. 

Bălăbăneşti – 199.25 ha; sat. Mălăeştii Noi – 205.15 ha, conform materialelor întocmite de către 

SRL „GEOINFOSISTEM” 

 

2. Serviciul relaţii funciare şi cadastru al Consiliul raional  dl. Vasile Terenti: 

- va aduce în concordanţă documentaţia cadastrului funciar cu prezenta decizie. 

      Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dl Dionis Urîtu, vicepreşedintele 

raionului. 

 

 

Preşedintele şedinţei  

 

Secretarul Consiliului  raional                                               Grigore Savin 

 

 

Proiect 

  
 

DECIZIE nr.______ 

 

                                                      din”____”______________2013  

 

 

 

Cu privire la stabilirea hotarului  

intravilanului sat. Cruglic 

 

Avînd în vedere decizia Consiliului local sat. Cruglic nr. 5/11 din 29.11.2013, în conformitate cu 

prevederile  art. 9 al Codului Funciar al RM, Regulamentului cu privire la Registrul de Stat al unităţilor 

SUBIECTUL 

10 

SUBIECTUL 

11 
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administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriului Republicii Moldova, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului RM  nr.1518 din 17 decembrie 2003, în temeiul art. 43 al Legii privind 

administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006 , Consiliul raional,              

  DECIDE: 

3. Se aprobă intravilanul sat. Cruglic, cu suprafaţa totală de 277.0 ha, conform materialelor întocmite 

de către SRL „GEOINFOSISTEM” 

 

4. Serviciul relaţii funciare şi cadastru al Consiliul raional  dl. Vasile Terenti: 

- va aduce în concordanţă documentaţia cadastrului funciar cu prezenta decizie. 

      Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dl Dionis Urîtu, vicepreşedintele 

raionului. 

 

 
Preşedintele şedinţei  

 

Secretarul Consiliului  raional                                               Grigore Savin 

 
 

 

 

Proiect 

 

DECIZIA nr.___ 

din ___ ________ 2013 

Cu privire la casarea materialelor şi mijloacelor fixe                                                                                

aflate la bilanţul  Secţiei Cultură şi Turism 

  

În conformitate cu prevederile subpunctului „a” al punctului 4 al Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate raportate la mijloace şi fonduri fixe, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 

12.05.1998 şi în baza altor acte legislative şi normative în vigoare, Instrucţiunea  „Cu privire la evidenţa 

contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor, nr. 93 din 19.07.2010, 

Consiliul raional  

DECIDE: 

1. Se aprobă casarea şi excluderea din evidenţa contabilă a materialelor şi mijloacelor fixe uzate, 

devenite inutilizabile şi nereparabile, aflate la bilanţul Secţiei Cultură şi Turism (CRCT „Gr. 

Sîrbu”) a Consiliului raional Criuleni (lista se anexează) 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                         _______________ 

 

Secretarul Consiliului raional                                         Grigore SAVIN 

 

 

 

 

Notă informativă 
privind casarea materialelor şi mijloacelor fixe de mică  valoare  

de  la CRCT ,,Gr.Sîrbu” 

    

      În urma inventarierii, efectuate în baza ordinului SCT nr. 45,,G” din 23.10.2013 la Centrul de Cultură 

şi Tineret „Gr. Sîrbu”, comisia de  lucru a  depistat  materiale şi mijloace fixe de mică valoare, care în 

urma  utilizării pe parcursul a  mai multor ani (1988-2010), sunt învechite, deteriorate, fără aspect scenic 

SUBIECTUL 

12 
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şi nu pot fi  reparate şi folosite în procesul de lucru.  În acest context intervenim cu rugămintea de a ne 

permite casarea acestora, conform listei de mai jos.  

 

 

 

Notă informativă 
privind casarea materialelor şi mijloacelor fixe de mică  valoare  

de  la CRCT ,,Gr.Sîrbu” 

    

      .  

 

 

Nr Denumirea obiectului Anul  

procurării 

Nr. 

un. 

Preţul Suma 

 în lei 

      Cauza casării 

1. Bluze p/u femei, 

(naţionale) 

1988  5 119.44 597.02 Învechite, suprautilizate, 

fără aspect scenic 

2. Opinci  1993 8 84.90 679.20 Vechi,  uzate, rupte. 

3. Rochie pentru copii 

(teatrală) 

1991 1 114.12 114.12 Veche, suprautilizată  

4. Costum  

(scenic p/u vocalişti) 

2000 1 502.71 502.71 Decolorat fără aspect 

scenic, învechit, rupt. 

5. Gîţă 1989 1 151,41 151.41 Deformată, ruptă 

6. Costum pentru scenă 

(dans modern) 

2007 1 308.10 308.10 Deteriorat, fără aspect 

scenic  

7. Costum pentru scenă 

(dans modern) 

2007 1 507.80 507.80 Decolorat fără aspect 

scenic 

8. Pantaloni pentru dans 

(dans modern) 

2001 6 196.50 1179.02 Vechi, uzaţi 

9. Pantofi  

 (de dans p/u femei) 

2005 5 361.66 1808.30 Deterioraţi 

10. Scurte pentru dans 

(dans modern) 

2001 8 280.00 2240.00 Învechite,decolorate fără 

aspect scenic, rupte. 

11. Costum p/u băieţi 

 (dans modern) 

2004 1 131.50 131.50 Învechit, suprautilizat, 

fără aspect scenic. 

12. Microfon 2000 1 325.00 325.00 Scăpat jos şi defectat în 

timpul concertului în 

cadrul sărbătorii 

,,Toamna de aur” stadion 

2013 

13. Microfon BM908 fără 

fir    (unu din set) 

 2010   1 900.00 900.00 Scăpat jos de cîteva ori în 

timpul spectacolului 

pentru copii „Lie, lie, 

ciocîrlie”, plesnit corpul 

şi nu poate fi reparat, 

defectat 

14. Licenţa 1-c Program de 

evidenţă contabilă 

2007 1 3800 3800 La computerul în care a 

fost instalată a ars baza 

de date şi nu a fost 

posibilă restabilirea 

programului, ulterior nu a 

fost transmisă actualului 

contabil. 

   Total     13244.36  

Nr Denumirea obiectului Anul  

procurării 

Nr. 

un. 

Preţul Suma 

 în lei 

      Cauza casării 

1. Bluze p/u femei, 

(naţionale) 

1988  5 119.44 597.02 Învechite, suprautilizate, 

fără aspect scenic 

2. Opinci  1993 8 84.90 679.20 Vechi,  uzate, rupte. 

3. Rochie pentru copii 

(teatrală) 

1991 1 114.12 114.12 Veche, suprautilizată  

4. Costum  

(scenic p/u vocalişti) 

2000 1 502.71 502.71 Decolorat fără aspect 

scenic, învechit, rupt. 

5. Gîţă 1989 1 151,41 151.41 Deformată, ruptă 

6. Costum pentru scenă 

(dans modern) 

2007 1 308.10 308.10 Deteriorat, fără aspect 

scenic  

7. Costum pentru scenă 

(dans modern) 

2007 1 507.80 507.80 Decolorat fără aspect 

scenic 

8. Pantaloni pentru dans 

(dans modern) 

2001 6 196.50 1179.02 Vechi, uzaţi 

9. Pantofi  

 (de dans p/u femei) 

2005 5 361.66 1808.30 Deterioraţi 

10. Scurte pentru dans 

(dans modern) 

2001 8 280.00 2240.00 Învechite,decolorate fără 

aspect scenic, rupte. 

11. Costum p/u băieţi 

 (dans modern) 

2004 1 131.50 131.50 Învechit, suprautilizat, 

fără aspect scenic. 

12. Microfon 2000 1 325.00 325.00 Scăpat jos şi defectat în 

timpul concertului în 

cadrul sărbătorii 

,,Toamna de aur” stadion 

2013 

13. Microfon BM908 fără 

fir    (unu din set) 

 2010   1 900.00 900.00 Scăpat jos de cîteva ori în 

timpul spectacolului 

pentru copii „Lie, lie, 

ciocîrlie”, plesnit corpul 

şi nu poate fi reparat, 

defectat 

   Total     9444.36  
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Proiect 

 

 

DECIZIA nr.___ 

din ___ decembrie  2013 

 

Cu privire la modificarea Anexei nr.10  la decizia Consiliului raional nr. 02.20 

 din 15 august 2011 şi a Anexei nr.2 la decizia nr.10.18 din 29 martie 2013                                                         

  

Avînd în vedere Nota informativă a Secţiei Cultură şi Turism privind oportunitatea lichdării 

serviciului „Centrul metodic de conservare şi valorificare a patrimoniului cultural al raionului”, în 

conformitate cu prevederile art. 43 (1), lit.a) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional 

DECIDE: 

1. Se aprobă unele modificări la  Anexa nr.10, p.4 la Decizia Consiliului raional nr.02.20 din 15 

august 2011,  „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui 

raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional” privind structura şi statele de personal 

ale serviciilor pe lîngă Secţia Cultură şi Turism şi instituţiilor subordonate după cum urmează: 

 La punctul 4 „Serviciu pe lîngă Secţia Cultură şi Turism” se exclude titlul „Centrul metodic 

de conservare şi valorificare a patrimoniului cultural al raionului” prin reducerea a 2 

unităţi de „metodist” şi transferarea  unităţilor de „metodist superior” – 1 (una) unitate şi 

„regizor” – 1 (una) unitate în statele de personal ale Centrului raional de Cultură şi Tineret 

„Grigore Sîrbu”.  

 Unitatea de deservire tehnică „şofer” se include sub titlul „Contabilitatea 

centralizată”modificînd cifrele la „Total contabilitate” în loc de 1 – 2 unităţi, iar la „Total 

Serviciu” în loc de 6 – 2 unităţi. 

