Cu privire la raportul de activitate al Consiliului raional
Anenii Noi și subdiviziunile din subordine
Stimați consilieri ! Onorată asistență !

Activitatea Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor
subordonate, în conlucrare cu organele centrale, Administraţiei Publice Locale de
nivelul I şi serviciile de stat desconcentrate în teritoriu a fost îndreptată la
îndeplinirea Programele de Dezvoltare Strategică, de Hotărârile Guvernului
Republicii Moldova şi de deciziile Consiliului Raional.
În anul 2020, Consiliul Raional Anenii Noi, ca autoritate deliberativă s-a
întrunit, în 4 şedinţe ordinare şi 2 şedinţe extraordinare, unde au fost elaborate şi
adoptate un număr de 111 decizii.
La pregătirea ședințelor CR s-au respectat procedurile prevăzute de Legea
nr.436/2006 privind administrația publică locală și Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului raional, care au dat posibilitatea consilierilor raionali să
exprime opinii și argumente ori amendamente în legătură cu proiectele supuse
dezbaterii. Ca urmare a tuturor acestor activități și acțiuni întreprinse, majoritatea
deciziilor adoptate în perioada de referință au fost executate.
În perioada de raport au fost emise 297 de dispoziții de bază, 514 dispoziții
de personal, care au reglementat activitatea desfășurată la nivelul Aparatului
președintelui și a instituțiilor subordinate. La secretariat au parvenit 1410 adresări
dintre care: 412 din organele centrale și 998 organele locale. Au fost expediate în
total: 596 de documente, inclusiv la organelle centrale – 229.
Privind petiţiile, solicitările, reclamațiile administrative parvenite în adresa
Consiliului raional, pe perioada anului 2020, au fost recepționate și înregistrate,
cu ulterioara examinare și expedierea răspunsurilor în termenele prevăzute de
legislație - 54 petiţii, din care au fost remise spre examinare de către: - Aparatul
Președintelui RM – 8 ; - Guvernul RM – 3; - Parlamentul RM – 5; - Ministerul
Muncii și Protecției Sociale – 7.
Analiza conţinutului adresărilor cetăţenilor denotă diversitatea tematicii
problemelor abordate, fiind menţionate cele stringente ce reflectă situaţia social
economică din raion. Examinarea se efectuează de către specialiştii din domeniu,
persoane competente cu ieşire în teritoriu. Se prezintă răspunsuri argumentate cu
propuneri concrete de soluţionare, referindu-se la legislaţia în vigoare conform
tematicii abordate.
Au fost convocate și desfășurate 12 ședințe a comisiei pentru examinarea
adresărilor cetățenilor RM domiciliați în mun.Bender, Tiraspol, r-ul Slobozia
stînga Nistrului și localitățile limitrofe acestora. S-au examinat 623 cereri de
solicitare a statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de
asistență medicală.
Un obiectiv important a fost executarea bugetului raionului la capitolele
venituri şi cheltuieli. Bugetul consolidat al raionului pentru anul 2020 la capitolul
,,Venituri” a fost aprobat în mărime de 403777,6 mii lei cu precizările ulterioare
fiind planificat în mărime de 441725,80 mii lei. În anul 2020 capitolul,,Venituri”
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a fost executat în sumă de 428070,0 mii lei, sau la nivel de 96,9 la sută ce
constituie o diminuare de 13655,8 mii lei, față de planificat.
Bugetul raional de nivelul II a fost aprobat în sumă de 227716,2 mii lei, cu
precizarea ulterioară în mărime de 231522,22 mii lei, fiind executat la un nivel de
94,5% în sumă de 218797,13 mii lei cu o diminuare în mărime de 12725,09 mii
lei față de precizat.
Transferurile de la bugetul de stat către bugetul consolidat al raionului s-au
majorat cu 48157,45 mii lei față de anul precedent, inclusiv la bugetul raional de
nivelul II cu 29282,89 mii lei.
Capitolul ,,Cheltuieli” al bugetului consolidat al raionului a fost precizat în
mărime de 498593,61 mii lei cu o executare de 84,1 la sută, în sumă de 419467,1
mii lei, ce reflectă o diminuare de 79126,51 mii lei față de precizat.
Totodată la capitolul ,,Cheltuieli” bugetul raional de nivelul II a fost aprobat
în sumă de 226792,70 mii lei cu precizare în mărime de 256530,83 mii lei și cu
executarea în sumă de 217332,28 mii lei, ceia ce denotă o executare în mărime de
84,7 la sută sau o diminuare în sumă de 39198,55 mii lei, față de precizat. Datoria
pentru perioada gestionară la creditul ,,Energetic II” a fost achitată integral și în
termen în sumă de 923,5 mii lei, și au fost prevăzute surse financiare în această
privință în bugetul anului 2021, în mărime de 932,7 mii lei.
Încasările în Bugetul Local pe parcursul anului, conform datelor Serviciului
Fiscal de Stat, au constituit 71581,5 mii lei ce denotă o creștere față de anul 2019
în mărime de 20,1 %.
În anul de referinţă, conform datelor parvenite din teritoriu, s-a reuşit să fie
plasaţi în câmpul muncii 612 persoane. La evidenţa la Direcţia pentru Ocuparea
Forţei de Muncă în căutarea unui loc de muncă s-au aflat 1905 persoane.
Conform Legii nr.105/218 au beneficiat de ajutor de şomaj 151 persoane și
conform Dispoziției comisiei Situații Excepționale nr.16 din 10.04.2020, în
perioada stării de urgență, au beneficiat 283 persoane. Mărimea medie a ajutorului
de şomaj a constituit 1579,37 lei.
Casa Teritorială de Asigurări Sociale are misiunea de a realiza politicile
statutlui întru garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin asigurarea prestării
serviciilor de asigurări sociale și deservicrii populației din raion.
Pe parcursul anului 2020 de specialiștii Front Office s-au realizat următoarele
procese: - Deservirea cetățenilor – 14711 persoane; Acordate ajutoare de decese
– 974; - Eliberarea certificatelor conform solicitărilor – 1192;
- Recepționarea și transmiterea spre prelucrare în BO – 3592 seturi de documente;
- Examinate petiții – 31, însă toate au fost neîntemeiate;
- Eliberate extrase din cont persoanelor asigurate – 616;
- Prelucrate interpelării parvenite de la instituțiile competente din ățrile CSI și din
partea stîngă a Nistrului – 640;
- Înregistrați plătitori de contribuții la bugetul de asigurări sociale de stat – 125.
Pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie 2020 de către plătitorii de contribuții
de asigurări sociale de stat obligatorii au fost calculate contribuții de asigurări
sociale de stat obligatorii în sumă de 162370881,76 lei cu o creștere de 6,88 %,
comparativ cu anul 2019, au fost achitate 158187155 lei contribuții de asigurări
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sociale de stat obligatorii cu o creștere aproximativ 9,1 % comparativ cu anul
2019. Soldul datoriilor la situația 30.11.2020 fiind de 27622886,62 lei dintre care
luate la evidență special 9831001,31 lei.
Serviciul resurse umane pe parcursul anului 2020 a contribuit la
realizarea obiectivelor strategice ale autorității publice prin promovarea și
implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Aparatului
președintelui raionului.
În conformitate cu prevederile Codului muncii și a Legii nr.158/2008 cu
privere la funcția publică și statutul funcționarului public, au fost organizate și
desfășurate 11 concursuri (unele din ele repetat) și suplinite următoarele funcții
vacante din cadrul Aparatului președintelui raionului:
1. Șef Serviciul tineret și sport;
2. Specialist superior Secția Construcții;
3. Auditor intern;
4. Specialist principal Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea
investițiilor;
5. Administrator Centrul Multifuncțional de dezvoltare locală integrate;
6. Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor;
7. Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor;
8. Șef Secția Juridică;
9. Specialist principal Secția juridică;
10. Specialist superior Secția administrație publică;
11. Specialist principal Secția agricultură, alimentație și implementarea
tehnologiilor avansate.
În urma evaluărilor performanțelor profesionale au fost promovate în funcție 2
persoane: la funcția de specialist superior (Secția agricultură, alimentație și
implementarea tehnologiilor avansate) și la funcția de specialist principal
(Serviciul resurse umane). A fost acordat sprijin metodologic la solicitare în
vederea întocmirii fișelor de evaluare trimestrială și anuală. Au fost organizate și
desfășurate concursuri la suplinirea funcțiilor de director ÎM Centrul stomatologic
raional Anenii Noi și șef IMSP Centrul de Sănătate Speia.
În scopul aprofundării, actualizării și dezvoltării abilităților profesionale au
fost delegate la cursuri de instruire la Academia de Administrare Publică 30 de
colaboratori din cadrul Aparatului președintelui, cît și a subdiviziunilor acestuia.
Pe parcursul anului au fost întocmite 26 dosare pe personalul din cadrul
Serviciului transport și gospodărie. La acest capitol de menționat faptul că în
cadrul serviciului au fost mișcări de cadre după cum urmează: s-au angajat
temporar și s-au eliberat 10 persoane.
La capitolul declarații, procedura a fost desfășurată cu succes, fără a fi
încălcat termenul limită și fără înregistrarea încălcărilor prevăzute de legislația în
vigoare privind Autoritatea Națională de Integritate
Pentru realizarea misiunii sale, Secția juridică în vederea exercitării
atribuțiilor sale de bază, în perioada de referință a reprezentat, în modul stabilit,
interesele Consiliului raional Anenii Noi și ale Președintelui raionului Anenii Noi
în instanțele de judecată în următoarele dosare, după cum urmează:
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-Cererea de chemare în judecată înaintată de Oficiul teritorial Căușeni al
Cancelariei de Stat către CR Anenii Noi privind anularea pct.VII.8.3-VIII.8.5,
IX al Deciziei CR Anenii Noi nr.04-12 din 12.09.2019 “Cu privire la
completarea și modificarea unor decizii aprobate anterior”, respinsă ca
neîntemeiată, conform Hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) nr.3140/19 din 12.08.2020;
-Cererea de chemare în judecată înaintată de Capustina Agafia către CR Anenii
Noi cu privire la anularea Deciziei nr.1 a Comitetului executiv raional Anenii
Noi din 25.01.1994 și a Hotărârii Comisiei de reabilitare a CR Anenii Noi din
28.02.2017, încasarea valorii bunurilor confiscate în rezultatul represiunilor
politice în sumă de 676035 lei pentru bunurile imobile și 100700 lei pentru
celelalte bunuri, respinsă integral ca neîntemeiată, conform Hotărârii
Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) nr. 2-655/18 din 17.06.2020;
-Cererea de chemare în judecată înaintată de Bogovic Olga către Aparatul
președintelui r. Anenii Noi, secretarul CR Anenii Noi, OT Căușeni a Cancelariei
de Stat privind anularea Deciziei CR Anenii Noi nr. 02-01 din 16.05.2019 “Cu
privire la reorganizarea prin fuziune a Secției Cultură și Turism cu Direcția
Educație”, Deciziei CR Anenii Noi nr. 02-03 din 16.05.2019 “Cu privire la
aprobarea organigramei structurilor și subdiviziunilor CR”, Deciziei CR Anenii
Noi nr. 02-04 din 16.05.2019 “Cu privire la aprobarea Regulamentului de
activitate al Direcției Educație, Cultură și Turism”, admisă partial, conform
Hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) nr. 3-53/19 din 19.03.2020;
-Cererea de chemare în judecată înaintată de Oficiul teritorial Căușeni al
Cancelariei de Stat către CR Anenii Noi privind anularea actului administrativ,
încetată, renunțul la acțiune depus de OT Căușeni a Cancelariei de Stat, admis,
conform Încheierii Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) nr. 3-93/19 din
09.03.2020;
- Cererea de chemare în judecată înaintată de Usatîi Nicolai către CR Anenii Noi
și Președintele raionului Anenii Noi privind anularea Dispoziției Președintelui r.
Anenii Noi nr. 161 din 08.05.2019 “Cu privire la demisie”, Deciziei CR Anenii
Noi nr. 02-35 din 16.05.2019 “Cu privire la aprobarea demisiei și anunțarea
concursului”, restabilirea în funcție și încasarea cheltuielilor de asistență
juridică, admisă parțial, conform Hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul
central) nr. 3-42/19 din 20.02.2020;
- Cererea de chemare în judecată înaintată de Zîcova Natalia, Zubatîi Ana către
Zîcova Ludmila, Polișciuc Iulia, Prigală Trofim, ASP, intervenient accesoriu
Zîcov Victor și CR Anenii Noi privind anularea parțială a certificatului de
moștenitor legal, a contractului de vânzare-cumpărare, anularea parțială a
certificatului de proprietate privată, recunoașterea ca posesori de bună credință
și a dreptului de proprietate asupra imobilului, respinsă ca neîntemeiată, conform
Hotărârii Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) nr. 2-363/19 din 01.10.2020;
- Cererea de chemare în judecată înaintată de SRL Anina către Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, AIPA și CR Anenii Noi cu
privire la contestarea actului administrativ, retrasă, conform cererii reclamantului privind retragerea cererii de chemare în judecată nr.58 din 19.11.2020.
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- Cererea de chemare în judecată înaintată de Oficiul teritorial Căușeni al
Cancelariei de Stat către Președintele raionului Anenii Noi privind anularea
Dispoziției Președintelui r. Anenii Noi nr. 256-P din 20.07.2020 “Cu privire la
stabilirea atribuțiilor de funcție”, declarată inadmisibilă, conform Încheierii
Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) nr. 3-60/20 din 14.12.2020.
Suplimentar celor relatate anterior, menționăm că actualmente, pe rolul
instanței de judecată se află 3 cereri de chemare în judecată înaintate de CA
Donaris Vienna Insurance Group SA, Gori Mariana, Moroșanu Vasile către CR
Anenii Noi, cereri recepționate pe parcursul anului 2020, și pe marginea cererilor
sus nominalizate, Secția juridică și-a expus preliminar poziția asupra
circumstanțelor cauzelor prin referințele depuse în Cancelaria Judecătoriei Anenii
Noi (sediul central).
Totodată, reținem că Secția Juridică a asigurat contestarea Deciziei Curții
de Apel Chișinău din 22.10.2020 care s-a pronunțat în defavoarea CR Anenii Noi,
dosar civil nr. 2a-2435/20, prin înaintarea cererii de recurs către Curtea Supremă
de Justiție, în vederea menținerii Hotărârii primei instanțe, a Judecătoriei Anenii
Noi (sediul central) nr. 2-655/18 din 17.06.2020, susmenționată.
Astfel, în contextul celor relatate, menționăm că Secția juridică în perioada
de referință a înaintat Judecătoriei Anenii Noi (sediul central), cerere de revizuire,
declarată împotriva Încheierii Judecătoriei Anenii Noi (sediul central) nr. 2480/19 din 09.08.2019, dat fiind faptul că prin actul judecătoresc nominalizat, CR
Anenii Noi i-au fost lezate drepturile fundamentale.
Reieșind din atribuțiile de bază, pe parcursul anului 2020, Secția juridică a
examinat și/sau a participat la examinarea a 4 cereri prealabile, a examinat în
limitele competenței 12 petiții și 34 demersuri ale autorităților publice, a examinat
în termen 5 notificări parvenite de la Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de
Stat, în vederea reexaminării și abrogării unor acte administrative, însă prin
răspunsul motivat privind legalitatea actelor administrative, OT Căușeni a
Cancelariei de Stat a renunțat la notificările înaintate.
Prin urmare, stipulăm că pe parcursul anului 2020, Secția juridică a
examinat toate proiectele actelor administrative individuale și a actelor
administrative normative ale CR Anenii Noi, a verificat și avizat Dispozițiile
președintelui raionului Anenii Noi, a verificat sub aspectul legalității, clauzele
contractelor și actelor adiționale încheiate de CR Anenii Noi, a acordat în limitele
competenței suport metodologic secțiilor și direcțiilor Consiliului raional.
Un volum mare de lucru a fost efectuat în cadrul comisiei de disciplină, care
la rândul său a constituit un grup de lucru, abilitat cu desfășurarea anchetei de
serviciu, dat fiind faptul că obiectul sesizării este unul complex și necesită o
examinare justă a tuturor circumstanțelor speței respective.
În contextul celor expuse, menționăm că Secția juridică, reieșind din
obiectivele generale, asigură executarea hotărârilor judecătorești, ține evidența
dosarelor judiciare și înaintează propuneri pentru soluționarea litigiilor pe cale
amiabilă, referitor la problemele ce țin de activitatea de serviciu.
Serviciul Arhivă este o subdiviziune a Consiliului raional Anenii Noi,
funcționează în conformitate cu Legea nr.880/1992 privind Fondul Arhivistic al
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RM și Regulamentul său de organizare coordonat cu Agenția Națională Arhivă şi
aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.06/08 din 18.12.2003.
Colaborarea cu instituțiile - surse de completare a fost desfășurată de către
Serviciu în corespundere cu Listele nr.1 a Fondului arhivistic de stat și Fondului
arhivistic obștesc aprobate: în anul 2020 - cu 51 instituții (47 instituții ale
Fondului arhivistic de stat și 4 instituții ale Fondului arhivistic obștesc). A fost
planificată ordonarea a 216 dosare pentru anii 2018-2019 în 14 instituții; de facto
au fost ordonate 516 dosare pentru anii 2017-2019 în 21 instituții, inclusiv 14
(100%) instituții conform planului. În a.2020 au fost preluate 191 dosare pentru
anii 2017-2018 în 15 instituții, inclusiv 13(100%) instituții conform planului.
Evaluarea stării arhivelor şi tinerii lucrărilor de secretariat în raion se realizează
în baza controalelor efectuate după planul de acțiuni ale instituții -surse de
completare a Serviciului și anume: (Consiliul raional, Primăriile: or.Anenii Noi,
s.Șerpeni, com.Chetrosu, Direcția Educație, Notar Butnaru Marina, Cooperativa
de consum ,,Universal-Coop”, Judecătoria Anenii Noi, CAP ”Aroma”).
Dezvoltarea durabilă, creșterea economică, modernizarea infrastructurilor a
unei localități presupune în primul rând implementarea mecanismului care va
satisface cerințele vitale ale locuitorilor prin asigurarea creșterii calității vieții,
ocrotirii sănătății, educației și dezvoltării sociale.
În scopul realizării acestui mecanism, în domeniul construcțiilor în cadrul
Programului de construcții și reparații capitale a instituțiilor bugetare pentru anul
2020, au fost valorificate investiții în sumă de 12 323,00 mii lei din bugetul raional
conform Deciziilor Consiliului raional Anenii Noi pentru lucrările de construcție,
reconstrucție și reabilitare a edificiilor, cât și elaborarea documentației de proiect.
Pe parcursul anului 2020, s-au executat lucrări de reparație și construcție la 33
obiecte, dintre care: 12 obiecte pentru Instituții Publice de Învățământ, Sociale,
Medicale, 6 obiecte – Administrații Publice Locale, etc.
Au fost îndeplinite lucrări de reparație capitală/curentă la 12 obiecte, cum sînt:
IP LT “A.Straistă” or.Anenii Noi, LT “A.Puskin”or.Anenii Noi, LT “Olimp”
Puhăceni, LT “ Ion Creangă”Hîrbovăț, IP Gimnaziul Ciobanovca, IP Gimnaziul
“ Vișegrad” Calfa, IP Gimnaziul - grădiniță Telița, Casa de Cultură Anenii Noi,
Casa Comunitară Chirca, Centrul de reabilitare și integrare socială Anenii Noi;
Lucrări de reparație și schimbarea învelitorii acoperișului la 3 obiecte, cum
sînt: Primăria Ochiul Roș, Primăria Maximovca, IP Gimnaziul Roșcani.
Conservarea energiei prin schimbarea ferestrelor și ușilor la 3 obiecte, cum sînt:
IP Gimnaziul Chirca, IP Gimnaziul – grădiniță Delacău, IP Gimnaziul Șerpeni.
Procurarea, montarea cazanelor și sistemelor de încălzire la 3 obiecte: IMSP
CS Hîrbovăț; IP Gimnaziul “A.Guzun” Bulboaca, Primăria .Zolotievca.
Astfel, au fost îndeplinite lucrările de construcție a stadioanelor de minifotbal, cum sînt satele: Puhăceni, Bulboaca, Cobusca Nouă, Delacău, Chetrosu,
Gura Bîcului.
Valorificarea mijloacelor financiare din bugetul raional alocate către
Administrațiile Publice Locale de nivelul I pentru investiții, reparații
capitale/curente și lucrări de instalare sunt expuse în anexa nr. 1.
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REPARAȚII, RECONSTRUCȚII,
DOCUMENTAȚIE 2020