2. Anexa nr.2 la decizia nr.10.18 din 29 martie 2013 „ Statul de personal al Centrului raional de 

Cultură şi Tineret „Gr. Sîrbu” Criuleni se completează prin transferarea unităţilor indicate la p.1, 

iar la total cifra „22,5” se modifică cu cifra „24,5”. 

3. Întru îndeplinirea prezentei decizii dna Bobeico Valentina, şef, Secţia Cultură şi Turism, emite 

actele administative respective în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                              _______________ 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                 Grigore SAVIN 

 

 

 

Anexa 10, p.4                                                                                                                                         la  

decizia nr. 02.20 din 15 august 2011,                                                        

4. Serviciu pe lîngă Secţia Cultură şi Turism  

Denumirea funcţiilor Total unităţi 

Contabilitatea centralizată  

Contabil-şef 1 

Şofer 1 

Total contabilitate 1 

Total serviciu 2 

Secretarul Consiliului raiopnal                                                                            Grigore SAVIN 

SUBIECTUL 

13 
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                    Anexa nr.2                                                                                                                                            

la decizia nr. 10.18 din 29 martie 2013 

Statul de personal   al Centrului raional de Cultură şi Tineret „Gr. Sîrbu” Criuleni 

Nr. Denumirea funcţiilor Număr 

unităţi 

Categoria de 

salarizare a 

funcţiei 

1. Director 1 18 

2. Director adjunct 1 17 

3. Director artistic 1 17 

4. Metodist superior 1 15 

5. Regizor  1 12 

6. Coregraf al Ansamblului de muzică şi dans popular 

“Lozioara” 

1 15 

7. Acompaniator al AMDP “Lozioara” 1 11 

8. Dirijor orchestră  al AMDP “Lozioara” 1 15 

9. Regizor teatru “Micul prinţ” 1 13 

10. Dirijor/Conducător artistic al Orchestrei de Muzică 

Populară “Trandafir” 
1 15 

11. Corepetitor/acompaniator orchestra “Trandafir” 1 11 

12. Conducător artistic al Ansamblului folkloric 

“Şezătoarea” 

1 15 

13. Acompaniator A/F “Şezătoarea” 1 11 

14. Conducător/Centru de meşteşug popular “Casa 

Cangea” 

0,5 14 

15. Conducător al Studioului artistic “Victoria” 1 15 

16. Conducător al Studioului artistic “Free Star” 1 14 

17. Costumer 1 8 

18. Inginer p/u exploatarea utilajelor tehnice de 

sonorizare 
1 9 

19. Tehnician p/u exploatarea utilajelor tehnice 1 7 

20. Deriticătoare 3 2 

21. Paznic 2 2 

22. Electrician 0,5 4 

23. Muncitor 0,5 2 

  TOTAL  24,5  

 

Secretarul Consiliului raional                                                                                        Grigore SAVIN 

 

 
Notă informativă  

  privind lichidarea serviciului „Centrul metodicde conservare şi valorificare a patrimoniului 

cultural al raionului” de pe lîngă Secţia Cultură şi Turism 

 

Luînd ca bază Regulamentul-tip  de organizare şi funcţionare a caselor  de cultură, aprobat de 

Ministerul Culturii  prin ordinul nr.121 din 13 04 2006 şi coordonat cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul 

economiei şi comerţului, anexa-1 „State-tip”;  politicile culturale privind reformele ce au loc în societate; 

implimentarea strategiei de descentralizare totală, inclusiv financiară; consolidarea rolurilor instituţiilor de 

cultură; optimizarea cheltuielilor, dar şi ţinînd cont de rezultatele  comisiei de evaluare a aparatului 

preşedintelui privind activitatea  Centrului metodic, se  propune lichidarea centrului metodic prin 

reîntoarcerea  unităţilor de metodist superior şi regizor în statul de personal al CRCT „Gr. Sîrbu”, 

instituţie  care, conform legislaţiei în vigoare,  deţine statutul de centru metodic pentru casele şi căminele 

de cultură din raza raionului. Unitatea de şofer, ca unitate de deservire tehnică,  anexată la statul de 

personal al Secţiei Cultură şi Turism, atribuindui  cod aparte.  Două  unităţi de metodist – reduse..  
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    Valentina Bobeico,  

                 şef secţie 

 

Proiect 

 

DECIZIE nr. 

din ___ decembrie 2013  

 

 

Cu privire la modificarea p.9 din Programul de reparație și întreținere 

a drumurilor publice locale din raionul Criuleni pentru anul 2013 

 

 Aferent demersului autorității publice locale din comuna Drăsliceni privind impactul calamităților 

naturale din primăvara-vara anului curent, care a provocat deteriorarea unui sector de drum în localitatea 

Ratuș a raionului, în temeiul art. 43 (g) al Legii privind administrația publică locală, nr.436-XVI din 

28.12.2006, Consiliul raional decide:  

 

1. Punctul 9 din Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Criuleni 

pentru anul 2013, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 10.05 din 29 martie 2013, se 

modifică prin redirecționarea sumei de 100,0 mii lei din contul mijloacelor financiare alocate la 

reparația drumurilor publice locale, după cum urmează: 

a) 100 000 lei pentru reparația în varianta albă a porțiunii de drum,  începînd de la Casa de 

cultură Ratuș spre grădiniță, O.M.F. ”Ratuș”, Oficiul poștal și biserică, transferîndu-le de la 

reparația prin plombarea gropilor cu emulsie a drumului L357 Ratuș-Drăsliceni. 

2. Direcția Dezvoltare Comunitară (dl Anton Crupa) va asigura un control riguros întru valorificarea 

mijloacelor financiare alocate cu o calitate înaltă a lucrărilor executate. 

 

 

 

Preşedintele ședinței  

 

Secretarul Consiliului raional                Grigore SAVIN 

 

        Proiect 

 

 

DECIZIE nr.____ 

din ____decembrie 2013 

 

Cu privire la modificarea deciziei 

nr.17.3 din 24  noiembrie 2005 

 

 

       Avînd în vedere imposibilitatea înregistrări bunurilor imobile cu numerele cadastrale 3101219.132, 

3101219.130 și 3101219.142 (Centru pentru Tineret, Școala sportivă și Centru de Creație și agrement) 

care se află în gestiunea Direcției Educație a Consiliului raional Criuleni, în temeiul art.43 din Legea 

nr.436-XVI  din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

1. Decizia nr.17.3 din 24.11.2005 ,,Cu privire la actul de inventariere și Lista Direcției Generale 

Învățămînt, Tineret și Sport’’ se modifică și anume: în punctul 2 sintagma ,,ce aparțin cu drept de 

proprietate statului’’ se substituie cu sintagma ,,ce aparțin cu drept de proprietate Consiliului raional 

Criuleni’’. 

SUBIECTUL 

14 

SUBIECTUL 

15 
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2. Responsabil de executarea prezentei deciziei și înregistrarea bunurilor imobile nominalizate la 

Organul Cadastral Teritorial se numește dna Diana Rusu șef, Serviciul Asistență Juridică din 

Aparatul Președintelui. 

 

  

Preşedintele şedinţei 

Secretarul Consiliului raional                                                                                Grigore SAVIN  

 

                                                                                                                                     PROIECT 

DECIZIE nr.___ 

din ___decembrie 2013 

 

 

    Cu privire la unele  acţiuni ce ţin de  organizarea şi desfăşurarea procesului  de evaluare  anuală  a  

performanţelor profesionale ale  funcţionarilor  publici  din  autorităţile  publice ale  raionului. 

 

      Întru  executarea   prevederilor  Legii nr.158-XVI din 04.07.2008  „Cu privire  la funcţia  publică  şi 

statutul  funcţionarului  public”;  în scopul  bunei  organizări  şi desfăşurări  a  procesului  de evaluare  

anuală a  performanţelor  profesionale  ale  tuturor  funcţionarilor  publici  din  structurile  executive ale 

autorităţilor  publice din  raion,  precum şi în temeiul  art.43  şi 46  ale  Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  

privind  administraţia  publică  locală, 

Consiliul rional   D E C I D E : 

 

1. Se  stabileşte   perioada  organizării  şi desfăşurării  procesului  de  evaluare  anuală  a performanţelor  

profesionale ale  funcţionarilor  publici  din toate  autorităţile  publice din  raion  (nivelul I şi II) 16  

decembrie 2013 – 15 februarie  2014. 

 

2. Avînd în vedere  structura instituţională  a  Consiliului  raional, precum şi în temeiul   art. 36 al Legii 

158-XVI  din 04.07.2008,  se desemnează  în  calitate  de  evaluatori, (la caz şi contrasemnatari)  

persoanele  cu  funcţii  de  demnitate  publică,  pentru    funcţionari  publici de conducere  ai  

subdiviziunilor  executive  ale  Consiliului  raional  după cum urmează:  

dl.Rotaru  Vitalie, preşedintele  raionului, pentru: 

- secretarul  Consiliului  raional; 

-şeful  direcţiei Finanţe; 

-şeful direcţiei Investiţii şi Relaţii Economice Externe; 

-şeful direcţiei  Educaţie; 

-şeful direcţiei Asitenţă Socială şi Protecţia Familiei; 

-şeful secţiei Cultură şi Turism; 

- şeful  serviciului  Asistenţă  Juridică. 

dl.Tudor  Malai, vicepreşedinte al  raionului, pentru: 

-funcţionarii publici  de conducere  din direcţia Dezvoltare Comunitară. 

dl.Urîtu Dionis, vicepreşedinte al  raionului, pentru: 

-funcţionarii publici  de conducere  din direcţia Agricultură, Politici Economice şi Relaţii Funciare. 

 

3. Se stabileşte, că în calitatea lor de evaluatori, persoanele enunţate în p.2 al prezentei decizii vor evalua 

performanţele  profesionale ale funcţionarilor publici de conducere, prin derularea următoarelor 

acţiuni: 

 - completarea  fişei  de evaluare  pentru fiecare   funcţionar; 

-  efectuarea   interviului  de evaluare  cu fiecare evaluat  în parte; 

-  stabilirea calificativului  de evaluare  pentru  funcţionarii de conducere  evaluaţi; 

-  prezentarea  fişelor  de  evaluare  finale,  însoţite  de  un  raport  de  totalizare  Serviciului  

   Resurse Umane din cadrul Aparatului  Preşedintelui  raionului.  

 

SUBIECTUL 
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4. Preşedintele raionului, conducătorii subdiviziunilor  executive ale  Consiliului  raional cu statut 

autonom; primarii  oraşului, comuneler, satelor ( în aspect  recomandabil) : 

      4.1 - să emită acte administrative interne  privind stabilirea  perioadei de evaluare, precum şi a listei 

evaluatorilor şi contrasemnatarilor pentru fiecare  funcţionar  public, supus  evaluării; 

      4.2 - să efectuieze procedura de evaluare a performanţelor  profesionale  ale funcţionarilor publici din 

subordine, potrivit structurii organizatorice a subdiviziunii executive sau autorităţii  publice,  în 

corespundere  cu  legislaţia în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul privind  evaluarea  

performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, elaborat şi aprobat de Guvernul Republicii  

Moldova; 

      4.3 - să prezinte un  raport de totalizare a rezultatelor  evaluării performanţelor profesionale ale 

funcţionarilor publici din subordine  Serviciului Resurse Umane din cadrul Aparatului Preşedintelui 

raionului către data de 25 februarie 2014.  

 

5. Secţia Administraţie  publică ( şef, T. Bobeico) va  acorda  asistenţă  tehnică şi consultativă  factorilor 

decizionali ai  autorităţilor  publice din raion  în  organizarea   şi desfăşurarea   procesului  de  

evaluare a   performanţelor  profesionale ale  funcţionarilor  publici, angajaţi în aceste autorităţi. 

 

6. Serviciul  Resurse  Umane din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului, în  colaborare  cu  secţia  

Administraţie  Publică  va   totaliza  rezultatele   evaluării  profesionale  ale  funcţionarilor  publici  

din  toate  autorităţile  publice  din  raion şi  vor  prezenta,  spre  avizare  Preşedintelui  raionului, către  

data  de  01  martie  2014,  un  raport  generalizator  pe  raion,  cu  remiterea  ulterioară  a  acestuia 

Guvernului  Republicii  Moldova.   

 

7. Controlul  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcină dlui  Rotaru  Vitalie, preşedintele  

raionului.  

 

                             

 

                          Preşedintele  şedinţei      

 

                          Secretarul  Consiliului  raional                          Grigore  SAVIN 
 

 

PROIECT    

                                          

D E C I Z I E  nr. ___ 

din ___decembrie 2013 

 

Cu privire la fondarea Întreprinderii municipale 

 „Centrul stomatologic raional Criuleni”. 

 

      Avînd în vedere Hotărîrea Guvernului nr. 672 din 21.07.1999 „ Cu privire la trecerea instituţiilor 

stomatologice la autogestiune”, cu modificările ulterioare, ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 244 din 

13.03.2013 „Cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului stomatologic”, întru îndeplinirea 

prevederilor art. 5 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995  , cu complectările şi 

modificările ulterioare, în temeiul art. 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului, altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 cu complectările şi  

modificările ulterioareprecum şi art. 43 lit p) şi q) din Legea privind administraţia publică locală nr. XVI-

436 din 28.12.2006,   Consiliul raional Criuleni, D E C I D E: 

 

1.. Cu începere de la  01.01.2014 se fondează, prin separarea de la Instituţia Medico Sanitară Publică 

„Spitalul raional Criuleni” a serviciului stomatologic raional,  Întreprinderea municipală „Centrul 

stomatologic raional Criuleni”, care-şi va desfăşura activitatea pe principii de autogestiune financiară.  

 

SUBIECTUL 

17 
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2. Se aprobă Statutul Întreprinderii municipale „Centrul stmatologic raional Criuleni” şi se 

coordonează Regulamentul Întreprinderii municipale „Centrul stomatologic raional Criuleni” (se 

anexează). 

 

3. Dl _______________________________________se numeşte în funcţia de director al  

Întreprinderii municipale „Centrul stomatologic raional Criuleni” pentru o perioadă de 5 ani. 

 

4. Se aprobă organigrama şi Statele de personal ale Întreprinderii municipale „Centrul stomatologic 

raional Criuleni”(se anexeaă) 

 

      5.  Se obligă autoritatea executivă a Consiliului raional să asigure punerea la evidenţă la    Camera 

Înregistrării de Stat a întreprinderii în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1004 din 29.08.2006 

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale 

administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale”, inclusiv aprobarea statutului 

acesteia în în termen pînă la 30.12.2013 în modul stabilit de lege. 

 

 6. Se stabileşte, că „Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Criuleni” nou creată va 

asigura asistenţa medicală stomatologică curativ-profilactică contingentelor asigurate de stat şi 

urgenţelor medicale în baza contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. 

 

7. Controlul asupra executării în termen a prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului 

Vitalie Rotaru. 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                       Grigorte SAVIN  

 

                                                 

În atenţia consilierilor raionali şi altor persoane cointeresate: anexele la prezentul proiect de decizie 

pot fi accesate în pagina Web al Consiliului raional wwwcriuleni.md 

 

Întreprinderea este 

 “ÎNREGISTRATĂ ” la                                                      APROBAT 

 

Camera Înregistrării de Stat                                              Consiliul raional Criuleni  

Opdinul nr.___ 

 

                                    

 

                                                                                            Decizia nr. ____ 

                                                                                           din ___decembrie 2013 

Din__________________ 

 

Registratorul de stat  

 

_____________________ 

/____________/ 
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STATUTUL 

ÎNTREPRINDERII MUNICIPALE 

 

Centrul stomatologic raional Criuleni 
 
                    Dispoziţii generale 

 

1. Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova 

nr.1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova nr.. 845- XII din 03.01.1992 cu privire la 

antreprenoriat şi întrepribnderi, Legii Republicii Moldova Nr.220- XVI din 19.10.2007, Hotărîrii 

Guvernului Republicii Moldova nr.387 din 06.06.1994 ,,Cu privire la aprobarea statutului-model al 

Centrului stomatologic” şi legislaţia în vigoare  

 

2. Întreprinderea municipală (în continuatre-întreprinderea) este agent economic cu personalitate 

juridică, constituit în exclusivitate pe baza proprietăţii municipale, care , prin utilizarea ei judicioasă, 

produce anumite tipuri de mărfuri (producţie), excecută lucrările şi prestează serviciile , necesare 

pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului (ale unităţii administrativ-teritoriale fondatoare) şi pentru 

realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de muncă. 

 

3.  Denumirea completă  „ Intreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Criuleni”, prescurtat  

ÎM CSR Criuleni , în continuare - întreprindere  

 

 4. Întreprinderea se creează pentru a desfăşura următoarele genuri de activitate  

 Profilaxia bolilor oro-maxilo-faciale 

 Asistenţa medicală stomatologică de ambulator 

    Anumite genuri de activitate asupra cărora se extinde prerogativa antreprenoriatului de stat, pot fi 

practice de întreprindere numai în baza licenţelor eliberate conform prevederilor legale. 

 

5. Fondatorul întreprinderii   

 Consiliu raional Criuleni 

 

6. Sediul întreprinderii:   

    Republica Moldova, or.Criuleni, str. Ştefan cel Mare, nr.1 

 

7. Întreprinderea î-şi crează, în condiţiile legii, filiale, care au dreptul să-şi deschidă subconturile lor. 

Drept filiallă se consideră o subdiviziune separată a întreprinderii, amplasată înafara sediului acestuia, 

care exercită o parte din funcţiile ei. 

   Filialele trebuie să fie indicate în documentele de constituire a întreprinderii . 

   Filialele nu sunt persoane juridice, avînd patrimoniul dotat de întreprindere şi desfăşurîndu-şi activitatea 

potrivit regulamentelor adoptate de acesta. 

   Conducătorul filialei este numit în funcţie de către conducătorul întreprinderii şi îşi derulează activitatea 

în conformitate cu prevederile contractului. 

   Filialele dispun de balanţe proprii, ce fac parte din balanţa centralizată a întreprinderii. Întreprinderea 

poartă răspundere pentru obligaţiile filialelor şi reprezentaţilor, iar acestea din urmă sînt răspunzătoare de 

obligaţiile întreprinderii. 

   Firma filialei trebuie să indice locul ei de reşedinţă, firma întreprinderii ce a constituit-o şi să includă 

cuvîntul Filiala. 

 

8. În activitate sa întreprinderea se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului 

Republicii Moldova, ale ministerelor, departamentelor, ale organelor administraţiei publice locale şi 

de statutul său. 
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                           II. Crearea întreprinderii şi înregistrarea ei.  

9. Întreprinderea este fondată şi înzestrată cu bunuri de către organul administraţiei publice locale (în 

continuare - fondatorul)   

   

10. Întreprinderea a fost întemeiată conform Deciziei nr.    din       a   

     Consiliului raional Criuleni.                                

 

11.  Întreprinderea se consideră constituită şi capătă dreptul de persoană juridică din ziua înregistrării ei de 

către stat.  