33 obiecte total finisate pentru 2020
Valoare investițiilor - 12 323,00 mii lei
dintre care, 12 obiecte pentru
Instituții Publice de Învățământ, Sociale,
Medicale, etc.
6 obiecte pentru Administrații
Publice Locale , etc.

Infrastructura drumurilor este punctul principal în derularea activității
vitale a localității. În urma uzurii drumurilor publice provocată de transporturile
de greutăți ce depășesc limitele admise, apare necesitatea reparației.
În scopul reabilitării rețele de drumuri publice de interes local cu o
lungime totală de 101 km în cadrul raionului Anenii Noi au fost valorificate
investiții în sumă de 12 007,1 lei din contul transferurilor cu destinație specială
pentru infrastructura drumurilor în baza Deciziilor Consiliului raional Anenii Noi.
A fost îndeplinite lucrări de reparație a drumurilor:
• L 474 - drum de acces spre s.Puhăceni (km 0,00-0,66) – 4 000,00 mii lei;
• R2 - drumul de acces prin s.Albiniţa (km 0,00-0,40) – 2 000,00 mii lei;
• L478 – s.Bulboaca - s.Chirca - s.Merenii Noi– s.Floreni (prin s.Socoleni)
(km 0,00-0,23) –
1 000,00 mii lei,
• L 475 – drum de acces spre s.Varnița-Gura Bîcului (km 0,00-0,46) –
1 500,00 mii lei,
• drum L 479 - drum de acces s. Beriozchi – s. Hîrbovățul Nou
( km 2,00-2,40) –
1 500,00 mii lei,
• drum L 477 – R2- drum de acces s. Calfa – s. Roșcani (km 3,05 – 3,20)
–
500,00 mii lei,
• drum L476–R2- drum de acces s.Hîrbovăț (km 0,00-0,48) – 1 500, 00 mii lei.

Lungimea totală a tuturor drumurilor supuse reparației pentru anul 2020
constituie 3,67 km. Valorificarea mijloacelor financiare alocate pentru reparația
drumurilor publice de interes local sunt expuse .
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L474 - Drum de acces s. Puhăceni
(km 0,00-0,66) - 4 000,00 mii lei

Volumul Investițiilor pentru
Drumuri 2020 - 12 007,10 mii lei

R2 -Drum de acces s. Albinița (
km 0,00-0,40)- 2 000,00 mi lei

500,00 mii lei
L 478- Drum de acces s.Bulboaca
- s.Chirca - s.Merenii Noi –
s.Floreni(prin S.Socoleni)(km
0,00-0,23) - 1 000,00 mii lei

1 500,00 mii lei

4 000,00 mii lei
1 500,00 mi lei

L 475 – drum de acces spre
s.Varnița-Gura Bîcului (km 0,000,46) - 1 500,00 mii lei

2 000,00 mii lei

L 479 - drum de acces s.
Beriozchi – s. Hîrbovățul Nou(
km 2,00-2,40) - 1 500,00 mi lei
1 500,00 mii lei

1 000,00 mii lei

L 477 – R2- drum de acces s.
Calfa – s. Roșcani (km 3,05 –
3,20) - 500,00 mii lei

Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
Documentația de Urbanism și Amenajare a Teritoriului prezintă
complexul de acte, planuri și proiecte care etapizează acțiunile de dezvoltare
echilibrată a teritoriului administrat în scopul eliminării disfuncționalităților. Cu
acest obiectiv au fost colectate și elaborate datele inițiale de către Secția
Construcții pentru proiectarea Planelor Urbanistice Generale ale com.Chetrosu și
com.Țîntăreni ulterior aprobate de către INCP Urban Proiect.
În cadrul lucrărilor de proiectare a Schiței de proiect reconstrucției
drumurilor publice de interes republican precum „R2 Chișinău – Bender - Tiraspol
- M5,km18,406 - 36,37”, „G109 – Delacău – Bulboaca - R2,km 0,00 - 8,00” și
Proiectul pentru Drumul de ocolire a sat.Troița Nouă – drum public de interes
local, care traversează teritoriul administrativ al raionului Anenii Noi, au fost
întocmită documentația inițială după procedură (Certificat de Urbanism pentru
Proiectare, cu anexele necesare) în baza avizelor eliberate de către Administrațiile
Publice Locale pe teritoriile cărora se desfășură activitățile preconizate, cât și
avizele eliberate de către Organele Supravegherii de Stat (Agenția Mediului,
Centrul de Sănătate Publică, Inspectoratul Național de Securitate Publică, Agenția
pentru Supraveghere Tehnică, etc.).
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Secția Construcții în permanență acordă suport informațional Administrațiilor
Publice Locale de nivelul I, persoanelor fizice, Instituțiilor Publice și de
Învățământ în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului,
proiectare, vânzare spre licitații publice, formarea bunurilor imobile, etc., fapt ce
poate fi confirmat prin actele întocmite și emise.
236 - Certificate de Urbanism pentru Proiectare
114 - Autorizații pentru Construire
27 - Autorizații de Schimbare a Destinației, Funcționare și de Desființare
26 - Proiecte de Execuție verificate și aprobate.
Documentația de proiectare, autorizare a construcțiilor și
amenajărilor
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Conlucrarea în permanență cu Organele Supravegherii de Stat în scopul
alternării situației prezente în teritoriu în tangență cu Documentația de Urbanism
și Amenajarea Teritoriului elaborate în anii 1975-1986 pentru toate localitățile din
raionul Anenii Noi, ar putea rezolva în timp problema organizării teritoriale a
localităților prin emiterea noilor Planuri Urbanistice Generale.
Consiliul raional Anenii Noi are angajament de a soluționa problemele
tuturor Instituțiilor Publice din gestiunea sa și în special realizarea tuturor
solicitărilor parvenite de orice natură. În cadrul Secției Construcții sunt discutate,
cercetate probleme, solicitări și reclamații din sectorul Arhitectura, Urbanism și
Amenajarea Teritoriului, Construcții și Drumuri.
Pentru anul 2020 au fost examinate în total 111 demersuri cu diverse
probleme, dintre care :
✓ Instituții de Învățământ –25 total, executate cu alocații de mijloace financiare– 21
✓ Instituții Publice - 30 total, executate cu alocații de mijloace financiare - 20
✓ Administrații Publice Locale – 20 total, executate cu alocații de mijloace financiare
- 16 ; Drumuri – 32 total ; Reclamații -12, executate - 12, care au avut ca scop
final realizare tuturor necesităților Instituțiilor teritoriale pentru buna funcționare
și oferirea condițiilor bune de activitate a personalului din cadrul instituțiilor,
populației ce se deservește și în special a copiilor ce își fac studiile.
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Volumul demersurilor/reclamațiilor anul 2020
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Colaborarea cu Organele superioare de conducere facilitează dezvoltarea
durabilă a instituțiilor din gestiunea Consiliului raional Anenii Noi cu permanenta
actualizare a datelor, calității serviciilor prestate și modului de activitate în
ansamblu.
Pe perioada anului 2020, în pofida faptului că factorii externi au avut un
impact negativ asupra dezvoltării economice a țării, economia raionului a avut
dezvoltare stabilă.
Principalul indice macro-economic, Produsul Intern Brut (PIB), care
caracterizează nivelul de dezvoltare economică a raionului pentru anul 2020, a
constituit 2,9 mlrd. lei și este la nivelul anului 2019.
Evoluția PIB în perioada 2017 - 2020, mln. lei
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Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III
a.2020 a fost de 6394,3 lei, sporind față de aceiași perioadă al anului precedent
cu 7,1%.
Salariul mediu lunar al unui lucrător pentru perioada 2017-2020
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O descriere generală a dezvoltării raionului a fost publicată în "Revista
economică" Logos-press " în nr. 48 din 25 decembrie 2020: Anenii Noi este unul
dintre cel mai dezvoltat raion în republică. Apropierea de capitală a predeterminat
dezvoltarea tehnologiilor moderne de producție și un nivel ridicat de investiții.
Cele mai mari complexe de creștere a păsărilor și a porcilor din republică
continuă să lucreze și să se dezvolte în regiune, precum SRL „Floreni” și SRL
„Golden Piglet”.
Întreprinderile care prelucrează produse din carne, precum - SRL „Salamer
Com” s.Mereni și SRL „Aviselect” s.Bulboaca sunt cunoscute pe scară largă a
economiei în republică și în străinătate. Astăzi acest sector prelucrează
aproximativ 40 de mii de tone de carne pe an.
Unul dintre liderii din regiune și din republică în industria turismului este
„Castel MIMI” SRL, care a primit statutul de companie care oferă servicii de
călătorie în condiții de siguranță pe perioada pandemiei.
Producția de materiale de construcție este dezvoltată pe scară largă în regiune.
În satul Chetrosu, se produce cărămizi și blocuri unice silicate de SRL
"Meteor", care de mai multe ori a fost desemnat câștigător al concursului raional
„Cel mai bun contribuabil” și de două ori câștigător al competiției republicane
„Cel mai bun antreprenor în sectorul IMM” .
Întreprinderea SRL "Edujoc" s.Floreni cu activitate producerii de jucării
este semnificativă în domeniul social a raionului, totodată, întreprinderea, alături
de producția de jucării, a desfășurat și confecționarea măștilor de protecție pe
perioada de pandemie cu sprijinul ambasadorului UE Peter Mikhalko, în
cadrul unui proiect de investiții. Cu această acțiune, compania a câștigat faima în
Europa și SUA.
O tradiție frumoasă a devenit participarea celor mai avantajoși agenți
economici la Expoziția națională ”FABRICAT ÎN MOLDOVA”. În anul 2020
în cadrul expoziției au participat 12 întreprinderi din diverse domenii, după cum
urmează :
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1. SRL ”Floreni ”- fabrica de creștere a păsărilor
2. CPA Aroma – producerea culturi eter oleaginoase;
3. SRL ” Depofarm” – fabricarea medicamentelor ;
4. SRL ”Vastdial & Co”- producerea mierii de albini;
5. ÎI Spinei Elena - arta populară;
6. GȚ ”Gori Nadejda Pavel” - micul business;
7. SRL "Edujoc" - producerea jucăriilor ;
8. CAP ”Basarabia” – agricultura, industria prelucrătoare;
9. SA ”Medicamentum” - fabricarea medicamentelor veterinară ;
10.Institutul științifico-practic de biotehnologii în zootehnie și medicină
veterinară s. Maximovca;
11.SRL ”Carlevana Winery”- producerea vinului;
12.Î.I. Nastas Oxana- arta populară.
Raionul a fost menționat pentru prezentarea bună la Expoziție cu diplomă
de onoare.
Tradițional în raion s-a desfășurat concursul ”Cel mai bun contribuabil al
anului”. Ca rezultat al concursului au fost desemnați 33 agenți economici în
diferite nominalii.
La concursul republican ”Cel mai bun antreprenor”, desfășurat de Ministerul
economiei RM, la nominalizarea ”Cel mai bun antreprenor - inovator” a fost
desemnat câștigător cu locul I - GȚ Goncearuc Serghei s.Speia.
În scopul susținerii întreprinderilor începători, Direcția economie, dezvoltare
regională și atragerea investițiilor în colaborare cu serviciul Tineret și Spot, la data
de 28 noiembrie 2020 s-a organizat și desfășurat Forumul raional al tinerilor
antreprenori, la care au participat circa 30 tineri, care au intenție de desfășurare a
micului business.
Domeniul Achiziții publice
1. Pe perioada anului 2020 au fost publicate, organizare, desfășurate și
înregistrate la Agenția Achiziții publice 16 proceduri de achiziții, conform
Legii nr.131/2015 prin utilizarea Programului de achiziții SIAR SAP,
conform registrului de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin
procedurile de achiziții.
2. Au fost întocmite 96 contracte de valoare mică, în conformitate cu Hotărîrea
Guvernului nr.665/2016 privind Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică, conform registrului de valoare mică.
3. A fost acordat suport privind organizarea, desfășurarea Licitațiilor publice
de achiziționare a lucrărilor primăriilor s.Calfa, s.Puhăceni, utilizând
programul SIAR SAP.
4. În permanență se acordă suport metodologic instituțiilor bugetare din
gestiunea raionului în domeniul Achiziții publice.
5. Participarea la seminarele cu genericul: Achiziții publice organizate de
Agenția Achiziții Publice, platformelor ”Achiziții.md”, ”E-licitație” de
utilizare a sistemului informațional automatizat achizițiilor publice.
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Investiții
În anul 2020 valoarea investițiilor în active imobilizate conform datelor
preliminare a constituit 246,6 mln. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului
precedent, acest indicator a marcat o creștere cu 4,2%.
INVESTIȚIILE ÎN RAION ANII 2003 -2020 (MLN. LEI)
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Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul III 2020 a
fost de 6394,3 lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 7,1%.
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În anul 2020 valoarea investițiilor în active imobilizate conform datelor
preliminare a constituit 246,6 mln. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului
precedent, acest indicator a marcat o creștere cu 4,2%.
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Sectorul agro-industrial este coloana vertebrală în economia raionului Anenii
Noi. 40% din Produsul Intern Brut îi revine sectorului agro-industrial, ceia ce
reflectă un potențial economic enorm. Sectorul este axat pe: creșterea păsărilor,
porcinelor, producerea laptelui, prelucrarea cărnii, cultivarea culturilor cerealiere,
culturilor tehnice, fructelor și legumelor, viței de vie.
Amplasarea geografică a raionului, tipologia solurilor și revitalizarea
sistemului de irigare crează condiții economice favorabile și rezerve mari pentru
o dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial. Planul de acțiuni pentru anul
2020 al secției agricultură, alimentație și implimentarea tehnologiilor avansate a
preconizat un șir de activități viabile pentru un sprijin practic agricultorilor din
raion. Situația epidimiologică, condițiile climaterice (înghețuri de primăvară,
seceta a.2020) au tulburat activitatea agricultorilor din raion, specialiștii secției
fiind atrași pe perioadă anului agricol în activități de evaluare a pagubelor la
culturile agricole.
Seceta hidrologică din vara lui 2020 a afectat foarte mult culturile semănate:
grâul de toamnă a fost afectat în proporție de 80 % - suprafața afectată 4950 ha,
orz de toamnă 70 % - suprafața totală -1375 ha, rapița de toamnă 100 % suprafața de 546 ha, floarea soarelui 60 % - suprafața totală 7835 ha și porumb
80 % - suprafața totală 8513 ha. Multe activități planificate nu au fost realizate,
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motivul fiind îeșirile în teritoriu pentru întocmirea actelor de constatare a
pagubelor și prezentarea în termeni proximi către MADRM.
Structura funciară a raionului, conform cadastrului funcial la situația
01.01.2021 constituie: suprafața totală - 88761,86 hectare, inclusiv terenuri
agricole – 53 513,74, din care terenuri arabile - 41 324,51 ha, pârloagă – 2849,11
ha, plantații multianuale 8184,15 ha.
Pe teritoriul raionului sunt amplasate 2 întreprinderi de stat - Instituții de
cercetări științifice și de învățământ ;
1. Stațiunea didactică experimentală a Universității Agrare s.Chetrosu –
2079,27 ha, Școala de meserii s.Todirești - 164,23 ha;
2. Institutul de Zootehnie și Medicină Veterinară s.Maximovca – 786,34 ha.
Pentru o gestionare eficientă a acestor întreprinderi conducerea raionului
împreună cu secția Agricultură, Alimentație și Implimentarea Tehnologiilor
Avansate este în căutarea proiectelor investiționale pentru o dezvoltare economică
durabilă a raionului (revitalizarea școlii profesionale fiind un mare suport pentru
copiii din raionul nostru și alte raioane, crearea locurilor de muncă)
Pe parcursul anului colaboratorii secției au conlucrat cu producătorii agricoli și
reeșind din situații concrete au formulat propuneri și sprijin (în baza legii) pentru
tinerii antreprenori din domeniu.
Sectorul agroindustrial al raionului este dominant de producția sectorului
zootehnic, care reprezintă circa 68 % din totalul producției agricole. În ianuarieiunie 2020, în raport cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în întreprinderile
agricole şi gospodăriile ţărăneşti, care au la bilanţ animale, a fost înregistrată
majorarea producției de ouă cu 21,3 %, producția (creşterea) vitelor şi păsărilor
(în masă vie) s-a majorat cu 14,3%, iar producția de lapte s-a majorat cu 2,1 %.
Sporului zilnic în greutate la creșterea și îngrășarea bovinelor s-a micșorat cu
84,6 %, iar la porcine s-a înregistrat majorare cu 54,1 % față de ianuarie-iunie
2019. Volumul de vânzare a vitelor şi păsărilor pentru sacrificare s-a majorat cu
11,2 % comparativ cu semestrul I al a.2019. Productivitatea medie de lapte la o
vacă a scăzut cu 9,3 % față de perioada similară a anului precedent.
Crescătorii de animale, ca urmare a secetei din vara anului 2020 s-au lovit de o
lipsă mare de hrană pentru animale, colaboratorii secției s-au implicat activ pentru
a forma o rețea de distribuire/aprovizionare cu furaj. Au acordat suport în vederea
furnizării informației privind procurarea animalelor de prăsilă.
Circa 63 % din suprafața terenurilor agricole constituie teren arabil. Suprafețele
însămânțate cu culturi agricole sub roada anului 2021 comparativ cu 2020 sunt
ocupate de culturi cerealiere din grupa I: grîu de toamnă a.2021 suprafața fiind de
5420 ha, cu 470 ha mai puțin față da anul precedent; orz de toamnă 971 ha cu
404 ha mai puțin față de a.2020 și rapiță de toamnă 910 ha cu 370 ha mai mult
față de anul precedent.
Terenurile agricole cu plantații multianuale au o suprafață de peste 8 mii ha și
cunosc o dezvoltare bine determinată: pomicultura, vița de vie și plantațiile de
nuci cu următoarea structură: Prune- 706 ha ; Măr – 108 ha; Piersic – 65 ha;
Cais – 88 ha; Vișină – 120 ha; Cireș -80 ha; Migdal - 110 ha; Nuc – 1170 ha.
TOTAL – 2447 ha
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Cea mai mare suprafață este plantată la SRL „Agrobiomenegment” -1197 ha
de livadă, din care 797 ha livadă de nuci. Vița de vie în total pe raion - 1389 ha
din care soiuri de masă - 189 ha și soiuri tehnice – 1200 ha, cea mai mare suprafața
de viță de vie este plantată de SRL „Asconi” – 440 ha soiuri tehnice.
Este de remarcat faptul că în ultimii ani se observă o implicare mai activă a
agenților economici din teritoriu la apelarea subvențiilor către Agenția pentru
Intervenții și Plăți în Agricultură din subordinea Ministerului Agriculturi,
Dezvoltării Regionale și Mediului. O mare parte din subvenții sunt solicitate
pentru înființarea plantațiilor multanuale. Pe perioada a.2019-2020 au fost
inspectate și constatate veridicitatea dosarelor prezentate, cu ieșirea în teritoriu a
21 acte de înființare a plantațiilor multianuale pentru subvenționare la diferite
măsuri în valoare totală de 6 mln 412 mii lei. Din mijloacele fondului dat au fost
înființate în total 168 ha, cele mai solicitate culturi multianuale - nucul și caisul.
Importanța irigării în condiţiile climaterice ale Moldovei este confirmată şi de
structura producţiei agricole: legumicultura, pomicultura, gospodăria cerealieră şi
furajeră, sectorul zootehnic care dictează necesitatea asigurării permanente cu
apă. Agricultura irigabilă pe suprafeţe mari va asigura formarea locurilor
suplimentare de muncă și cu materie primă pentru industria prelucrătoare. În
condițiile climaterice analizate în ultimii ani, unica măsură radicală de optimizare
a regimului hidric a solului este restabilirea sistemelor de irigare.
În acest context, raionul Anenii Noi a fost selectat în cadrul Programului de
asistență nerambursabilă acordată din partea Guvernului SUA prin intermediul
Corporației Provocările Mileniului. În cadrul acestui program au fost restabilite
2400 ha în localitățile: Puhăceni, Delacău, Șerpeni, Gura Bîcului și Roșcani,
volumul investițiilor fiind de 9 mln 945 mii lei.
În baza Legii nr.171 din 09.07.2020 cu privire la asociațiile utilizatoare de apă
pentru irigații în raion au fost create 2 unități Agenții a Utilizatorilor de Apă: AUA
Agroacvila Roșcani și AUA Acva Puhăceni.
1. AUA Agroacvila, sectorul Roșcani, suprafața irigată 700ha cu extinderea în
2020 a 100ha, enumeră 480 de beneficiari, în acest sector intră localitățile
Roșcani, Telița și Gura Bîcului.
2. AUA Acva, sectorul Puhăceni, suprafața irigată 900ha, enumără 150
beneficiari, în acest sector intră localitățile Puhăceni, Delacău, Șerpeni.
3. AUA Dajida Prim, sectorul Gura Bîcului, suprafața irigată 450 ha, enumără
87 beneficiari, acest sector prestează servicii localității Gura Bîcului.
4. AUA Varnița-Alex, sectorul Varnița, cu o suprafață irigabilă -250 ha cu 4
beneficiari.
La moment agricultorii raionului întâmpină multe dificultăți care creează
impedimente pentru o dezvoltare durabilă ca:
- Nivel redus de competitivitate din cauza structurii învechite de producere și
de procesare;
- tehnologii de producere învechite;
- Infrastructură adecvată limitată în mediul rural;
- Acces la credite restrâns, cauza lipsa unui gaj și de rata ridicată a dobânzii
- Lipsa unei cooperări între crescătorii de animale și fermieri
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Reeșind din situația actuală creată în agricultura raionului și după analiza
problemelor/condițiilor de dezvoltare a acestui sector, secția Agricultură,
Alimentație și Implimentarea Tehnologiilor Avansate au notat principalele
priorități pentru activitatea sa în susținerea fermierilor din raion:
- Promovarea reformei siguranței alimentelor;
- Promovarea sistemului de subvenționare;
- Promovarea sectoarelor strategice cu accent pe producție cu valoare adăugată
– carne, lapte, fructe și legume;
- Promovarea agriculturii conservative și a sitemelor de irigare;
- Crearea unei infrastructuri de piață pentru produsele alimentare
Tinerii, conform Legii 215/2016 cu privire la tineret, sunt persoanele care
au o vârstă cuprinsă între 14-35 ani, astfel că în raion, conform datelor statistice,
în anul 2020, am înregistrat un număr de circa 26867 tineri, dintre care 2559 tineri
din mediul urban, iar 24308 tineri din mediul rural, conform figurii nr. 1.
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Pe parcursul anului 2020, deși a fost aprobat un plan amplu de desfășurare a
activităților de implementare la nivel raional a principalelor direcții din Strategia
Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, totuși situația pandemică a impus
restricții, care a făcut imposibilă desfășurarea unor activități și parțială a altora.
În cadrul raionului activează Consiliul Raional al Tinerilor din Anenii Noi,
constituit din 33 de tineri cu vârste cuprinse între 14-35 ani și cu care Consiliul
raional Anenii Noi, în anul 2020, a încheiat un acord de colaborare privind
participarea și informarea tinerilor la nivel raional.
La nivelul comunităților rurale în perioada septembrie-noiembrie 2020 au fost
constituite 16 Consilii Locale ale Tinerilor, dintre care 5 (CLT Țînțăreni, CLT
Delacău, CLT Chetrosu, CLT Merenii Noi, CLT Puhăceni).
La începutul anului 2020 s-a reușit desfășurarea unor activități, în parteneriat
cu Direcția Educație și IP Centrul de Creație a Elevilor ”Ciocârlia”(Concursul
intelectual raional ”Erudiții 2020”, Concursul raional de creația artistică ”RamuleNeamule”). Ca urmare a relaxării unor restricții, a fost reluată desfășurarea unor
activități, dar cu un număr mai redus de tineri. Astfel, în luna iunie a fost
desfășurat Forumul Raional al Tinerilor, în cadrul căruia a fost votată o rezoluție,
înaintată ulterior Consiliului Raional Anenii Noi spre examinare.
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Astfel că, la planificarea activităților pentru sectorul de tineret pentru 2021,
Serviciul Tineret și Sport a pus un accent deosebit pe propunerile tinerilor
înaintate în respectiva rezoluție.
În anul 2020 s-a implementat cu succes programul de finanțare a proiectelor
pentru tineret în raionul Anenii Noi, program în cadrul căruia au fost depuse 15
proiecte de către tineri, 6 dintre care au fost finanțate de către Consiliul raional,
6 proiecte au fost finanțate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și
3 proiecte în cadrul Fondului pentru Tineri Varnița, cu suportul Fundației EstEuropene. În premieră pentru raionul Anenii Noi, în anul 2020 au fost alocate de
către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării surse financiare în cuantum de 60
mii lei, pe criteriul de coparticipare în cadrul programului de finanțare a
proiectelor pentru tineri, valorificați prin intermediul IP Centrul Multifuncțional
de Dezvoltare Locală Integrată. Astfel toate cele 15 proiecte au fost finanțate și
derulate cu succes. Fiecare proiect a avut un buget de cca 10 mii lei.
Conform regulamentului aprobat privind organizarea și desfășurarea Galei
Tineretului 2020, în luna septembrie a fost demarat concursul, iar până la data
limită de 30 octombrie 2020 au depus 23 dosare de participare. Învingătorii
desemnați de către comisia de concurs, au fost premiați în cadrul unui eveniment,
organizat și desfășurat în luna decembrie, cu premii bănești, iar restul
participanților - cu diplome.
Au fost efectuate vizite de lucru în toate filialele centrului de tineret (Mereni,
Speia, Varnița), pentru certitudinea că sunt funcționale și sunt frecventate de către
tinerii din localitățile respective. În ultimul trimestru al anului 2020 au fost
organizate și două ședințe de coordonare cu filialele centrului de tineret, în cadrul
cărora au fost analizate rezultatele activității acestora, în condițiile pandemiei
Covid-19, dar problemele cu care se confruntă.
În acelaş timp, tinerii din raion, au beneficiat de mai multe instruiri,
desfășurate la IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii
Noi, printre care: Atelierul de informare la tema ”Obiective Globale”; Instruire
despre voluntariat și obținerea unui carnet de voluntar; Instruire pentru
departamentele Participare Bugetară și Proiecte educaționale și culturale;
Training Planeta mea - viitorul meu!.
Totodată tinerii au participat la școli de vară la Vadul lui Vodă, în cadrul
cărora au fost abordate mai multe tematici: ”Proiecte pentru tineri”; ”Școala de
vară a departamentului resurse umane a CRT”; ”Super Mentor”; ”Școala de
weekend pentru Departamentul comunicare a CRT”.
Unii dintre membrii Consiliului Raional al Tinerilor Anenii Noi au
participat la emisiuni televizate, unde au discutat despre forumurile raionale ale
tinerilor, dar și despre campania ”Plus un tânăr”.
În luna decembrie, la Orhei, a avut loc Conferința Națională a Consiliilor
Raionale și Municipale de Tineret, în cadrul căreia Consiliul Raional al Tinerilor
Anenii Noi a preluat președinția Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale
Tinerilor din Moldova, până în luna martie 2021.
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Sarcinile pentru anul 2021 pentru sectorul de tineret:
1. Crearea a minim 7 consilii locale și consolidarea celor existente, în colaborare
cu CRT Anenii Noi.
2. Cel puțin 10 organizații de tineret și grupuri de inițiativă ale tinerilor să
beneficieze de programelor de finanțare ale Consiliului raional Anenii Noi și
MECC, privind implementarea proiectelor și programelor pentru tineri.
3. Sporirea numărului de tineri cu abilități economice, în special al celor din mediul
rural şi din grupurile cu oportunități reduse, în parteneriat cu MECC și ODIMM.
Domeniul Sportului, ca și cel al tineretului, a fost unul afectat în mod direct de
existența pandemiei COVID-19. În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM
nr.55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență, a fost dispusă sistarea
tuturor activităților sportive atât în aer liber, cât și în spațiile închise. Ulterior, ca
urmare a relaxării unor restricții impuse, dar cu menținerea măsurilor de prevenire
și control al infecției COVID-19, au fost reluate unele activități sportive.
În anul 2020, cele mai populare ramuri sportive practicate sunt: fotbal,
volei, baschet, tenis de masă, lupte libere, șah. Calendarul raional al competițiilor
a cuprins 10 domenii ale sportului, atât pentru maturi, cât și pentru tineri.
În perioada ianuarie-martie 2020, a fost desfășurat campionatul de iarnă la
mini-fotbal între veterani, unde au participat 9 echipe, învingătoare fiind echipa
de veterani din comuna Chetrosu. În aceeași perioadă s-a desfășurat campionatul
de iarnă la mini-fotbal ”Serghei Rotari”, cu participarea a 20 de echipe,
învingătoare fiind echipa Clubului de Fotbal Cobusca Nouă.
Tot în această perioadă au fost desfășurate competiții raionale la baschet,
volei, șah, tenis de masă, lupte libere, la care au participat cca 400 de persoane,
atât maturi, cât și tineri și copii.
În luna octombrie s-a desfășurat Supercupa la Fotbal, unde câștigătoare a
devenit echipa de fotbal de la Clubul de Fotbal ”Anina” Anenii Noi, precum și
semifinala și finala Cupa Președintelui la Fotbal, deținătorul cupei fiind tot echipa
de fotbal de la Clubul de Fotbal ”Anina”.
Sportivii din raion au participat la competițiile republicane la box, judo,
atletism, fotbal, iar 10 sportivi au devenit deținătorii locurilor premiante la
competițiile republicane, la probe individuale. Dintre cele mai remarcate rezultate
obținute de către aceștia: Fedotov Veaceslav și Țăranu Mihail, sportivi din s.
Varnița, care au obținut locul I și respectiv locul II la Campionatul Republican la
Box, iar ultimul a fost medaliat cu argint la Campionatul European la Box. Scutari
Liliana din s. Roșcani a obținut locul II la proba judo la Campionatul Republican,
iar Burlacu Arina din s.Varnița a cucerit locul I la Campionatul Republicat (2003
și mai mici) la proba atletism.
Echipa de fotbal feminin ”Agarista”, la fel ca în anul 2019, a obținut titlul
de campioana Moldovei și a devenit deținătoarea Cupei Moldovei la fotbal
feminin, iar în luna noiembrie a participat în Serbia, la runda de calificare în Liga
Campionilor 2020-2021.
Echipele de fotbal de junioare și juniori au devenit câștigătorii
tradiționalului turneu republican ”Alba ca zăpada”. Tot în anul 2020, 11 instituții
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de învățământ din raion au participat în proiectul Federației Moldovenești de
Fotbal ”Fotbal în școli”.
În anul 2020 a început reconstrucția Stadionului raional sportiv, dar și
construcția terenului mare artificial de fotbal. Tot în 2020 au fost construite 9 noi
terenuri de mini-fotbal în localitățile Floreni, Chirca, Chetrosu, Bulboaca,
Puhăceni, Gura Bîcului, Varnița, Cobusca Nouă, Delacău, cu ajutorul acordat de
Federația Moldovenească de Fotbal, dar și cu suportul financiar alocat de
Consiliul raional Anenii Noi.
Sarcinile pentru anul 2021 pentru sectorul de sport:
1. Realizarea acțiunilor sportive, conform planului de activitate aprobat.
2. Propagarea succeselor sportivilor din raion, obținute în cadrul competițiilor de
diferite niveluri.
3. Sporirea numărului cetățenilor care practică sistematic cultura fizică şi sportul.
În IP Școala Sportivă Anenii Noi activează 26 cadre didactice în 16 filiale din
raion, 719 de elevi, repartizați la 9 probe sportive. Sistemul de instruire este
reprezentat de 2 catedre metodice: probele individuale și de echipă.
Competiţiile sportive executate
NAȚIONALE și INTERNAȚIONALE
Data
12.01.2020