 

 

                                    III. Patrimoniul întreprinderii  

 

12.  Bunurile raionale, pe care fondatorul le-a transmis întreprinderii, aparţin acesteia numai în limitele 

dreptului gestiunii lor economice.  

 

13.  Patrimoniul întreprinderii se constituie din fonduri fixe şi mijloace circulante, precum şi din alte 

valori, costuil cărora este reflectat în balanţa autonomă a întreprinderii.  

 

14. Întreprinderea î-şi poate înstrăina fondurile fixe (clădirile, construcţiile, utilajele, mijloacele de 

transport şi alte valori materiale)  numai în baza deciziei fondatorului, cu excepţia cazurilor cînd în 

statutul întreprinderii nu se prevede altceva. 

 

15.  Patrimoniul întreprinderii se formează din următoarele surse: 

        Cote băneşti şi materialele fondatorului (capitalul social), 

        Veniturile obţinute din prestarea serviciilor, precum şi din alte genuri de activitate,  

        Creditele băncilor şi ale altor creditori,  

        Investiţiile capitale şi subvenţiile bugetare locale, 

        Veniturile provenite din închirierea bunurilor sau din organizarea concursurilor,         loteriilor şi 

altor activităşi similare, 

        Vărsămintele nerambursabile şi filantropice, donaţiile persoanelor fizice şi juridice, 

        Alte surse, neinterzise de legislaţia în vigoare.  

16. Pentru obligaţiile sale întreprinderea poartă răspundere cu întreg patrimoniul său. 

     Fondatorul nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar întreprinderea nu este 

răspunzătoare pentru obligaţiile fondatorului. 

 

                                     IV. Administrarea întreprinderii  

 

17. Administrarea întreprinderii este efectuată, în conformitate cu statutul ei, de către conducătorul 

acesteia (în continuare director) pe care îl numeşte şi eliberează din funcţie fondatorul. 

 

   18. Angajarea (desemnarea în funcţie) a conducătorului, fondatorul o legalizează printr-un contract 

individual de muncă.  

 

   19.  În contractul încheiat între fondator şi conducător se stabilesc drepturile şi obligaţiunile lor 

reciproce (ale părţilor) inclusiv modul în care conducătorul desemnat îşi exercită atribuţiile de 

antreprenor, limitele dreptuirilor de folosinţă şi gestiune a patrimoniului, genurile de activitate autorizate 

în beneficiul fondatorului, relaţiile reciproce financiare, răspunderea pentru neexecutarea sau executarea 

neconforma a obligaţunilor sale, precum şi termenul de valabilitate, condiţiile de modificare şi reziliere a 

contractului. 

 

20. Conducătorul poartă răspundere materială pentru obligaţiunile întreprinderii pe care o conduce, 

precum şi pentru neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiunilor sale, stipulate în contract. 
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21. În termenul de valabilitate al contractului, fondatorul sau oricare altă terţă persoana nu au dreptul să se 

amestece în activitatea conducătorului, exceptînd cazurile prevăzute în condiţiile contractuale sau de 

legislaţia în vigoare. 

 

22. Conducătorul poate fi eliberat din funcţie înainte de expirarea termenului contractului potrivit 

temeiurilor  prevăzute în contract sau lege. 

 

23. Relaţiile conducătorului întreprinderii cu salariaţii acesteia se reglemebntează conform legislaţiei în 

vigoare, contractului colectiv şi contractelor de muncă individuale. 

 

                         V.Activitatea economică şi socială a întreprinderii   

 

24. Întreprinderea î-şi organizează activitatea şi î-şi detremină perspectivele de sine stătător, reieşind din 

cererea populaţiei la serviciile sale, precum şi din necesitatea de a-şi asigura dezvoltarea economică şi 

socială şi sporirea veniturilor salariaţilor săi. 

 

25. Întreprinderea execută lucrări şi servicii pentru necesităţile statutului pe bază contractuală sau în 

modul determinat de legislaţie. 

 

26. Întreprinderea este obligată să respecte cu stricteţe prevederile acordurilor colective  privind protecţia 

muncii, mediului ambiant şi prescripţiile vizînd tehnica securităţii,  fiind răspunzătoare pentru 

prejudicierea sănătăţii şi capacităţii de muncă a salariaţilor săi în nmodul stabilit de lege. 

 

                                      VI. Evidenţe şi control    

 

27. Întreprinderea ţine la zi şi raportează în modul stabilit datele evidenţei statistice, operative şi contabile 

ale activităţii sale. 

 

28. Controlul asupra activităţii financiare şi economice a întreprinderii este exercitat de fondator. 

Activitatea financiară şi economică a întreprinderii este verificată sistematic de către comisia de revizie(de 

cenzori) sau revizorul (cenzorul) fondatorului ori de către o organizaţie de auditing, autorizată în acest 

scop printr-un contract special. 

 

29. Controlul activităţii întreprinderii este efectuat, în limitele competenţelor ce le sînt atribuite prin lege, 

de către organele administraţiei de stat abilitate cu funcţii generale sau speciale de control – financiare, 

fiscale, bancare, precum şi de alte structuri de stat. 

 

30. Pentru falsificarea datelor evidenţei contabile şi statistice, ale dărilor de seamă şi informaţiilor 

furnizate potrivit cerinţelor legale, persoanele oficiale ale întreprinderii poartă răspundere disciplinară, 

materială sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

                              VII.Reorganizarea şi dizolvarea întreprinderii    

 

31.Dizolvarea şi reorganizarea (fuziune, dezmembrare şi transformare) întreprinderii se înfăptuieşte în 

temeiul deciziei fondatorului sau altui organ competent. 

 

32. Întreprinderea este dizolvată prin decizia instanţei de judecată în cazurile  

 

 Stabilirii insolvabilităţii întreprinderii  

 Activitatea ei contravine ordinii publice 

 Recunoaşterii caducităţii actelor de constituire a întreprinderii  

 

33. În cazul reorganizării sau dizolvării întreprinderii, lucrătorilor disponibilizaţi li se asigură respectarea 

drepturilor şi intereselor în corespundere cu legislaţia în vigoare. 
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34. Întreprinderea se consideră reorganizată sau dizolvată de la data întroducerii modificărilor respective 

în Registru de Stat. 

 

35. Dizolvarea întreprinderii este efectuată de către comisia de lichidare, desemnată de fondator sau de 

alte organe împuternicite de acesta. 

 

36. Comisia de lichidare sau organul desemnat să dizolve întreprinderea  publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, în două ediţii consecutive, un anunţ despre lichidarea acesteia, şi în termen de 15 

zile, îl informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidarea şi despre termenul de înaintare a 

creanţelor. 

 

37. Controlul asupra activităţii comisiei de lichidare este efectuat de fondator sau de organul desemnat de 

acesta. 

 

38. Pentru daunele cauzate întreprinderii dizolvate, precum şi creditorilor ei din culpa comisiei de 

lichidare (organului care efectuiază lichidarea), întreaga răspundere, prevăzută de legislaţia în vigoare, o 

poartă membrii comisiei de lichidare (organul care efectuiază) 

 

39. Din momentul dizolvării, administratorul nu poate întreprinde noi operaţiuni, în caz contrar fiind 

responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se aplică din 

ziua expirării termnului stabilit ori de la care asupra dizolvării a hotărît fondatorul sau instanţa de 

judecată.  

 

40.Întreprinderea continuă să existe şi după dizolvare în măsură în care este necesar pentru transmiterea 

patrimoniului. 

 

41. Hotărîrea privind folosirea bunurilor întreprinderii, rămase după satisfacerea pretenţiilor justificate ale 

creditorilor şi membrilor colectivului ei de muncă, după definitivarea altor decontări şi recuperarea 

cheltuielilor comportate de lichidare, se adoptă de către fondator. 

 

                               VIII. Suspendarea activităţii întreprinderii 

 

     Întreprinderea, la decizia fondatorului, poate să îşi suspende temporar activitatea pe o perioadă, care să 

nu depăşescă trei ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi 

creditori. 

      Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de 

întreprinzător. 

 

 

APROBAT                                                          COORDONAT  

Ministerul Sănătăţii________                           Consiliul Raional__________    

 

 

 

Ordinul nr._______________                           Decizia nr. _______________ 

 

Din_____________________                           Din _____________________  

                     L,Ş                                                                         L.Ş 

 

 

 

ÎNREGISTRAT 

Camera Înregistrării de Stat 
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Nr.____________________ 

 

Din___________________ 

                      L.Ş 

 

 

Regulamentul 

Întreprinderii mMunicipale 

Centrul stomatologic 

raional Criuleni 

 

 

 
I. Dispoziţii generale 

1. Regulamentul  - cadru de  activitate a Intreprinderii  Municipale Centrul stomatologic raional (în 

continuare Regulament) este elaborat în conformitate  cu Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, 

Legea cu privire la asigurarea obiigatorie de asistenţă medicală nr. 1585 din  28 februarie 1998, Legea 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi intreprinzătorilor individuali  nr.220 -XVI din 19 

octombrie 2007, legea cu privire la antreprenoriat şi înterprinderi nr. 845-XIl din 03 ianuarie 1992 şi  

alte acte normative în vigoare. 

2.   Denumirea  completă  a  instituţiei   medico -sanitare  este Înterprinderea  municipală Centrul  

stomatologic raional  Criuleni . 