Gen de sport
mini-fotbal

11.01.2020
15.01.2020

atletism
mini-fotbal

31.01.2020
08.02.2020
15.02.2020
22.02.2020
22.02.2020
22.02.2020

Sambo
Lupte libere
Lupte libere
Lupte libere
atletism

29.02.2020
27.09.2020
29.09.2020
10.10.2020
11.10.2020
17.10.2020
02.11.2020

Tenis de
masă
Judo
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal

21.11.2020
21.11.2020

fotbal
Box

Denumirea competiţiei
Turneul ,,Alba ca Zapada”
a.n.2008-2009
Concurs republican
Turneul ,,Alba ca Zapada”
a.n.2006-2007
Campionatul RM
Turneul,,N.Oriol”
Turneul ,,Mihail Timotin”
Turneul memorativ(Afganistan)
CRM la atletism în sală
2003-2004
Campionatul deschis IPȘS
Căușeni
Campionatul RM
Campionatul RM U-17
Campionatul RM senioare
Campionatul RM U-16
Campionatul RM U-15
U-16 fete
Liga Campionilor or.Subotița
Serbia
Cupa Moldovei ¼ tur,senoare
Campionatul Europian tineret

Organizator
FMF
FAM
FMF
Federația de Sambo
LIRPS or.Chișinău
IP ȘS Cimișlia
IPȘS Căușeni
FAM
IPȘS Căușeni
Federația de Judo
FMF
FMF
FMF
FMF
FMF
FMF+UEFA
FMF
FIB

Rezultatele
obținute la Competițiile sportive NAȚIONALE
pentru annul 2020
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FOTBAL
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Competiția sportivă
Campionatul Moldovei la fotbal
feminin(junioare)
Campionatul Moldovei la fotbal
feminin
CUPA Moldovei la fotbal
feminin
Liga Campionilor 2020-2021
(noiembrie)
Campionatul Moldovei la fotbal
Copii
Campionatul Moldovei la fotbal
juniori
Campionatul Moldovei la fotbal
Juniori
Fotbal feminin ,,Alba ca Zapada”
Fotbal ,,Alba ca Zapada”
Fotbal ,,Alba ca Zapada”

Numele Prenumele
Sportivului
Scutari Liliana
Numele Prenumele
Sportivului
Burlacu Arina
Gorolciuc Aleftina

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Vîrsta

Numele Prenumele
Sportivului
Rozlovan Maxim
Ciciuc Alexandru
Fedotov Veceslav
Vodolazov Serghei
Caragaci Gheorghe
Serbov Victor
Țăranu Mihail
Țăranu Mihail

Rezultatul obținut

Antrenor

U-16

Tur-Locul I

Senioare

Tur-Locul I

Senioare

U-15

Calificare în
semifinale
Runda de
calificare SERBIA
Tur-Locul VI

Musteață
Cristina
Gladun Alexei,
Purice Iurie
Gladun Alexei
Purice Iurie
Gladun Alexei,
Purice Iurie
Russu Valeri

U-16

Tur-Locul XIII

Voloveț Oleg

U-17

Tur-Locul XII

Munjiu Ion

U-10-11
U-9-10
U-9
JUDO

Locul III
Locul I
Locul I

Țîrdea Anatol
Lazari Larisa
Țîrdea Anatol

Senioare

Competiția
Campionatul RM (judo)
ATLETISM
Competiția
Campionatul RM 2003
si mai mici
Campionatul RM 2003
BOX
Competiția
Campionatul RM
Campionatul RM
Campionatul RM
Campionatul RM
Campionatul RM
Campionatul RM
Campionatul RM
Campionatul Europian

Rezultat
obținut
Locul II
Rezultat
obținut

Antrenor
Gorneţ Leonid
Antrenor

Locul I

Ivancenco Oleg

Locul III

Ivancenco Oleg

Rezultat
obținut
Locul II
Locul III
Locul I
Locul II
Locul III
Locul III
Locul III
Locul II

Antrenor
Cara Fiodor
Cara Fiodor
Cara Fiodor
Cara Fiodor
Cara Fiodor
Cara Fiodor
Cara Fiodor
Cara Fiodor

Puncte tari:
- Reaparția I-lui etaj al blocului administrativ ;
- Au demarat lucrările de construcție a substratului de drenaj al terenului
artificial mare;
- Reparația și dotarea sălii de Judo filiala Roșcani (partener - Primăria Roșcani)
- Reparația și dotarea sălii de triatlon forță, filiala Anenii Noi (parteneri:
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Consiliul Raional și Primaria or.Anenii Noi)
- Proiectul OFFS Moldova (parteneri: LT,,M.Eminescu” și LT,,A.Pușchin”)
- Datorită economiilor create în urma neparticipării la competiții, am avut
posibilitatea dotării cu echipament și inventar sportiv.
Puncte slabe:
- Mijloace financiare insuficiente pentru procesul de antrenament comun al
selecționatelor de fotbal (8 echipe)
- Lipsa complexului sportiv multifuncțional pentru organizarea și
desfășurarea competițiilor raionale, republicane și internaționale (pe
stadionul raional)
- Necesitatea reparației capitale a acoperișului blocului administrativ
- Viceul public este în stare critică
- Lipsa paznicilor la instituție (este necesar de restabilit)
Secţia Cultură şi Turism a Consiliului Raional Anenii Noi își desfășoară
activitatea în temeiul prevederilor actelor normative elaborate de către
Administrația Publică Centrală, Guvernul RM, Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării, Legii Culturii Nr. 413 din 27.05.1999, Legii nr. 160 din 20.07.2017
cu privire la biblioteci, Legea privind administraţia publică locală nr.436, Legea
158 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii 270/ 2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Codul Muncii RM, Legea
Nr. 1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea Monumentelor, Legea Nr. 262 din
07.12.2017 Legea Muzeelor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secţiei
Cultură și Turism, Regulamentul de activitate a formațiilor artistice de amatori
din RM, Regulamentul de activitate a Caselor de Cultură, actele emise de către
Consiliul Raional conform Obiectivelor strategice de dezvoltare continuă
prevăzute în Programul de activitate anual în vederea creșterii capacităților de
performanță a instituțiilor de cultură din raion, promovarea valorilor culturale ale
raionului - parte componentă a patrimoniului cultural național.
Instituţiile de cultură din subordinea Secției Cultură și Turism:
I. Сasa Raională de Cultură
II. Biblioteca Publică Raională
III. Organizaţia Concertistică Ansamblul de cîntece şi dansuri populare
”Strămoşeasca”
CASE / CĂMINE DE CULTURĂ
În subordine metodologică, se află 72 instituţii de cultură: 29 case şi
cămine de cultură, 36 biblioteci, 4 muzee, 3 școli de arte, 4 centre de meșteșuguri
şi 64 de colective de artişti amatori, inclusiv cu titlul model -31 în care activează
906 membri. Din numărul total de colective artistice, 30 sunt pentru copii şi
adolescenţi, în care sunt implicați 492 membri.
Din numărul total de case şi cămine de cultură 5 cămine de cultură
(Cobusca Nouă, Larga, Ochiul Roş, Chirca, Crețoaia ) nu dispun de edificii
proprii. Se constată că 12 edificii sunt în stare satisfăcătoare, 17 necesită reparaţie
capitală. În perioada rece a anului se încălzesc 8 instituţii : Casa Raională de
Cultură şi CC Varniţa- integral; CC Geamăna, CC Mereni, CC Gura- Bîcului, CC
Țînțăreni, CC Ciobanovca, CC Șerpeni - parţial. 10 instituții dispun de rețeaua
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internet: Casa Raională de Cultură, Geamăna, Puhăceni, Mereni, Telița, Țînțăreni,
Delacău, Varnița, Zolotievca, Cobusca Veche.
Conform datelor statistice, la 01.01.2021, au efectuat:
• Reparaţii capitale 3 case de cultură: Casa Raională de Cultură- 1153, 2 mii lei
(buget Secției- 221,8 mii lei; buget raional- 931,4 mii lei); CC Chetrosu- 301,8
mii lei (buget local); Geamăna- 276,5 mii lei;
• Reparații curente : Puhăceni- 111,9 mii lei; Gura- Bîcului- 177, 7 mii lei ;
Larga- 5,7 mii lei; Speia- 11, 8 mii lei; Țînțăreni- 208,0 mii lei; Zolotievca15,0 mii lei; Mereni- 62,9 mii lei.
Achiziții pe parcursul anului:
CC Floreni- aparataj/ instrumente muzicale- 14,3 mii lei/ costume 7,5 mii lei;
Geamăna- aparataj și instrumente muzicale 126,0 mii lei/ costume/ recuzită- 30,0
mii lei, mobilier- 10,0 mii lei; Gura- Bîcului- 16,2 mii lei, costume/recuzită- 12,2
mii lei; Hîrbovăț- aparataj și instrumente muzicale 24,7 mii lei; Puhăceniaparataj 43,3 mii lei, costume/ recuzită- 19,2 mii lei, inventar moale și mobilier27,0 mii lei; Șerpeni- inventar moale și mobilier 59,4 mii lei; Varnița- aparataj
155,4 mii lei/ inventar moale și mobilier- 46,8 mii lei; Zolotievca- inventar moale
și mobilier 12,0 mii lei/ aparataj- 7,0 mii lei; Speia- procurarea accesoriilor
(costume) 6,0 mii lei/ mobilier 8,6 mii lei; Țînțăreni- aparataj/ instrumente
muzicale 19,4 mii lei; Mereni- inventar moale și mobilier- 9,3 mii lei/ aparataj,
instr.muzicale- 14,0 mii lei.
Casa Raională de Cultură- centru cultural de categorie superioară ce
coordonează metodologic activitatea a 28 case/ cămine de cultură din raion, a
continuat procesul de renovare și modernizare a bazei tehnico- materiale în scopul
eficientizării activității, calității și diversificării produsului cultural și a
prestigiului instituţiei. S-au achiziționat pe parcursul anului: aparataj și
instrumente muzicale- 244,1 mii lei; costume- 55,0 mii lei, inventar gospodăresc85,6 mii lei.
Pandemia COVID- 19 a afectat puternic domeniul culturii, activitatea
cultural-artistică . Au fost anulate festivalurile mari, sărbătorile tradiționale, sălile
de spectacole și casele de cultură se află în continuare printre primele segmente
cu activitate suspendată parțial. În pofida acestei situații, programele de activitate
ale instituțiilor de cultură au fost ajustate conform cerințelor Comisiei Naționale
de Sănătate Publică, activitățile culturale practic fiind transferate în aer liber, în
mediul on-line, inclusiv în rețelele de socializare.
Instituțiile de cultură din raion, în anul 2020 au organizat 326 activități
culturale majoritatea fiind organizate în regim on-line (în anul 2019- 581
activități), la care au participat aproximativ 53,4 mii spectatori. Din numărul
total de activități culturale- 39 au fost organizate și desfășurate de Casa Raională
de Cultură (anul 2019- 65) , la care au participat aproximativ 5895 spectatori (în
anul 2019- 20,0mii). Din numărul total de activități20 au fost organizate în regim on-line, vizualizările constituie 211,6 mii.
Activitatea Secției Cultură şi Turism a fost axată pe buna organizare și
desfășurare a evenimentelor culturale, asigurînd continuitatea serviciilor culturale
în condițiile impuse de pandemie, de menționat:
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✓ Festivitatea de premiere ”Gala laureaților în domeniul culturii ” ed.X ;
✓ Decada Festivalului- concurs Internațional de muzică ”Mărțișor-2020” (total:
14 activități culturale, din ele 4 concerte în deplasare în localitățile raionului și
10 în incinta Casei Raionale de cultură). Invitați speciali: Ansamblul Național
Academic de dansuri populare ”Joc”; Orchestra de muzică populară ”Folclor”
✓ Concert în deplasare Județul Vaslui/ Romînia . Spectacol dedicat evenimentului
istoric Unirea Principatelor Romîne cu participarea O.C. Ansamblul de muzică
și dansuri populare ”Strămoșeasca”, Studioul artistic ” Perlele Moldovei”,
Ansamblul folcloric ”Haiducii” s. Mereni.
✓ Campania de promovare a Portului Popular 18- 25 iunie on-line, dedicată Zilei
Naționale a Portului Popular, sub egida Președintelui raionului.Concursul
”Anenii Noi cu drag de tradiții”.
✓ Festivitatea solemnă dedicată evenimentului istoric ”Operațiunea Iași- Chișinău”,
cu participarea Orchestrei de fanfară.
✓ Festivitatea consacrată Zilei Independenței RM , Sărbătoarea Națională ” Limba
noastră” cu participarea trupei ” BRIO SONORES” ( realizarea și plasarea pe
rețele de socializare a activității cu genericul:”Moldova-Casa sufletului nostru” ).
✓ Festivalul-concurs al Etniilor” Unitate prin diversitate” cu participarea
ansamblului” Romii Moldovei”;
✓ Concurs raional de inteligență ”Miss- Smărăndița”;
✓ Programul Național ”LecturaCentral” (etapa raională);
✓ Festivalul- concurs ”Tîrgul cu bunătăți” în cadrul Hramului orașului Anenii Noi;
✓ Concursul Duetelor muzicale ”Două inimi poetice”- ed. IIIcu participarea
compozitorului Ian Raiburg
✓ Festivalul-concurs al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ”Florile Dalbe”, on-line
✓ Activități cultural-educative în cadrul ”Zilele Europene ale Patrimoniului” și
altele.
Notă: Activitățile culturale de amploare: Festivalul- concurs al cîntecului pascal
”Osanale Domnului” , Festivalul- concurs transfrontalier ”Răsune fanfare, fără
hotare”, Festivalul- concurs Național de folclor ”La Nistru , la Mărgioară”,
Festivalul- concurs de artă vocală ”Cîntă inimă”, au fost reprogramate în
perioada ameliorării situației epidemiologice din țară.
În scopul implimentării politicilor moderne de dezvoltare a culturii în raion,
una din priorități este identificarea posibilelor parteneriate pentru creșterea
ponderii sectorului cultural în societate, și asigurarea unui schimb de experiență
eficient: activități realizate în colaborare cu Comisia Națională RM pentru
UNESCO și Consiliul Național Delfic, Consiliul Județean Vaslui/ Primăria
Vaslui; Primăria or. Anenii Noi; Primăria Gura-Bîcului; AO Consiliul Național
Consultativ al oamenilor de cultură din RM; Primăria Erbiceni, jud. Iași și alții.
Din cauza situației epidemilogice complicate, n-a fost posibilă dezvoltarea
activităților de parteneriat, dar care vor avea continuitate odată cu revenirea la
normalitate.
Promovarea imaginii raionului în țară și peste hotare:
Studioul Muzical al tinerelor talente “Perlele Moldovei”
✓ Proiect Internațional dedicat celor 75 ani ai Marii Victorii on- line:
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✓ Lansarea videoclipului cu piesa ” Cocorii” ; Premiul Mare
✓ Concursul de romanțe ”Crizantema de Argint” / Premiul Mare (Filarmonica
Națională ”S. Lunchevici”);
✓ În recital Spectacol dedicat Zilei Îndrăgostiților ( Palatul Național ”N. Sulac”);
cu participarea Anișoarei Bragari- Moroșanu,Vasile Moroșanu
✓ În recital Serata de omagiere a Dirijorului Orchestrei ” Folclor”- Petre Neamțu,
Artist al Poporului cu participarea Anișoarei Bragari- Moroșanu, Vasile (Palatul
Republicii);
✓ În recital Serata de omagiere a compozitorului Constantin Rusnac, Artist al
Poporului. cu participarea Anișoarei Bragari- Moroșanu,Vasile Moroșanu, Ana
–Felicia Caragi (Filarmonica Națională ”S. Lunchevici”);
✓ În recital. Concert dedicat Aniversării a 95 ani de la Crearea Comsomolului ”
( Palatul Național ”N. Sulac”);
Ansamblul de cîntece şi dansuri populare “ Strămoşeasca”
✓ Spectacol muzical dedicat evenimentului istoric ”Mica Unire” jud.Vaslui/
Romînia
Ansamblul folcloric cu titlu model ”Sudarușca” s. Troița Nouă
✓ Festivalul Republican ”Maslenița” – 2020 or. Chișinău
Ansamblul folcloric cu titlu model ”Tălăncuța” s. Speia
✓ Festivalul colindelor ”Dați- vă lîngă fereastră și-asculatți urarea noastră”, rl
Hîncești
Ansamblurile folclorice cu titlu model din satul Mereni
✓ Zilele Diasporei 2020. 23 august- 30 august activități realizate în colaborare cu
Asociația de băștinați ”Vatra- Mereni”
Ansamblul folcloric cu titlu model ”Dacii” s. Todirești
✓ Concursul Național ”Colindatul de ceată bărbătească” (on-line) CNCPPCI
Chișinău/ Premiul I
Ansamblul folcloric cu titlu model ”Haiducii” s. Mereni
✓ Spectacol în comuna Dămuc, județul Neamț/ Romînia.
✓ Spectacol muzical dedicat evenimentului istoric”Mica Unire” jud.Vaslui/
România
Patrimoniul cultural al raionului a fost pus în valoare prin intermediul
mijloacelor de informare în masă este un obiectiv prioritar a activităţii Secţiei
Cultură şi Turism Anenii Noi, fiind mediatizată în măsura posibilităților, la
posturile de radio şi televiziune din republică: Moldova 1, Radio-Moldova, Radio
SPUTNIK
Moldova,
Jurnal-TV,
TVR
România,
TVNațional,
TezaurFolkTV,NIT,STS, TVC şi în presa scrisă, de menționat :
• Emisiunea ”Asfalt de Moldova” Jurnal TV: Speia, Gura- Bîcului; Șerpeni;
Telița;
• Emisiunea TV ” Musafirul” Moldova 1 – Casa Raională de Cultură;
• Emisiunea ”Istorii de Viață” cu Maria Stoianov- Invitat: Dl Vasile Moroșanu,
șef Secție;
• Film on- line a meșteșugului popular- țesutul pînzei și coaserea iei autentice:
”Cu drag de ia de la Mereni” – Centrul de meșteșuguri cu titlu model ” Atelier
Bojescu” și Muzeul de Istorie și Etnografie Mereni;
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• Articole din activitatea Secției Cultură și Turism publicate în ziarul
”Literatura și arta”;
• Invitați în cadrul emisiunilor TV dedicate sărbătorilor de iarnă: Ansamblurile
folclorice cu titlul model din s. Mereni la postul Moldova 1/ Tezaur FolcTV/
”Scăpărici” TV ;
• Articole periodice în Revista ” Realități culturale”;
• Emisiunea TV Tezaur Folc, filmări de Crăciun cu Ansamblul folcloric:
”Lacrima”, din s. Cobusca Veche.
• Emisiunea DORA -SHOW JurnalTV Ansamblul folcloric ”Drăgălină –lină”
din s. Gura -Bîcului.
Activitatea Secţiei Cultură şi a instituţiilor subordonate ei a fost reflectată
cu regularitate în mediul online. Mediatizate şi postate activităţile culturalartistice, evoluările artiştilor din raion pe pagina de facebook a Secției Cultură
Anenii Noi, şi pe reţelele de socializare. Website-ul Biblioteci Raionale și pagina
de facebook a bibliotecii, unde au fost postate activitățile și programele organizate
de bibliotecă .
Pe parcursul anului de referință, specialiștii SCT și instituțiilor subordonate
au organizat 4 întruniri metodice cu angajații din domeniul culturii, la necesitate
în mediul on-line.
Au fost întocmite și prezentate rapoarte de activitate, note informative la
solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Consiliului Raional.
Au fost efectuate vizite de lucru practic în toate localitățile raionului pentru
a identifica problemele cu care se confruntă domeniul culturii și propunerea
soluțiilor pentru soluționarea lor în baza Dispoziției președintelui raionului. La
ședința Consiliului Raional activitatea secției cultură și turism a fost apreciat cu
calificativul ”Bine” de către Comisia de specialitate.
Specialiștii SCT au efectuat o vizită de lucru în raionul Edineț, schimb de
experiență cu Secția Cultură r. Edineț, participînd la omagierea d. Ion Popov ,
dirijor, pedagog, compozitor, aranjor, Maestru în Arte , care a activat o perioadă
la Casa Raională de Cultură Anenii Noi.
În cadrul vizitei de lucru efectuate în I semestru al anului la Consiliul
Județean Vaslui, a fost încheiat un Acord de colaborare dintre Secția Cultură și
Turism și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale.
BIBLIOTECI PUBLICE
Bibliotecile publice din raionul Anenii Noi- centre de dezvoltare
comunitară care implimentează și prestează servicii inovatoare pentru diferite
categorii de utilizatori - 81 servicii moderne (în 2019 - 115) în 30 de biblioteci.
La 01.01.2021 în raionul Anenii Noi activează 36 biblioteci, asigurate cu agent
termic 26. Pentru întreţinerea bibliotecilor publice din raion s-au cheltuit din
bugetul local 2658,1 lei (2019 - 4164,9 lei) inclusiv pentru reparaţie – 95626,00
lei (2019- 140,7 mii lei ); pentru achiziții de carte din bugetele locale au fost
alocate 208,547 lei (2019 - 260,9 lei).
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Colecţiile bibliotecilor publice din raionul Anenii Noi la începutul anului
2021 constituie: 275454 documente. Bibliotecile publice din raion pe parcursul
anului 2020 au înregistrat 8698 de utilizatori activi (inclusiv copii - 4817).
Bibliotecile publice din raion deţin 141 calculatoare conectate la internet.
În condițiile răspândirii infecției cu Covid – 19, bibliotecile din raionul
Anenii Noi, și-au ajustat activitatea, fiind nevoite să reducă și să sisteze temporar
activitățile în spațiu fizic, un șir de activități pentru comunitate au fost transferate
în mediul on-line, pe rețelele de socializare Facebook, pe pagina bibliotecilor.
Pe parcursul anului 2020 au fost realizate multiple activităţi şi programe
culturale pentru utilizatorii Bibliotecilor publice din Aneni Noi, ţinînd cont de
priorităţile anului.
• Anul bibliologic 2020 – Anul Lecturii ”Promovarea lecturii ca bază
pentru cunoaștere și dezvoltare” ;
• Dezvoltarea serviciilor inovative de bibliotecă;
• Atragerea noilor categorii de utilizatori;
• Susţinerea procesului instructiv – educativ;
• Campania de promovare a lecturii „Să citim împreună”, organizat pe
platforma ZOOM;
• Programul Național LecturaCentral, ed. a III-a.
Programele şi activităţile culturale au fost organizate şi consacrate celor mai
importante evenimente ale anului, iar utilizatorii bibliotecii au participat la aceste
activităţi fiind informați prin rețele de socializare.
• Concursul raional de inteligenţă şi creativitate “Miss Smărăndiţa - 2020”, ajuns
la cea de-a XII –a ediţie, cele 11 concurente şi-au demonstrat capacităţile
artistice, inteligenţa.
• Concurs raional de desene: “Eroul preferat din opera lui I. Creangă”.
• Concurs raional: „Mărțișorul – tradiție, semnificație și originalitate”.
• Concurs de lectură „La Izvoarele Înțelepciunii”ed.a XXX-a,dedicată
scriitorului Lucian Blaga.
În cadrul Programul Național ”LecturaCentral” ed. III-a, am obținut
următoarele rezultate: Pentru Concursul “Cel mai original proiect de promovare
a cărții și lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor”, Bibliotecii publice Chirca
(Marina Negru) i s-a decernat testimoniu de laureat cu locul II pe republică, pentru
proiectul „Descoperă-mă”; Diplomă de mențiune pentru Concursul “Cel mai activ
cititor” - Inga Mostovici (Biblioteca publică Todirești). Pentru Concursul
„Biblioteca, cu cel mai ingenios concept de organizare a Programului Național
LecturaCentral, ed. a 2-a, 2019, cu dimplomă de mențiune pentru Biblioteca
publică Chirca (Marina Negru). Pentru Concursul „Cel mai original proiect de
promovare a cărților din Topul celor mai citite 10 cărți editate în 2018” s-a
decernat cu testimoniu de laureat locul II, Biblioteca publică Todirești (Railean
Lidia); Diplome de mențiune pentru Concursul „Cel mai bun eseu despre lectură”
cititorii din bibliotecile publice Anenii Noi, Bulboaca, Cobusca Veche, Șerpeni,
Mereni, Chirca, Telița, Todirești.
Campania ”Să citim împreună”, ed. a IX-a. În anul de referinţă au fost
propuse spre lectură 2 cărţi: “Ieșirea din uitare” de Ion Anton și „Născocilă,
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Roadegumă și feciorul lui Păcală” de Titus Știrbu. Pe perioada desfăşurării
Campaniei februarie-noiembrie 2020, bibliotecile au organizat: lecturi individuale
şi în grup, prezentări de carte, discuţii, ore de lectură, postere, afișe, pliante, avize,
expoziții virtuale.
De întâlnirea cititorilor cu scriitorul Titus Știrbu s-au bucurat utilizatorii
bibliotecilor Anenii Noi, Bulboaca, Telița, Mereni, Puhăceni și Toditești. Cu
scriitorul Ion Anton, o întâlnire frumoasă au avut utilizatorii de la biblioteca
Botnărești. Întâlnirile au avut loc pe platforma ZOOM în format on-line.
Cu părere de rău, unele activități nu au fost desfășurate din cauza situației din
țară în legătură cu pandemia Covid-19.S-a redus numărul de participanți la
evenimentele culturale.
Bibliotecile au participat la întâlniri de suflet organizate de BNRM și la
activitățile din cadrul PNLC, prin platforma ZOOM, cu așa personalități ca: Oleg
Serebrean, Aurelian Silvestru și Titus Știrbu, Campania „10 scriitori / 10 întâlniri /
10 localități”.(Anenii Noi, Chirca, Șerpeni).
Din 81 de servicii moderne, prestate de bibliotecile publice, de menționat:
Ore de lectură; Ore de coding; Clubul de creativitate; Clubul Alchimia; Ora
poveștilor; Robotica și altele.
Activitatea bibliotecilor a fost reflectată pe paginile de socializare și în presa
periodică, 4 articole în revista „Realități culturale” și săptămânalul „Florile
Dalbe”. Pe Facebook au fost plasate 178 postări cu 4993 vizualizări.
MUZEE
În raion activează 4 Muzee de Istorie și Etnografie în localităţile Mereni,
Hîrbovăţ, Speia, Gura-Bîcului. Fondurile de bază a muzeelor constituie 19044
exponate (în anul 2019- 18552 exponate). Numărul vizitelor individuale-5908
- (în anul 2019 -7 642). Numărul vizitatorilor în grup - 1426 ( în anul 2019 9124). Numărul excursiilor – 109 (în anul 2019 -164). Numărul expozițiilor
organizate pe parcursul anului- 92 ( în anul 2019- 109).
Au fost organizate evenimente cultura conform programului de activitate, cît și
cu prilejul „Zilei Internaționale a Muzeelor”, ”Ziua Internațională a siturilor și
monumentelor”, „Zilele Europene ale Patrimoniului – Patrimoniul cultural și
educație”.
În incinta muzeelor au activat ateliere de creație : țesutul covoarelor la mini
stative(Gura – Bîcului) cluburi: clubul tinerilor etnologi (Gura- Bîcului), au fost
organizate master clas : Împletirea fîntînii cu ciutură din nuiele (Gura- Bîcului),
au elaborat pliante cu informații despre muzeu (Gura- Bîcului ).
Muzeele din raion și-au expus obiectele de patrimoniu în cadrul diverselor
activități culturale on-line: tur virtual al exponatelor din patrimoniul muzeului s
.Speia, videoclip cu prilejul Zilelor Europene ale Patrimoniului s. Speia ,videoclip
despre Muzeul de istorie și etnofrafie s. Mereni semnat de N. Josanu ”Veniți,
veniți la muzeul de istorie și etnografie din s. Mereni”, articol pe rețelele de
socializare ”Mereni –un sat cu gust de măr” semnat de istoricul Octavian Țîcu.
De Ziua Internațională a muzeelor a fost lansată expoziția de ii a meșterului
popular din localitatea Mereni d. Bojescu Lidia, care a reprodus, după motivul
unei ii din fondul muzeului, care are peste 100 de ani una identică și fiind expusă
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la concursul online , organizat de Muzeul Național de Etnografie și Istorie
Naturală din Chișinău, a fost apreciată cu cele mai multe voturi. Cu ocazia ”Zilei
Diasporei” au fost organizate expoziții etnografice și videoclip cu d. L. Bojescu,
administratoarea atelierului de confecționarea a portului popular și d. I. Baciu,
colaborator al muzeului învederea conservării patrimoniumlui cultural și a
realizării unor noi proiecte ce țin de portul popular. Deasemenea, după o muncă
insistentă pe parcursul utimilor ani Muzeul din s. Mereni în colaborare cu APL a
inaugurat originalul Proiect ” Moara eoliană” cu 365 de scări ce duc spre ea în
memoria neamului străbun.
De ziua deportărilor Muzeul de istorie și etnografie din Mereni a organizat o
amplă expoziție din fondurile muzeului la Muzeul în aer liber în memoria
deportărilor, desemenea a fost de- rulat filmul ”Siberia din oase”, regie L
Vatamanu , care a fost filmat la Muzeul în aer liber cu suportul Muzeul de istorie
și etnografie din s.Mereni.
Muzeul de istorie și etnografie din s.Mereni a fost inclus ca obiectiv turistic
în ruta cultural –turistică a Voievodului Ștefan cel Mare , care va include 20
localități din Romînia și 9 localități din Republica Moldova. Muzeul a fost
selectat ca Centru Turistic Informațional, unde vor fi organizate instruiri.
Sălile muzeelor din raion au găzduit înregistrarea căsătoriilor, video la
lansarea melodiilor populare, video înregistrarea obiceiurilor de iarnă pentru
participarea la Festivalul raional ” Florile Dalbe”.
Istoria monumentelor, muzeelor din localitățile Gura- Bîcului , Speia,
Mereni, Hîrbovăț au fost subiecte abordate în cardul Emisiunilor ”Asfalt de
Moldova”, ”Tur- Retur”, ”Dora –Show”, Jurnal TV Primele știri PRIME TV,
TVR Moldova.
Bugetul instituţiilor muzeale a constituit - 892.3mii lei ( în anul 2019680,2 mii lei ). Din cele 4 muzee, doar edificiul Muzeului din s. Mereni se
încălzește. Au fost efectuate reparații curente : Speia– 5.0 mii lei, Gura –Bîcului
– 54.6.1mii lei Necesită reparație capitală Muzeul din s. Hîrbovăț.
A fost studiată în continuare starea de conservare şi securitate a monumentelor
din teritoriu: istorice- 35, arhitectură şi artă- 25, arheologice – 105.
Rămîne o problemă respectarea Legii monumentelor de for public nr. 192 din
30.09.2011 care prevede că înfiinţarea unui monument de for public se face prin
Hotărîre de Guvern adoptată la propunerea Ministerului de resort, Secţiei Cultură
și Turism, în baza Deciziei Administraţiei Publice Locale. Mijloacele financiare
alocate de autorităţile locale pentru reparaţia monumentelor sunt foarte modeste.
Fiecare primărie este informată despre legislaţia în vigoare referitor la
patrimoniu, la solicitare sunt oferite informațiile necesare.
ȘCOLI DE ARTE.
În anul de referință, în contextul pandemiei, activitatea celor 3 Școli de Artă
din raion: or. Anenii Noi, Mereni, Varniţa, s-a desfășurat în conformitate cu
Regulamentul de funcționare în perioada carantinei, respectînd măsurile de
protecție recomandate.
Școlile de Arte Anenii Noi și Varnița dispun de edificii proprii în stare
satisfăcătoare, bine amenajate și dotate, cu încălzire autonomă. Școala de Arte
29