3. Denumirea prescurtată a instiuţiei medico -sanitare este: ÎM CSR  Criuleni . 

4. Înterprinderea municipală Cen trul Stomatologic Raional Criuleni 

este  fondată  conform Hotărîrii Guvernului Republicii  Moldova nr. 672 din 21.07.1999 ,,Cu privire la 

trecerea instituţiilor stomatologice la   autogestiune"  şi  a   ordinului Ministerului Sănătăţii Nr, 244 din 

13.03.2013 ,,Cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului Stomatologic", şi alte acte normative în 

vigoare, şi in baza Deciziei Consiliului Raional Criuleni Nr.  _______________________din 

_______________ 

5. Întreprinderea municipală Centrul  stomatologic raional Criuleni constituie un subiect economic 

autonomcu drept de persoană juridică, care pe baza proprietăţii administraţiei publice locale,  

transmise ei pentru adminis trarea economică de către autori tă ţi le  administraţiei  publice   locale,  

î-şi desfăşoară  activitatea   pe  principiul   de autogestiune acordînd servicii medicale stomatologice atît 

contra plată, cît şi în cadrul  asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în  conformitate cu 

Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medica lă. 

6. Durata  de   activitate a Înterprinderii  este nelimitată, începînd din data inregistrării de stat.  

7. Sediul Întreprinderii municipale Centrul  stomatologic raional Criuleni se află pe adresa: epublica 

Moldova, or. Criuleni,  str. Ştefan cel Mare, nr. 1 

II. Scopul, sarcinile şi tipul de activitate  
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8.  Scopul    principal    al    Întreprinderii    municipale    Centrul    stomatologic r aional Criuleni este 

protecţia sănătăţii populaţiei , proillaxia, diagnosticarea,  tralamentul bolilor stomatologice şi 

promovarea modului sănătos de viaţă. 

9. Întreprinderea municipală Centrul stomatologic raional Criuleni  pentru realizarea scopului principal 

are următoarele obiective şi sarcini:  

a) sporirea   accesibilităţii   populaţiei   la   asistenţă   medicală specializată     stomatologică,  

promptitudinii în acordarea acesteia; 

 b)  îmbunătăţirea   calităţii   serviciilor  medicale   prin ameliorarea nivelului           profesional şi tehnologic, 

oriental spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea dreptului acestuia; 

c) ameliorarea indicatorilor de sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie şi tratament, în onformitate 

cu normele stabilite; 

d) acordarea asistenţei medicale stomatologice în  volumul   prevăzut de Programul Unic al asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală. 

e) acordarea asistenţei medicale de urgenţă în mod gratuit în cazul urgenţelor medicale în volumul 

prevăzut de Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;  

f) prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată, în baza actelor normative în vigoare. 

1O. Întreprinderea municipală Centrul stomatologic raional Criuleni  exercită urmatorul gen de activitate: 

a) Profiiaxia orală; 

b) Asistenţa medicală stomatologică de ambulator. 

 11 .Întreprinderea are următoarele drepturi: 

a) să reprezinte interesele Întreprinderii în organele publice locale şi alte organizaţii; 

b) să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii sale; 

c) să încheie contracte din numele său, să procure bunuri  şi servicii şi să presteze servicii în 

confomitate cu genul de activitate; 

d) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa, conform legislaţiei în vigoare; 

e) să asigure protectia sociala a drepturilor şi  intereselor  lucrătorilor săi, cît  şi a intereselor social-importante 

în domeniul său de activitate. 

III. Organele de administrare şi control 

 12 Întrepriderea municipală Centrul stomatologic raional Criuleni   

  (în continuare Intreprindere)   are următoarele organe de administrare şi control: 

a) Fondatorul -.Consiliul raional  Criuleni ; 

b) Mlnisterul Sănătăţii; 

c) Directorul. 

13. Fondatorul este organul suprem de  administrare a Întreprinderii.   . 

14.  Fondatorul are  următoarele  atribuţii : 

a) aprobă  decizia de fondare a înterprinderii municipale Centrul stomatologic raional Criuleni . 

  b)  coordonează Regulamentul  de  activitate a înterprinderii; 

c) transmite în baza contractului de comodat a bunurilor Fondatorului în 

gestiunea economică a întreprinderii. 

d) numeşte în funcţe şi concediază din funcţie directorul Întreprinderii; 

e) aprobă   programul   de   dezvoltare   şi   planurile   anuale   de   activitate   a Întreprinderii; 

f) aprobă rapoartele anuale privind  activitatea economico-financiară  a   Întreprinderii.          
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g) aprobă contractele de locaţiune a bunurilor şi încăperilor, a trecerii la cheltuieli a mijloacelor 

fixe; 

h)   supraveghează şi monitorizează  activitatea curentă  a Întreprinderii. 

15.  întreprinderea poartă răspundere pentru incălcarea drepturilor pacientului, 

Conform legislaţiei în vigoare. 

16, Ministerul Sănătăţii are urmatoarele atribuţii: 

a) aprobă Regulamentul de activitate a Întreprinderii  municipale Centrul stomatologic raional Criuleni. 

b) coordonează  programul de dezvoltare şi planurile anuale de activitate a 

Intreprinderii; 

c) monitorizează activitatea medicală şi calitatea serviciilor medicale prestate. 

17 Hotărîrile, ordinele şi deciziile  Ministerului Sănătăţii ce ţin de atribuţiile sale sînt obligatorii pentru 

directorul Întreprinderii. 

18. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de gestionare şi conducere a întreprinderii. 

19. În competenţa directorului Întreprinderii sunt toate atribuţiile, cu excepţia celor ce ţin de competenţa 

Fondatorului şi Ministeralui Sănătăţii. 

20. Directorul întreprinderii are următoarele atribuţii: 

a) asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, hotărîrilor  ordinelor şi deciziilor 

Fondatorului şi Ministerului Sănătăţii. 

b) reprezintă interesele Intreprinderii, fară procură. în relaţiile cu persoanele terţe. 

c) asigură acreditarea Intreprinderii, în termenii stabiliţi de actele normative în vigoare: 

d) elaborează programe de  perspectivă şi pianuri anuale de activitate a întreprinderii. 

e) elaborează organigrama   şi   statele   de   personal,   şi    le   prezintă Fondatoruiui pentru 

examinare şi aprobare; 

f) elaborează     rapoarte semestriale  şi    anuale    privind activitatea Intreprinderii  şi   le  prezintă  

Fondatoruiui  şi  la solicitare, Ministerului Sănătăţii; 

g) prezintă rapoarte la Centrul Naţional de Management în Sănătate, conform  formularelor 

de  evidenţă statistică medicală,  aprobate prin actele normative ale Ministerului Sănătăţii; 

h) implementează tehnologii moderne de diagnostic şi tratament; 

i) organizează educaţia medicală continuă a lucrătorilor medieali. conform cerinţelor în vigoare; 

j) semnează contractele de prestare a serviciilor medicale stomatologice cu Conipania Naţională de 

Asigurări în Medicină şi cu alte instituţii, eliberează procuri, deschide conturi. în bănci, gestionează  

mijloace financiare 

k.) încheie, modifică, suspendă, încetează contracte individuaie de muncă 

cu persoanele  angajate,  cu respectarea procedurilor stabilite de Codul. Muncii; 

I)  aprobă devizul de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi modificările 

la acesta, cu prezentare spre  examinare Fondatoruiui şi Companiei Naţionale de Asigurări în 

Medicină (pentru sumele contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină); 

m) asigură folosirea eficientă a bunurilor materiale ale Întreprinderii; 

n) organizează prestarea de servicii medicale în volumul şi de calitatea prevazută în Programul  

Unic,  în Protocoalele Clinice Naţionale, medicale, aprobate de Ministerul Sănătăţii; 

o) poartă răspundere disciplinară   administrativă    şi    penală   pentru încălcarea. prevederilor actelor 

legislative şi normative în procesul gestionării activităţii Întreprinderii. 

VI. Patrimoniul 
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21,Patrimoniul   Întreprinderii   este   format din   fondurile   fixe   şi   mijloacele circulante, transmise în  

gestiunea  de .Fondator, bunuri procurate pe parcursul activităţii,   mijloacele financiare obţinute   în   urma   

prestării serviciilor medicale stomatologice. 

22. Întreprinderea din surse proprii are drept să procure bunurile necesare pentru activitatea sa, conform 

prevederilor legislaţiei  în vigoare. 

23.Patrimoniul Întreprinderii este folosit exclusiv pentru realizarea scopurilor de activitate. 

V. Activitatea econornico-financiară 
24.Activitatea întreprinderii se desfăşoară pe principii de autogestiune. 

25.Întrcprinderea este în drept să dispună umătoarele surse de venituri: mijloacele obţinute de la 

prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată, prestate conform legislaţiei în vigoare; 

mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, obţinute în urma  serviciilor 

medicale stomatologice  conform Programul unic al asigurării obligatorii de   asistenţă    medicală, în 

baza contractelor cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. 

26, Întreprinderea  îşi  desfăşoară activitatea  sa economico – financiară din cont propriu şi poartă sponsabilitatea 

patrimonială  proprie. în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

27,. Întreprinderea planifică individual activitatea sa economico – financiară aslfel, încît  să asigure 

activitatea şi  dezvoltarea sa ulterioară, coordonînd cu Fondatorul     cheituielile     pentru   

salarizarea  angajaţilor,  procurarea medicaraentelor, şi instrumentelor (cu Compania Naţională de 

Asigurări   în  Medicină  celor din   contul   alocaţiilor  fondurilor asigurări i obligatorii de asistenţă 

medicală). Întreprinderea prestează servicii medicale stomatologice în baza tarifelor aprobate de 

catre Guvern. Întreprinderea duce evidenţa contabilă în  conformitate  cu standardele de contabilitate. 

30..Evidenţa statistică  este întocmită în conformitate cu  legislaţia în vigoare. Rapoartele  

financiare  şi  statistice se întocmesc şi  se  prezintă organelor abilitate, inclusiv Fondatorului în 

modul  şi termenii stabilţi. 

31.Neprezentarea rapoartelor respective sau prezentarea întîrziată a acestora atrage răspunderea 

prevăzută de legislaţia în vigoare. 