Mereni este amplasată în incinta Casei de Cultură. În cadrul Școlilor de Artă sunt
instruiți 294 elevi ( în anul 2019 - 290 elevi), care sunt încadrați în activități de
studiu pe diverse compartimente artistice, personal didactic- 38 profesori. Din
numărul total de elevi, noi primiți în clasa I - 78 elevi (în a. 2018- 2019 - 55 elevi).
În scopul stimulării prin implicare, dezvoltării potențialului artistic, elevii
școlilor de arte sunt promovați în cadrul activităților tematice cît și festivaluri,
concursuri și expoziții. Astfel, discipolii Școlii de Artă Varnița au obținut 11
certificate și diplome : Concursul Internațional ”Feeria de dans” (or.Tiraspol);
DIGI- FORM- ART Spring II XVI Internațional Culture Caravan- 2020 (on-line)
și altele. Elevii Școlii de Artă Mereni s-au manifestat on-line la mai multe
concursuri internaționale din Romînia: ”Copilărie- leagăn fericit”; ”Copilărie un
poem”;”Artă- între talent și dăruire” ; ”Arte mici”; ”Festivalul Copiilor” ;
Concursul ”Sărbătoarea naturii” la Muzeul Național de Etnografie și Istorie
naturală (Chișinău).
Pentru asigurarea condițiilor optime de dezvoltare a competențelor artistice,
în conformitate cu necesitățile personale și standartele educaționale, au fost
achiziționate pe parcursul anului: ȘA Mereni- costume populare în sumă de 32,
500 lei/ opinci- 16, 500 lei; ȘA Varnița- inventar moale și mobilier în sumă de
38,4 mii lei ( 8,4- buget local; 30,0 alte surse).
Probleme cu care se confruntă domeniul culturii în raionul Anenii Noi:
➢
Nerespectarea și încălcarea cadrului legal de către autoritățile publice
locale și aleșii locali de nivelul 1și 2.
I. Comasări ilegale, lichidări și optimizări unilaterale fără consultare prealabilă,
cu încălcarea tuturor actelor normative (Codul Muncii, Regulamentelor
existente etc. ).
II. Nerespectarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unic de salarizare:
schimbarea denumirii funcțiilor, trecerea la trepte mai joase de salarizare,
activități suplimentare neprevăzute de fișa postului, optimizarea statelor de
personal.
Exemple: În s. Hîrbovăț fără coordonare cu Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării și Secției Cultură și Turism s-au lichidat și reorganizat instituțiile
de cultură din localitate. Cobusca Veche- directorul Casei de Cultură este
angajat cu salariu de 0,25, iar colectivul cu titlu model ”Lacrima” n-a fost
achitat. Telița- directorul Casei de Cultură transferat la funcția de - șef centruceea ce nu corespunde statelor de personal din domeniu. S. Șerpeni- directorul
Casei de Cultură e transferat la 0,5 salariu. s.Todirești- conducătorul artistic al
formației folclorice Model ” Dacii” –salariat cu 0,5 salariu. S. Maximovcaconducătorul Centrului de meșteșugărit Model- nu este achitat. Conducătorul
colectivului model ”Bulboceanca” s.Bulboaca nu este achitat. Situația este foarte
bună în s.Gura-Bicului, Varnița, Țînțăreni, Geamăna, Ciobanovca, Speia,
Floreni, Mereni. La compartimentul biblioteci, constatăm că din numărul total
de 36 biblioteci- 27 bibliotecari au fost transferați nelegitim cu o treaptă sau
două mai joase de salarizare.
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➢ Insuficienţa personalului de conducere și specialiști (Situația mai
problematică este în s. Chirca, Calfa, Todirești, Ochiul Roș, Cobusca Nouă,
Roșcani din lipsa cadrelor calificate în instituții de cultură).
Notă: La 01.01.2021 din 96 angajați ai caselor/ caminelor de cultură au studii
superioare: -45, studii profesional tehnice- 32; cu studii medii- 18. La
bibliotecile publice din 38 specialiști angajați ai bibliotecilor publice au studii
superioare 19, inclusiv de specialitate- 7, cu studii medii speciale- 19, inclusiv
de specialitate- 4;
➢ Fluctuaţia mare a angajaţilor în urma implicării politicului;
➢ Presiuni din partea APL I în activitatea angajaților din domeniu;
➢ Lipsa unui Program de asigurare cu locuințe sociale a specialiștilor;
➢ Lipsa unităţilor de transport pentru deplasare şi delegare a colectivelor
artistice de amatori, exponatelor meşterilor populari, monitorizarea
respectării legislaţiei în protejarea patrimoniului, monitorizarea activităţii
instituţiilor de cultură din teritoriu ;
➢ Condiţiile neadecvate de muncă (în condiţiile nestandarte unde lipseşte
căldura, iluminare, mobilier, lipsa utilităților necesare este complicat de a
înregistra progrese.);
➢ Dotarea sub nivel a instituţiilor de cultură cu mobilier și echipament tehnic,
instrumente muzicale și costume naționale , achiziţii de carte. În aceste
scopuri au fost alocate mijloace financiare modeste.
➢ Lipsa finanțelor pentru procurarea exponatelor în muzee, renovarea spațiilor
de către APL I ș.a.
Secția Cultură și Turism permanent a adresat organelor ierarhicsuperioare nenumărate interpelări prin care atenționa asupra problemelor
existente, dar cu regret fără răspunsuri, susținută de angajații domeniului
culturii din raion, îngrijorați de fenomenul degradării domeniului culturii: cu
bugete austere, condiții de muncă neadecvate, lipsa de interes din partea
autorităților locale, marginalizați și înjosiți.
Decizia de comasare a Secției Cultură cu Direcția Educație, fără consultare
prealabilă, influențată de unii și aceeași consilieri de mai mult timp prin diferite
acțiuni și interese meschine, o considerăm ilegală, exprimîndu-ne în totalitate
dezacordul. Decizia fiind luată cu încălcarea gravă a cadrului legal, ignorând
realitatea și nevoile fiecărei instituții în parte. Această Decizie a creat haos,
nemulțumire și proteste din partea angajaților din domeniul culturii.
Decizia sus- numită a Consiliului Raional are rezonanță și influență negativă
asupra autorităților publice locale de nivelul I. Se manifestă o atitudinea ostilă din
partea mai multor primării față de domeniul culturii : bugete austere, care deseori
sunt utilizate în alte scopuri numai nu pentru cultură, nerespectarea legii
salarizării, neconsultări și ignorare, se schimbă denumirea funcțiilor ca salariul să
fie mai mic , ceea ce denotă subaprecierea muncii lor.
În contextul celor menționate, vă rugăm să reconsideraţi întreaga
problematică a domeniului culturii și să sprijiniţi eforturile de dezvoltare și
revigorare a domeniului, demonstrând conlucrare și atitudine.
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Dezvoltarea sistemului economic are impact asupra soluţionării problemelor
din domeniul social. Pe parcursul anului de învățământ 2019-2020 în raion au
activat 60 instituții de învățămînt general, dintre care: 27 instituții de educație
timpurie ; o școală primară-grădiniță; o școală primară; 3 gimnazii – grădinițe ;
18 gimnazii; 7 licee; 1 școală internat auxiliară; 2 instituții extrașcolare (IP
Centrul de Creație al Elevilor ”Ciocîrlia” și IP Școala Sportivă).
În instituțiile de învățământ sunt școlarizați 10604 copii/elevi, dintre care:
3459 copii în instituțiile de educație timpurie; 7145 elevi în instituțiile de
învățământ primar și secundar general; 35 în instituția de învățământ special; 1459
din numărul total de elevi sunt încadrați în cercurile și secțiile din instituțiile
extrașcolare.
În raion avem 3 instituții cu număr de elevi ponderați mai mic de 91 elevi: IP
Gimnaziul Maximovca; IP Gimnaziul Zolotievca; IP Gimnaziul Botnărești.
În sistemul educational raional activează 740 de cadre didactice.
În câmpul muncii în anul de studii 2019-2020 au fost încadrați 13 tineri
specialiști. Cu vârstă peste pensionare au activat 147 cadre didactice.
Cadrele manageriale/didactice din Instituțiile de Educație Timpurie au fost
implicate în diverse seminare metodice, în cadrul cărora s-a pus accent pe
aplicarea metodelor în educația centrată pe copil. IET Romanița s.Todirești; IET
Andrieș s. Mereni; ȘP-Gr. Mereni; IET Poiana picilor Floreni; IET Andrieș
Țînțăreni au fost implicate în proiectul internațional Ursulețul de pluș, parteneriat
dintre Moldova și România. Altele 2 instituții din raion: IET Izvoraș or. Anenii
Noi și IET Scufița Roșie Șerpeni au participat la proiectul finanțat de FMF Prim
fotbal să creștem mari.
Educația incluzivă
Serviciul de Asistență Psihopedagogică continuă să desfășoare activitatea în
raion, având ca obiectiv major asigurarea șanselor egale pentru toți copiii/elevii,
inclusiv pentru cei cu Cerințe Educaționale Speciale. Serviciul monitorizează și
coordonează activitatea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă deschise
în 16 instituții de învățământ primar și secundar general.
Pe parcursul anului 2020 au fost evaluați și reevaluați 155 copii/elevi, ca
rezultat au fost identificați 136 copii/elevi cu Cerințe Educaționale Speciale. 19
elevi au fost excluși din lista copiilor cu CES, dat fiind faptul că au înregistarat
progrese la învățătură și își continuă studiile în baza Curriculumului General.
Specialiştii Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică au oferit asistenţă
metodologică sub diverse forme: seminare, ateliere de lucru, mese rotunde,
traininguri, webinare. În cadrul acestor activităţi participanţii îşi consolidează
cunoştinţele şi formează noi abilităţi în domeniul educaţiei incluzive. Activităţile
cu şi pentru părinţi sunt organizate cu scopul de a-i orienta în educarea copiilor
cu cerinţe educaţionale speciale.
Organizarea alimentației în instituţii pe parcursul anului de studii 2019-2020
Din sursa bugetului de stat s-au alimentat 100% elevi din treapta primară și 100%
elevi din IPLT Vatnița. APL de nivelul I au contribuit cu surse financiare pentru
alimentarea a 256 de elevi (57,9%) (or.Anenii Noi (2 instituții), Mereni, Puhăceni,
Bulboaca, Ciobanovca, Chetrosu (2 instituții), Geamăna, Maximovca, Țînțăreni).
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Reorganizarea rețelei instituţiilor de învăţământ
În anul de studii 2019-2020 au fost reorganizate 3 gimnazii, prin comasare,
obținând statut de gimnazii-grădinițe: Instituția Publică Gimnaziul – Gradiniță
Merenii Noi, Instituția Publică Gimnaziul –Gradiniță Telița, Instituția Publică
Complexul Educațional Gimnaziul – Gradiniță Luceafărul Delacău.
Transportarea elevilor
În total au fost transportați 554 elevi din 18 localități ale raionului și or. Bender.
Pentru aceasta au fost utilizate 8 unități de transport aflate în gestiunea instituțiilor
de învățământ; 2 instituții au contractat servicii de transportare a elevilor: IPLT
Mihai Eminescu și IPLT Alexandr Pușkin din or. Anenii Noi
Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de învățământ
Instituțiile de învățământ primar și secundar general și-au dezvoltat infrastructura
prin donații, achiziții, investiții din proiecte. Astfel, 7 instituții au implementat și
continuă să implementeze proiecte investiționale: IILT Ion Creangă Hîrbovăț,
IÎLT Emil Nicula Mereni, IPLT Olimp Puhăceni, IPLT Varnița, IPG Anton Guzun
Bulboaca, IPG Roșcani, IPG-Gr.Telița, IPG Ion Creangă Țînțăreni, suma totală
constituind 3914105 lei. Menționăm contribuția Consiliului Raional în
dezvoltarea infrastructurii a 12 instituții de învățământ (IÎLT Andrei Straistă
Anenii Noi, IPLT Alexandr Pușkin Anenii Noi, IÎLT Ion Creangă Hîrbovăț, IÎLT
Emil Nicula Mereni, IPLT Olimp Puhăceni, IPG Visegrad Calfa, IPG Ciobanovca,
IPG Chirca, IPG Roșcani, IPG Speia, IPG Șerpeni, IPG Ion Creangă Țînțăreni),
suma totală constituind 2158035 lei. În rezultatul implicării active a managerilor
IET şi a APL I, APL II în diverse proiecte finanţate de FISM (RO – IV) în anul
2020 s-au efectuat reparații capitale și dotări (blocul alimentar, spălătorie) în 4
instituţii: IET Andrieș or. Anenii Noi, IET Zorenica Ciobanovca, IET Spicușor
Cobusca Nouă, IET Poiana picilor Floreni. Grădinița Scufița Roșie Speia a
beneficiat de finanțare de la Biroul de integritate pentru reparația capitală a
gardului. IET Clopoțel Cobusca Veche, din bugetul instituției, a amenajat
terenurile de joacă cu pavaj de cauciuc. IET Romanița Todirești, proiect finanțat
de către APL I, APL II, și AIPA,termoizolarea fasadei,reparația capitală a
acoperișuilui, IET Licurici Geamăna, reparația capitală a blocului central, cât și
modernizarea terenurilor de joacă.
Asigurarea didactico-metodică a instituțiilor de învățământ
Cadrele didactice sunt asigurate cu literarură metodică – 80%; dotarea
bibliotecilor școlare cu TIC (computer, scaner, copiator) și conexiune la rețeaua
INTERNET – asigurată în toate instituțiile; 85% din instituțiile de învățământ au
alocat surse pentru completarea fondului de carte cu literatură artistică, abonarea
la presa periodică.Prin intermediul programului de donații, din partea Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării, instituțiile de învățământ primar și secundar
general au primit 75 laptopuri pentru asigurării procesului educațional online.
Colaborarea instituțiilor de învățământ cu APL
Conlucrarea instituțiilor de învățământ cu APL I și APL II se caracterizează
printr-o dinamică pozitivă, cu realizarea activităților în comun precum și
susținerea financiară. Astfel, constatăm, că 19 primării (or. Anenii Noi, Puhăceni,
Bulboaca, Chetrosu, Floreni, Roșcani, Șerpeni, Țînțăreni, Mereni, Varnița,
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Botnăresti, Cobusca Nouă, Cobusca Veche, Delacău, Geamăna, Gura Bîcului,
Maximovca, Telița, Zolotievca) au alocat surse financiare pentru reparații,
construcții, procurări de utilaj pentru cantine, contribuții la proiecte implementate
și susținerea elevilor din familii vulnerabile în pregătirea pentru școală.
Probleme majore la nivel de raion
- Lipsa cadrelor didactice (la disciplinele: matematică, fizică, informatică,
educația fizică);
- 6 instituții de învățământ au un număr de 100-150 elevi;
- 12 instituții înregistrează deficit de buget;
- Lipsa sistemelor anti incendiare în toate instituțiile de învățământ primar și
secundar general.
Managementul schimbării şi perspective de dezvoltare a activității Direcției Educație

1. Asigurarea implementării calitative a politicilor educaționale ale statului în
instituțiile de învățământ din subordine;
2. Asigurarea transparenței decizionale în activitatea managerială;
3. Asigurarea calității procesului educațional: indicatori de performanță –
media și promovabilitatea în creștere la examenele de absolvire;
4. Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale, prin
formare continuă și recalificare, pentru asigurarea calității și relevanței
procesului educațional;
5. Asigurarea funcționalității Consiliului elevilor. Implicarea Consiliului
elevilor în procesul decizional /domeniul educațional;
6. Asigurarea condițiilor pentru odihna copiilor;
7. Asigurarea unui parteneriat durabil între diferiți actori educaționali,
interesați de racordarea școlii la realitate;
8. Implicarea instituțiilor de învățământ în proiecte de investiții;
9. Asigurarea dotării instituțiilor de învățământ conform Standardelor minime
de dotare a cabinetelor și disciplinelor școlare;
10.Motivarea și ghidarea tinerilor pentru studii la pedagogie;
11.Continuarea implementării și ghidării elevilor pentru învățământul dual;
12.Proiectarea rețelei de școli din raion din perspectiva calității și eficienței.
Sugestii pentru îmbunătățire:
1. Oferirea mai multor perspective de implicare în Proiecte investiționale.
2. Asigurarea instituțiilor cu softuri licențiate pentru calculatoare (windows) și
softuri educaționale pentru toate disciplinele școlare.
3. Alocarea surselor financiare pentru dotarea instituțiilor conform Standardelor
de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele șolare.
4. Îmbunătățirea condițiilor de acces la instiuție.
5. Dotarea cu echipamentul necesar pentru activitatea instituției în situații
excepționale.
6. Dotarea instituțiilor cu tehnică de calcul.
7. Alocarea surselor financiare pentru alimentarea gratuită a elevilor din treapta
gimnazială.
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8. Alocarea surselor financiare pentru instalarea sistemului antiincendiar,
obligator existent în instituție, conform cerințelor metodologiei de evaluare
externă.
Principalele măsuri ale Secţia administrativ-militară Anenii Noi planificate
şi îndeplinite în anul 2020:
- completarea Forţelor Armate cu resurse umane şi tehnico-materiale la
mobilizare, precum şi a unor unităţi şi subunităţi militare în caz de calamităţi
naturale, avarii tehnogene şi catastrofe;
- evidenţa militară a resurselor umane (recruţi şi rezervişti) pe plan local;
- evidenţa resurselor tehnico-materiale ce se rechiziţionează şi a persoanelor
chemate pentru prestări de servicii;
- recrutarea tinerilor;
- încorporarea şi repartizarea recruţilor în unutăţile militare;
- perfecţionarea pregătirii în domeniul administrativ-militar a persoanelor cu
funcţii de conducere din sistemul autorităţilor administraţiei publice locale
şi conducătorilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice cu sarcini la
mobilizare;
- evidenţa şi lucrul cu veteranii de război şi participanţii a diferitelor conflicte
armate;
- educaţia militaro-patriotică şi pregătirea cetăţenilor pentru îndeplinirea
serviciului militar;
- asigurarea drepturilor şi garanţiilor sociale ale militarilor care au îndeplinit
serviciul militar prin contract şi au fost trecuţi în rezervă sau în retragere şi
ale membrilor familiilor lor, precum şi ale familiilor militarilor care
îndeplinesc serviciul militar în termen.
Reieșind din principalele sarcini în domeniul educației militare-patriotice,
recrutării şi încorporării cetățenilor în serviciul militar, secția administrativmilitară Anenii Noi a obţinut următoarele rezultate:
Potrivit datelor de recrutare a tinerilor anul nașterii 2004 au fost luaţi în
evidență militară cu vârstă de 16 ani – 362 de tineri. Datele denotă că numărul
tinerilor luaţi în evidenţă militară din an în an se micșorează. Totodată rezultatele
examinării medicale demonstrează că din toţi recruții examinați în jurul la 30%
necesită examinări medicale suplimentare.
Secţia administrativ-militară Anenii Noi pentru luarea în evidenţa militară
a cetăţenilor născuţi în anul 2005 este gata şi a pregătit setul de documente
necesare conform legislaţiei în vigoare.
Încorporarea cetăţenilor în Forţele Armate a fost efectuată conform Legii
nr.1245 din 18.07.2002 ,,Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea
Patriei” şi instrucţiunile instructive metodice referitor la încorporare.
În conformitate cu cerinţele Deciziei CR cu privire la încorporarea în
Forţele Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă) în
raionul Anenii Noi în perioada anului 2020 s-a desfășurat examinarea medicală şi
încorporarea în Forţele Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil a
tinerilor născuți în perioada anilor 2001-1992.
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Sarcina de încorporare stabilită pentru raionul Anenii Noi la încorporarea
penru anul 2020 a fost stabilită – 66 recruţi.
La comisia medico-militară de încorporare au fost chemaţi 743 recruţi unde
sau prezentat – 353 de recruţi, din care au fost încorporați în serviciul militar în
termen – 66 de recruţi.
- AN – 66 recruţi.
- în serviciul de alternativă au fost încorporaţi - 13 recruţi;
Conform stării sănătăţii au fost apreciaţi:
- inapţi pe timp de pace, apţi necombatanţi 18 recruţi ;
- inapţi cu excludere 1 recrut
Rezultatele încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen
Armata natională