32.Relaţiile dintre Întreprindere şi angajaţi sunt reglementate prin contractele individuale de 

muncă, 

33. Remunerarea  muncii   se efectuiază în   baza   actelor normative,   care reglementează 

alarizarea angajaţiior din unităţile care activează pe principii de autogestiune. 

IV. Controlul activitatii 

34.Controlul corespunderii activităţii Întreprinderii se execută de Fondator şi Ministerui Sănătăţii 

conform atribuţiilor. 

35. Fondatorul şi Ministerui Sănătăţii este în drept să ia decizia de rigoare în conformitate cu 

!egislaţia în vigoare, în caz de depistare a încălcărilor în activitatea întreprinderii. 

36.Controlul respectării legisiaţiei financiare şi fiscale se efectuiază de către organele abilitate, 

companiile de audit şi de alte organe de slat în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

37.Controlul respectării politicii  de sănăte în cadrul întreprinderii, prom.ovate de Ministerul Sănătăţii,  

se efectuează de către serviciile şi subdiviziunile specializate ale ministerului şi Fondatorului. 

VII, Reorganizarea şi dizolvarea 

38.Decizia cu  privire la reorganizarea, dizolvarea sau lichidarea Întreprinderii se aprobă de Fondator, 

conform legisiaţiei în vigoare. 

VIII. Adoptarea, completarea şi modificarea 

Regulamentului de activitate 

39.Regulamentul   se  aprobă  de  către  Ministerul   Sănătăţii  după coordonarea prealabilă cu 

Fondatorul. 

40.Regulamentul   intră   în   vigoare   după   inregistrarea   aeestuia   la   Camera Înregistrării de Stat. 

               41.Modificările şi  completările la prezentul  Regulament intră. în vigoare din momentul înregistrării  

la   Camera    Înregistrării  de  Stat. 
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                                                                                                            APROB 

                                                                                                                  Preşedintele raionului   Criuleni                                                                                               

                                                                                                                                            Vitalie Rotaru 

                                                                                                      

 

                               Organigrama Întreprinderii Municipale  

                                Centrul stomatologic raional Criuleni 

 

 

Consiliul Raional Ministerul Sănătăţii Compania Naţională de               

Asigurări în Medicină 

                        

                                 

                      

   

 

     

 

                      Filialele – cabinetele  

                      stomatologice rurale 

 

 

 

         Dubăsarii Vechi 

 

           Măgdăceşti 

 

                 Ratuş 

 

              Maşcăuţi 

 

         Hîrtopul Mare 

 

           Bălăbăneşti 

   IM Centrul stomatologic  

           raional Criuleni 

Agenţia Teritorială Chişinău  

                      CNAM 
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                                                                                               “Aprob”: 

                                                                                Numărul de unităţi titulare 10,25 

                                                                             Preşedintele raionului Criuleni 

                                                                                   _____________Vitalie Rotaru   

 
  S t a t e l e  de  p e r s o n a l  

 anul 2014 

 
Întreprinderea municipală Centrul stomatologic raional Criuleni 

       Cod fiscal : ________________ 

  or. Criuleni, str. Ştefan cel Mare, nr.1 

   

 Medici  

1 Şef înteprindere, medic stomatolog Criuleni 0,50 

2 Medic stomatolog Criuleni 2,50 

3 Medic stomatolog  Maşcăuţi 0,25 

4 Medic stomatolog Ratuş 0,50 

5 Medic stomatolog Măgdăceşti 0,50 

6 Medic stomatolog Porumbeni 0,25 

7 Medic stomatolog Dubăsarii  Vechi 0,5 

8 Medic stomatolog Bălăbăneşti 0,25 

9 Medic stomatolog Hîrtopul Mare 0,25 

 Total : 5,5 

 Personalul medical mediu  

1 Asistentă medicală stomatologică  Criuleni 1,5 

2 Asistentă medicală stomatologică  Ratuş 0,5 

3 Asistentă medicală stomat6logică Măgdăceşti 0,25 

4 Asistentă medicală stomatologică  Hîrtopul Mare 0,25 

5 Asistentă medicală stomatologică  Bălăbăneşti 0,25 

6 Asistentă medicală stomatologică  Maşcăuţi 0,25 

 Total : 3,0 

 Personalul inferior  

1 Infirmieră Criuleni   1,0 

2 Infirmieră Dubăsarii Vechi 0,25 

 Total : 1,25 

 Alt personal  

1 Registrator medical 0,5 

   

 Total pe Întreprindere : 10,25 

 inclusiv : medici 5, 5 

 personalul medical mediu 3,0 

 personalul inferior 1,25 
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 alt personal 0,5 

 

                                  S t a t e l e  de  p e r s o n a l  
 al lucrătorilor întreţinuţi de mijloace speciale din 

contul special pentru anul 2013   

 

Denumire instituţiei medici asistente 

medicale 

infirmiere alt 

personal 

Total 

or. Criuleni 2,5 1,0 1,0 - 4,5 

s. Ratuş 0,5 0,25 0,25 - 1,0 

s. Măgdăceşti 0,5 0,25 0,25 - 1,0 

s. Bălăbăneşti 0,25 - 0,25 - 0,5 

s. Maşcăuţi 0,25 - 0,25 - 0,5 

s. Dubăsarii Vechi 0,25 0,25 0,25 - 0,75 

s. Porumbeni 0,25 0,25 - - 0,5 

s. Hîrtopul Mare 0,25  0,25 - 0,5 

Cab. de protezare 

Criuleni 

1,25 3,5 - - 4,75 

Protezist Dubăsarii 

Vechi 

0,25   - 0,25 

Registrator medical  - - - 0,5 0,5 

Total stomatologie 6,25 5,5 2,5 0,5 14,75 

 

 

 

Director  ÎM CSR Criuleni                                              
 

PROIECT 

 

 

    DECIZIA   nr.__ 
din _____________ 2013 

 
 
 

Cu privire la casarea bunurilor  

uzate raportate la mijloacele fixe 

 

 

 Avînd în vedere demersul directorului IMSP Spitalul raional Criuleni, privind casarea bunurilor 

uzate din instituţia subordonată, în rezultatul examinării şi concluziei comisiei de lucru din cadrul IMSP 

Spitalul raional Criuleni a stării bunurilor materiale aflate în bilanţ la instituţia nominalizată, care sunt 

moral învechite şi uzate fizic integral, imposibil de a fi utilizate ori realizate, în conformitate cu p.3, p.4, 

p.5 din Regulamentul privind casarea mijloacelor fixe , aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr.500 din 12 mai 1998 şi în temeiul art. 43 (1) lit. c), art 77 (1) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional decide: 

 

1. Se casează din contul uzurii mijloace fixe în număr total de 35 unităţi cu costul iniţial de 

304664,18 lei şi uzura în suma de 304664,18 lei, conform 

     anexei nr. 1. 

SUBIECTUL 

18 
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2. Contabilitatea IMSP Spitalului raional Criuleni (contabil-şef Iurceac Valentina), contabilitatea 

Consiliului  raional (contabil-şef Ceban Maria) să scoată din evidenţa contabilă mijloacele fixe 

indicate în anexă conform proceselor verbale. Piesele şi agregatele utilizabile să fie demontate, 

luate la evidenţa contabilă pentru folosirea ulterioară ca piese de schimb, iar materialele să fie 

realizate după destinaţie. 

3. Responsabili de executarea prezenţei decizii se numesc: 

- director a IMSP SR Criuleni, d-ul Grigore Urîtu; 

- contabil-şef al aparatului Preşedintelui raionului, d-na Maria Cebanu; 

- contabil-şef al IMSP Spitalul raional Criuleni, d-na Valentina Iurceac 

4. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seamă d-lui Vitalie Rotaru, preşedintele 

raionului, preşedintele Consiliului administrativ al IMSP SR Criuleni. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                               _____________ 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                Grigore SAVIN      

 

  

                          Anexa  № 1 

la decizia nr.___ 

din ___ decembrie 2013 

 

 

Lista fondurilor fixe ale IMSP „Spitalul raional Criuleni” 

  pentru trecerea lor la pierderi   

 
 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

Numar de 

inventar 

Anul dării  

în  

expluatare 

Costul 

iniţial 

(lei) 

Uzura 

calculată 

Costul de 

bilanţ  

Sala de opiratie 

1 Conditioner 2155 1984 2170,00 2170,00 0 

2 Conditioner 2154 1990 5400,00 5400,00 0 

3 Dulap de uscare GP20 2136 1978 4092,00 4092,00 0 

4 Dulap de uscare SSS250 2139 1988 9283,00 9283,00 0 

5 Sterilizator GP40 2262 1990 3360,00 3360,00 0 

6 Lampa cu 7 reflectoare CM36 2143 1983 2015,00 2015,00 0 

Depozit alimintar 

7 Dulap de racire 2180 1982 4550,00 4550,00 0 

Sectia consultativa 

8 Dopter ultrosanor 1948 2003 2000,00 2000,00 0 

9 Masina de spalat 2587 2002 1275,00 1275,00 0 

10 a-t UFO 22VM 1573 1986 2940,00 2940,00 0 

11 Cîntar pentru maturi 1527 2002 2343,97 2343,97 0 

12 Aspirator electric chirurgical 

OX10 

1971 1987 1302,00 1302,00 0 

13 A-T de taiat pansament 1988 2002 1700,00 1700,00 0 

14 Oftalmoscop 1983 1988 1400,00 1400,00 0 

15 Termostat 1965 1984 3348,00 3348,00 0 
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Secţia de terapie 

16 Comutator Mug 2266 1991 1756,21 1756,21 0 

17 Radiouzel RYШ 2264 1991 8139,00 8139,00 0 

Sectia maternitatea 

18 Carucior pentru nou nascut 2312 1983 1364,00 1364,00 0 

19 Carucior pentru nou nascut 2313 1984 1364,00 1364,00 0 

20 Aparat Polinarcon 2339 1988 6875,00 6875,00 0 

21 Pat rahmanin 2305 1986 1798,00 1798,00 0 

22 Pat rahmanin 2306 1986 1798,00 1798,00 0 

23 Pat rahmanin 2307 1986 1798,00 1798,00 0 

24 Dulap de uscare SCC-80P 2319 1985 1922,00 1922,00 0 

25 Dulap de uscare 2V-151 2322 1976 1625,00 1625,00 0 

Fizioterapia 

26 Dulap de uscare 2400 1982 1612,00 1612,00 0 

27 Aparatul Interdin ID-79M 2048 1985 14199,0

0 

14199,00 0 

28 Aparat Stimul-1 2035 1987 1054,00 1054,00 0 

Sectia de infecţie 

29 Lampa Medicor 2363 1980 2080,00 2080,00 0 

30 Cintar pentru copii 2857 2007 3155,00 3155,00 0 

Sectia de chirurgie 

31 Masa de operatie Medicor 2140 1988 7812,00 7812,00 0 

32 Rulimenti pentru paturi 2646 2005 2000,00 2000,00 0 

33 Levier pentru redicare 2378 2005 2000,00 2000,00 0 

 

Radiologia 

34 Aparat radiologic P40 2015 1990 220400,

00 

220400,00 0 

Laborator 

35 Colorimetru foto KФ2МП 2122 1988 1054,00 1054,00 0 

TOTAL  304664,18  

 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                        Grigore SAVIN 
 

PROIECT 

   

DECIZIE nr. ___ 

din ___decembrie 2013 

  

Cu privire la transmiterea  

 obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 

 

 Aferent demersurilor primarilor s. Oniţcani, s. Coşerniţa, s. Măgdăceşti,  managerilor instituţiilor 

educaţionale respective, directorului Centrului  raional de Cultură şi Tineret „Gr. Sîrbu” Criuleni, în 

SUBIECTUL 

19 
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conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, clădirilor şi 

altor active, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova,  nr. 688 din 07.10.1998,  în temeiul 

art. 77(2) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul raional 

Criuleni DECIDE: 

 

1. Se acceptă transmiterea cu titlu gratuit în folosinţă şi cu drept de administrare economică de la 

bilanţul Consiliului raional Criuleni la bilanţul instituţiilor publice educaţionale mobilier primit ca 

donaţie din Elveţia, or. Geneva, de la Asociaţia Universitară „Eminescu” în valoare totală de 465 

087 lei 50 bani, conform  anexei nr.1, parte integrantă a prezentei decizii. 

2. Se acceptă transmiterea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată de la bilanţul Consiliului 

raional Criuleni la bilanţul Primăriei Oniţcani în sumă de 1520,74 lei (anexa nr.2) 

3. Se acceptă transmiterea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată de la bilanţul Consiliului 

raional Criuleni la bilanţul Primăriei Coşerniţa  în sumă de 1520,74 lei (anexa nr.2) 

4. Se acceptă transmiterea cu titlul gratuit de la bilanţul Consiliului raional Criuleni la bilanţul 

primăriei Măgdăceşti a traversei, 198 m
2

 , cu valoarea iniţială de 22260,00 lei donată la 

deschiderea anexei la grădiniţa de copii din s. Măgdăceşti. 

5. Se acceptă transmiterea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată de la bilanţul Consiliului 

raional Criuleni la bilanţul Secţiei Cultură şi Turism – 4 (patru) saltele în valoare totală de 2524 

lei. 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                                 Grigore SAVIN 

 

Anexa nr.2 

la Decizia Consiliului raional  

nr. ________ din _______________2013 

 

Lista  

 echipamentului, inventarului sanitar  

şi hainelor de protecţie pentru echipele sanitare din primăriile raionului 

 

Denumirea  Preţ. 
Primăria Oniţcani Primăria Coşerniţa TOTAL 

Cant. Suma Cant.  Suma Cant.  Suma  

Bască 3,90 6 23,40 6 23,40 12 96,40 

Halat medical 34,84 6 209,04 6 209,04 12 418,08 

Brancardă (targa 

sanitară) 

250 1 250 1 250 2 500 

Atelă mică 34,80 1 34,80 1 34,80 2 69,60 

Atelă mare 43,50 1 43,50 1 43,50 2 87 

Trusă sanitară 80 12 960 12 960 24 192 

TOTAL:   1520,74  1520,74  3041,48 

 

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Grigore SAVIN 

 
proiect 

 

DECIZIE nr. ___ 

din ___ decembrie 2013 

 

SUBIECTUL 

20 
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Cu privire la Programul de activitate al Consiliului raional Criuleni  

pentru anul  2014 

 

Avînd în vedere propunerile direcţiilor  şi secţiilor Consiliului raional, în temeiul Legii, nr.436-XVI 

din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, Consiliul raional DECIDE: 

 

1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Criuleni pentru  anul 2014, conform anexei. 

2. Se desemnează responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii, în termenele stabilite, 

vicepreşedinţii raionului, şefii de subdiviziuni din subordinea Consiliului raional. 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional, 

dlui Savin Grigore.           

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                        Grigore SAVIN 

 

 

                                                                                                                      Anexă  

        la decizia Consiliului raional 

         nr.09.17. din 14 decembrie 2012 

 

 

Programul de activitate al Consiliului raional Criuleni  

pentru  anul 2013 
 

Chestiuni înaintate spre examinare Data 

desfăşurării 

acţiunii 

Responsabili de elaborarea 

şi prezentarea materialelor 

Raportori 

I.  Şedinţe ale Consiliului raional 

 

 Despre activitatea Preşedintelui 

raionului şi subdiviziunilor Consiliului 

raional la îndeplinirea Planului de 

acţiuni pentru anul 2013 întru realizarea  

Planului strategic de dezvoltare social-

economică a raionului Criuleni pe anii 

2012 – 2015. 

 

 Cu privire la Planul de acţiuni pentru 

anul 2014 întru realizarea Programului 

Strategic de Dezvoltare social-

economică a raionului Criuleni pe anii 

2012 – 2015. 

 

 Cu privire la executarea bugetului 

raional în anul 2013. 

 

Cu privire la mersul implementării 

prevederilor Hotărîrii Guvernului 

Republicii Moldova nr. 1083 din 26 

octombrie 2000 privind punerea în 

aplicare a Legii Fondului republican şi 

a fondurilor locale de susţinere socială a 

populaţiei.  

 

Trimestrul I 

 

Februarie-

martie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui 

raionului, 

Direcţiile Consiliului 

raional, 

Serviciile desconcentrate 

 

 

 

Aparatul Preşedintelui 

raionului,  

Direcţiile Consiliului 

raional,  

Serviciile desconcentrate 

 

Direcţia Finanţe 

 

 

Direcţia Asistenţă Socială 

şi Protecţia Familiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl Rotaru 

Vitalie, 

preşedintele 

raionului 

 

 

 

 

Dl Rotaru 

Vitalie, 

preşedintele 

raionului. 

 

 

Dna Anii Vera, 

şef, Direcţia  

Finanţe 

Dna Brînza 

Ludmila, şef 

inerimar al 

Direcţiei  
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Cu privire la Programul de reparaţie şi 

construcţie a drumurilor publice locale 

din raionul Criuleni pentu anul 2014 

 

Cu privire la Programul de reparaţii 

capitale a instituţiilor preuniversitare 

din raionul Criuleni pentru anul 2014 

 

II. Şedinţe ale Comisiilor 

Consultative de specialitate 

1. Examinarea proiectelor de decizii şi 

avizarea acestora 

 

III.Participarea consilierilor la 

acţiunile cultural-educative şi 

festivităţi. 

 

1. Festivalul „O, ce Veste    Minunată” 

2. Eminescu la Criuleni 

4. Sărbătoarea Dragobetele 

5. Festivalul „Mărţişor – 2013” 

6. Ziua Internaţională a Femeii 

 

 

I. Şedinţe ale Consiliului raional 

 

Cu privire la asigurarea şi 

monitorizarea mersului implementării 

sistemelor moderne de irigare în raion. 

 

 

Cu privire la procesul de monitorizare a 

şcolarizării şi obiectivele încadrării 

maxime a elevilor în procesul 

educaţional. 

 

Cu privire la conservarea şi păstrarea 

patrimonilui cultural immaterial din 

aionul Criuleni prin fondarea videotecii 

şi registrului acestui patrimoniu. 

 

Cu privire la situaţia şi acţiunile de 

ameliorare a deservirii sociale la 

domiciliu a bătrînilor singuratici şi 

persoanelor cu disabilităţii 

. 

II. Şedinţe ale  comisiilor consultative 

de specialitate 

1. Examinarea proiectelor de decizii şi 

avizarea acestora 

 

 

III. Participarea consilierilor la 

acţiunile cultural-educative şi 

festivităţi 

 

   Festivalul Cîntecului Pascal 

  Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor 

căzuţi pentru independenţă 

   Ziua Internaţională a Ocrotirii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pînă la 

şedinţa 

Consiliului  

 

 

 

 

1-16 ianuarie 

9-15 ianuarie 

Februarie 

1-10 martie 

8 martie 

 

 

Trimestrul  

II 

Mai - iunie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pînă la 

şedinţa 

Consiliului  

 

 

 

 

 

 

aprilie 

9 mai  

1 iunie  

 

Direcţia Dezvoltare 

Comunitară 

 

 

 

Direcţia Dezvoltare 

Comunitară 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor  

Secretarii comisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Agricultură, 

Politici Economice şi 

Relaţii Funciare 

 

 

Direcţia  Educaţie 

 

 

 

 

Secţia Cultură şi Turism 

 

 

 

 

Direcţia Asistenţă Socială 

şi Protecţia Familiei 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor 

Secretarii comisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl Crupa Anton, 

şrf interimar al 

Direcţiei 

 

 

Dl Crupa Anton, 

şrf interimar al 

Direcţiei 

 

 

Preşedintele , 

vicepreşedinţii 

raionului, 

şefii de Direcţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl Stavila 

Anatolie şef 

interimar al 

Direcţiei 

 

 Dl Soltanici 

Vladimir, şef 

 

 

 

Dna Bobeico  

Valentina, şef 

secţie 

 

 

Dna Brînza 

Ludmila, şef 

inerimar al 

Direcţiei  

 

 

Preşedintele , 

vicepreşedinţii 

raionului, 

şefii de Direcţii 
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Copiilor 

   Ziua Culturii 

Ziua Funcţionarului public 

 

I. Şedinţe ale Consiliului raional 

 

 

 Cu privire la executarea bugetului 

raional în semestrul I al anului 2013. 

 

. 

 

Cu privire la activitatea şi sarcinile 

Direcţiei Investiţii şi Relaţii Economice 

Externe în dezvoltarea şi aprofundarea 

parteneriatului cu diferite fonduri şi 

organizaţii economice internaţionale.  

 

Cu privire la implementarea Strategiei 

de dezvoltare a reţelei şcolare în raionul 

Criuleni. 

 

 

II. Şedinţe ale  comisiilor consultative 

de specialitate 

 

1. Examinarea proiectelor de decizii şi 

avizarea acestora 

 

III. Participarea consilierilor la 

acţiunile cultural-educative şi 

festivităţi 

   

  Ziua Independenţei 

  Limba Noastră 

  Ziua Cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

I. Şedinţe ale Consiliului raional 

 

Cu privire la executarea bugetului 

raional în 9 luni ale anului 2013. 

 

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului 

raional pentru anul 2015 

 

 

 

 

 

Cu privire la acţiunile de pregătire a 

economiei şi sferei sociale a raionului 

pentru activitate în perioada de toamnă-

iarnă 2013-2014.  

18 iunie  

 

 

 

Trimestrul 

III 

 

august 

septembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pînă la 

şedinţa 

Consiliului  

 

 

 

 

August 

 

 

27 august 

31august 

1 septembrie 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

IV 

noiembrie  

decembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Finanţe 

 

 

 

 

Direcţia Investiţii şi Relaţii 

Economice Externe 

 

 

 

 

Direcţia Educaţie 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor 

Secretarii comisiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia  Finanţe 

 

 

 

 

Preşedintele raionului 

Direcţia  Finanţe 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Dezvoltare 

Comunitară 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dna Anii Vera, 

şef, Direcţia  

Finanţe 

 
 

Dl Ceauş Sergiu, 

şef direcţie 
 

 

 

 

 

Dl Soltanici 

Vladimir, şef 

 

 

 

Preşedintele , 

vicepreşedinţii 

raionului, 

şefii de Direcţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dna Anii Vera, 

şef, Direcţia  

Finanţe 

 
 

Dl Rotaru 

Vitalie, 

preşedintele 

raionului. 

Dna Anii Vera, 

şef, Direcţia  

Finanţe 
 

Dl Crupa Anton, 

şef interimar al 

Direcţiei 
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Cu privire la unele  acţiuni ce ţin de  

organizarea şi desfăşurarea 

procesului  de evaluare  anuală  a  

performanţelor profesionale ale  

funcţionarilor  publici  din  

autorităţile  publice ale  raionului. 

 
II. Şedinţe ale  comisiilor consultative 

de specialitate 

1. Examinarea proiectelor de decizii şi 

avizarea acestora 

 

 

 
III. Participarea consilierilor la 

acţiunile cultural-educative şi 

festivităţi 

 

  Ziua Pedagogului 

  Ziua naţională a Vinului 

  Ziua Lucrătorilor din agricultură şi 

industria prelucrătoare 

  Ziua Poliţiei 

Sărbîtoarea “Omul Anului-2013” 

Sărbătorile de Iarnă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pînă la 

şedinţa 

Consiliului  

 

 

 

 

 

 

  

 

octombrie 

6-7 octombr. 

 

28 noiembrie 

 

18 decembrie 

 

25-31 

decembrie 

 

 

Secţia administraţie publică 

Serviciul Resurse umane 

 

 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor 

Secretarii comisiilor 

 

 

 

 

 

Dl Bobeico Tudor, 

şef, Secţia 

Administraţie 

publică 

 

 

 

 

Preşedintele 

raionului, 

vicepreşedinţii 

raionului, 

şefii de Direcţii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Secretarul Consiliului raional                                                                  Grigore   SAVIN 

 

 

 
Proiect 

DECIZIE  nr.____ 

din ____ decembrie 2013 

 

 

Cu privire la graficul concediilor de odihnă pentru anul 2013. 

 

 Avînd în vedere art.43 (1) lit.k), l) şi n) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI 

din 28 decembrie 2006, doleanţele beneficiarilor şi în temeiul art.116 al Codului Muncii al Republicii 

Moldova, nr.154-XV din 28 martie 2003, Consiliul raional   

DECIDE: 

1. Se aprobă graficul concediilor de odihnă pentru anul 2014 pentru persoanele alese şi numite de către 

Consiliul raional precum urmează: 

 

dl Rotaru Vitalie, preşedintele raionului – mai 

dl Urîtu Dionis, vicepreşedinte al raionului, - aprilie 

dl Malai Tudor, vicepreşedinte al raionului, - martie. 

 

dl Savin Grigore, secretar al Consiliului raional, secretar al raionului - iunie; 

dna Anii Vera, şef, Direcţia Finanţe – mai; 

dl Ceauş Sergiu, şef, Direcţia Investiţii şi Relaţii Economice Externe – octombrie-noiembrie; 

SUBIECTUL 

21 
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dna Bobeico Valentina, şef, Secţia Cultură şi Turism – mai; 

dl Soltanici Vladimir, şef, Direcţia  Educaţie – aprilie; 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raioinal                                                                         Grigore SAVIN 

 

 
Proiect 

 

DECIZIA nr._____ 

din _____decembrie 2013 

 

 

Cu privire la ridicarea înainte  

de termen a unui mandat de consilier 

 

Avînd în vedere avizul Comisiei Electorale Centrale, nr. 8/2509 din 26 septembrie 2013 (se 

anexează) la demersul Biroului de Probaţiune Rîşcani, mun. Chişinău, privind sentinţa Judecătoriei 

Criuleni, nr. 1-24/2013 din 14 februarie 2013, de condamnare a consilierului Consiliului raional Criuleni 

dlui Cotovici Simion Ulian, în temeiul art. 5 alin. (2) lit. d), alin. (30) din Legea nr. 768-XVI din 02 

februarie 2000, Consiliul raional 

 

DECIDE: 

 

1. Se ridică înainte de termen mandatul consilierului Cotovici Simion Ulian ales pe lista Partidului 

Democrat din Moldova în legătură cu intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia. 

2. Se declară vacant mandatul de consilier în Consiliul raional Criuleni atribuit formaţiunii nominalizate. 

3. Se propune Comisiei Electorale Centrale de a atribui mandatul de consilier în Consiliul raional 

Criuleni următorului candidat supleant. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa persoanelor interesate. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

Secretarul Consiliului raional                                                                              Grigore SAVIN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect 

  
 SUBIECTUL 

23 

SUBIECTUL 

22 
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DECIZIE nr.______ 

 

                                                      din ”____”______________2013  

 

 

 

Cu privire la schimbarea  

destinaţiei terenurilor agricole 

şi trecerii acestora în fondul silvic. 

 

 

Conform prevederilor art. 9 al Codului Funciar al RM, punct. 34 din „Regulamentul cu privire la 

modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor” aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr.1451 din 24.12.2007, deciziei Consiliului sătesc Maşcăuţi, în temeiul art. 43 al 

Legii privind administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006 , Consiliul raional,              

                                                        DECIDE: 

5. Se acceptă schimbarea destinaţiei terenurilor agricole cu gradul de fertilitate de 37 baluri, conform 

investigaţiilor pedologice, cu trecerea acestora în fondul silvic, inclusiv: 

- teren cu nr. cadastral 3142202761 cu S – 0.3000 ha 

- teren cu nr. cadastral 3142202766 cu S – 0.6000 ha 

- teren cu nr. cadastral 3142202772 cu S – 4.9099 ha 

- teren cu nr.cadastral 3142202774 cu S– 16.0367 ha, proprietate privată a cet. Andronic 

Oleg, 

- teren cu nr. cadastral 3142202768 cu S – 1.8000 ha 

- teren cu nr. cadastral 3142202769 cu S – 2.2800 ha 

- teren cu nr. cadastral 3142202770 cu S – 2.1000 ha, proprietate privată a cet. Chircu 

Vladislav, 

- teren cu nr. cadastral 3142202771 cu S – 2.5200  ha 

- teren cu nr. cadastral 3142202773 cu S – 3.6400ha, proprietate privată a cet. Ciorici Ana. 

  

6. Serviciul relaţii funciare şi cadastru al Consiliul raional  dl. Vasile Terenti: 

- va aduce în concordanţă documentaţia cadastrului funciar cu prezenta decizie. 

     Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama dl Dionis Urîtu, vicepreşedintele 

raionului. 

 

 

   Preşedintele şedinţei  

 

   Secretarul Consiliului  raional                                               Grigore Savin 

 

 

 