SAM
Anenii Noi

sarcina

încorporaţi

%

Anul 2020
TOTAL

66
66

66
66

100
100

Total - Forței Armate
Încorsarcina
%
poraţi
66
66
100
66
66
100

Activităţile de informare şi promovare a carierii militare s-au desfăşurat în
colaborare cu Autorităţile administrației publice locale, instituțiile civile de
învățământ. În procesul de informare s-au folosit pe larg metode tehnice şi
mijloace disponibile specifice campaniilor de promovare, informare ca:
- panourile informative;
- avizile în instituţiile de învăţămînt şi echipele mobile ale secţiei militare
pentru desfăşurarea întîlnirilor cu absolvenţii liceelor.
În domeniul educației militaro-patriotice a tinerilor au fost realizate
următoarele activități:
- întîlniri ale recruţilor preconizați încorporării cu veteranii şi participanţii la
conflicte armate;
- convorbiri cu recruţii despre particularităţile serviciului militar în Forțele
Armate ale Republicii Moldova;
- în perioada companiei de recrutare au fost desfășurate întruniri cu veteranii la
care au fost aduse la cunoştinţă structura şi activitatea Armatei Naţionale;
S-au desfășurat lecţii cu recruţii pe tema:
- “Istoria Armatei Naţionale şi unităţile militare”,
- “Articolele codului penal”,
- “Patriotismul-trăsătură morală a militarilor Armatei Naţionale”.
Sa desfășurat înmînarea solemnă a adeverinţelor de recrut, prin liceile şi
gimnaziile raionale, cu participarea a primarului localităţii, veteranilor în
acţiunile de luptă din Afganistan, directorului instituţiei de învăţămînt şi a
specialiştilor din SAM.
Au fost verificate, întocmite şi prezentate la DASPF listele participanţilor în
acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi
independenţii RM, pentru acordarea ajutoarelor financiare.
Veteranii au fost vizitaţi la domiciliu de către APL şi efectivul secţiei
administrative - militare. În comun acord cu secţia cultură, organizațiile de
veterani, reprezentanți ai Consiliului raional şi primării s-a desfășurat
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“Spartachiada raională la pregătirea fizică generală între recruţi” şi ,,Ziua
recrutului”.
În baza Hotărîrii de Guvern nr.182 din 28.02.2018 „Cu privire la legitimațiile
veteranilor de război” începând cu 1 aprilie 2018 sa început campania de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou.
În procesul de pregătire şi desfășurare a încorporării ne-am confruntat cu
anumite probleme, precum:
- plecarea masivă a tinerilor recruţi peste hotarele republicii fără scoaterea din
evidenţa militară;
- neprezentarea recruţilor citaţi la organul administrativ-militar fără motive
neîntemeiate;
- neprezentarea agenţilor economici a listelor la organul administrativ-militar a
recruţilor şi rezerviştilor angajaţi;
- atîrnarea nepăsătoare (indiferenţă) a cetăţenilor faţă de cerinţele legislaţiei în
domeniul evidenţei militare a resurselor umane şi tehnico materiale;
- lipsa specialiştilor în domeniul evidenţei militare în cadrul administraţiei
publice locale de nivelul I.
Pe parcursul anului 2020 Direcţia Asistenţă Socială,Protecţie a Familiei
sa axat activitatea pentru executarea următoarelor obiective:
1. Promovarea și implementarea politicii de protecție socială în domeniul
asistenței sociale, protecției familiei și copilului și a altor categorii de
persoane aflate în dificultate.
2. Crearea, menţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale primare, în funcţie de
nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii
sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.
3. Organizarea activităților de socializare, culturale și de mobilizare a
comunității privind incluziunea socială a persoanelor în situație de risc.
4. Dezvoltarea profesională și formarea continuă a personalului angajat al
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Anenii Noi.
Statul de personal este vizat de Cancelaria de Stat a RM. Schema de
încadrare precum și fondul de salarizare a DASPF sunt aprobate de Consiliul
Raional în baza prevederilor legale existente.
În anul 2020 bugetul DASPF a constituit 22521,5 mii lei, 12,1% din bugetul
Consiliului Raional, reprezentând o creștere de 24,3 % față de cel din anul 2019.
Cea mai mare pondere în cheltuielile totale o dețin cheltuielile de personal,
urmate de cheltuielile pentru bunuri și servicii.
În primăriile raionului activează 32 asistenți comunitari, 52 lucrători sociali,
177 asistenți personali, în total în asistența socială sunt angajați 289 persoane.
În perioada stării de urgență, în legătură cu pandemia Covid 19, de către
specialiștii direcției sau asigurat toți lucrătorii și asistenții sociali comunitari cu
soluții dezinfectante, măști și mănuși.
Activitatea personalului din domeniul asistenței sociale a fost axată pe 2 direcții:
- prestații sociale și servicii sociale.
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Prestațiile sociale
Serviciul social ,,Suport monetar adresat familiilor /persoanelor defavorizate
Pe parcursul anului au avut loc 3 ședințe la care au fost propuse către Comisia
pentru protecția persoanelor/familiilor aflate în situație de dificultate 46 dosare
ale beneficiarilor pentru acordarea Suportului monetar.
În cadrul Ședințelor au beneficiat de Suport monetar 31 solicitanți în suma
totală 101 833.32 lei după cum urmează:
- persoane beneficiari de pensii și alocații sociale - 5 beneficiari în sumă de 12 500 lei;

- pensionari singuratici - 7 beneficiari în sumă de 19 500 lei;
- persoane în etate cu vârsta trecută de 75 ani - 2 beneficiari în suma de 6 000 lei;
- pensionari pe limită de vârstă - 2 beneficiari în sumă de 5 000 lei;
- persoane cu dizabilitate severă - 3 beneficiari în sumă de 12 000 lei;
- persoane cu dizabilitate accentuată - 5 beneficiari în sumă de 15 333,33 lei;
- familii cu copii cu dizabilități - 6 familii în sumă de 29 166,66 lei;
- persoane fără domiciliu stabil - 1 beneficiar în sumă de 23 333,33 lei.
În legătură cu situația pandemiologică din a.2020 și a stării de urgență cauzate
de boala infecțioasă COVID 19, din luna mai 2020 și până-n prezent Serviciul
social de Suport monetar a fost sistat și nu au fost alocate careva surse financiare.
La moment au rămas nesoluționate 20 de management de caz în sumă de 75 000
lei, care au fost examinate și aprobate la Comisia Pentru Protecția Familiilor/
Persoanelor Aflate în Situație de Dificultate din 06. 05. 2020
. Ajutoare materiale unice cu destinație specială din mijloacele financiare alocate
de Consiliul raionali au fost acordate la 1480 persoane în suma de 496100 lei:
• Ajutor participanților la conflictului armat de pe Nistru – 949 persoane (203 000 lei);
• Ajutor invalizilor și participanților la războiului din Afganistan –164 persoane
(84000 lei);
• Ajutor către data comemorării Catastrofei din Cernobîl – 43 persoane (43 000 lei);
• Ziua internațională a persoanelor cu deficiențe de auz– 44 persoane (13200 lei);
• Ajutor către ziua internațională a orbilor – 252 persoane (75900 lei);
Ziua mondiala a Familiei - 77000 lei, inclusiv: familii cu tripleț - 9000 lei
✓ 19 familii cu 6 și mai mulți copii - 56000 lei
✓ 6 familii asistenți parentali profesioniști - 12000 lei
Ajutorul social este un program întru susținerea familiilor defavorizate, ce
constă în asigurarea unui venit lunar minim garantat, familiilor defavorizate,
stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei.
Ajutorul social are două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru
perioada rece a anului.Venitul minim garantat de stat pentru ajutorul social este
de 1107 lei, pentru ajutorul pe perioada rece e de 2435 lei.
În raport cu anul precedent numărul beneficiarilor de ajutor social a crescut.
Acest lucru se datorează consolidării parteneriatului a APL și implicarea
comisiilor pentru verificarea informației în cererea de ajutor, monitorizarea și
evaluarea veridicității informației declarate de către beneficiar.
Ajutorul social
Ajutorul pentru perioada rece
2018-2019 in creștere cu 0,8%
2018-2019 în creștere cu 10,9 %
2019-2020 în creștere cu 44,0 %
2019-2020 în creștere cu 15,8 %
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Pe perioada anului 2020 au fost efectuate 45 ieșiri în teritoriu, care au fost
supuse și verificării. Potrivit art.61 al Regulamentului cu privire la modul de
stabilire și plată a ajutorului social, aprobat prin HG nr.1167 din 16.10.2008,
comisia de verificare din cadrul DASPF împreună cu comisia locală au efectuat
verificarea corectitudinii acordării ajutorului social și ajutorului pentru perioada
rece a anului, fiind inspectate 1139 cereri de ajutor social dintre care au fost
stopate 480 de cereri cu date eronate.
Pe perioada ianuarie-decembrie a.2020 au fost prelucrate 4093 de dosare de
acordare a AS/APRA.
În anul 2020 : - Ajutor social a constituit 11124131 lei;
- Ajutor pentru perioda rece a constituit 10739750 lei;
- Media lunară a ajutorului social a constituit 1009,17 lei.
Serviciul protezare și ortopedie își desfășoară activitatea în baza Regulamentului
cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace
tehnice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.567/2011.
Numărul beneficiarilor serviciului la moment constituie 1245 persoane în etate
și cu dizabilități, dintre care 42 persoane au fost identificate pentru prima dată.
În scopul identificării beneficiarilor au fost efectuate 24 vizite de lucru la
Centrul de reabilitare Chișinău CREPOR. Ca rezultat, au fost identificate 14
persoane după operație, ce necesită articole protetice ortopedice. Alți 28
beneficiari au fost referiți în serviciu de monitorizare de către medicii de familie.
Pe parcursul anului 2020 au fost asigurați cu articole protetice-ortopedice
294 persoane:
- proteză – 10 persoane
- încălțăminte – 130 persoane
- bandaje –20 persoane
- corsete – 64 persoane
- altele - 35 persoane
- cărucioare – 35 persoane ( de la CREPOR)
- premergătoare – 8 persoane
Pe parcursul anului au fost perfectate 35 pachete de documente pentru primirea
cărucioarelor-fotolii și expediate la CREPOR.
Pe parcursul acestei perioade au depus cereri pentru primirea biletelor
de reabilitare sanatorială 256 persoane, dar au beneficiat 120 persoane:
- Centrul „Speranța”, Vadul lui Vodă - 78 persoane: 57 pensionari, 21
persoane cu dizabilități, 3 însoțitori;
- Centrul „Victoria” or.Sergheevca- 42 persoane: 26 pensionari, 17 persoane
cu dizabilități.
De bilete gratuite au beneficiat 114 persoane, 6 – la preț parțial.
Compensaţia pentru călătoria în transportul comun urban suburban şi interurban

În raionul Anenii Noi sunt înregistrați 3804 persoane care beneficiază de
dreptul la compensația pentru călătoria în transportul comun urban, suburban şi
interurban (persoanele cu dizabilitate severă şi accentuată şi copiilor cu
dizabilități în vârstă de până la 18 ani şi persoane care însoțesc persoana cu
dizabilitate severă de sau un copil cu dizabilități) şi persoanele cu dizabilități
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locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilități locomotorii în vârstă de până la 18 ani)
suma totală constituind 3812,63 mii lei.
Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul diferitor programe,
care pot include: activităţi de informare şi sensibilizare, şcoala părinţilor, grupuri
de suport pentru părinţi şi pentru copii, activităţi comunitare cu copiii pentru
susţinerea dezvoltării emoţionale, sociale şi incluziunii sociale a acestora.
De sprijin familial primar au beneficiat:
• informare în cadrul audienței la birou – 574 familii cu 944 copii;
• activități de informare pentru promovarea Serviciului SF – 625 familii cu
1875 copii;
Sprijin familial secundar
Pe parcursul perioadei de raportare, de Serviciul social de Sprijin pentru
familiile cu copii (componența monetară) au beneficiat 33 de familii cu 88 copii,
din care 27 fete şi 61 băieți, în sumă totală de 317315 lei. Au fost supuse verificării
corectitudinii gestionării sprijinului acordat la 105 familii cu 306 copii. In
comparație cu anii precedenți sursele financiare planificate sau micșorat
considerabil de la 1010899 lei în a.2019 la 648800 lei în a.2020. Din lina mai
2020 ajutorul a fost sistat complect rămînind fară sprijin 36 de familii cu 128
copii a caror dosare erau déjà perfectate.
Scopul și necesitățile de acordare a suportului bănesc:
✓ Pentru procurarea produselor alimentare, îmbrăcămintei, încălțămintei și
întreținere au beneficiat - 10 familii/ 32 copii în sumă de 104315 lei.
✓ Pentru repararea locuințelor au beneficiat - 13familii/ 33 copii în sumă de
132 000 lei.
✓ Pentru tratament și deplasări post-operatorii au beneficiat - 1 familii/ 2 copii
în sumă de 8 000 lei.
✓ Pentru carburanți au beneficiat - 7 familii/ 11 copii în sumă de 33000 lei.
✓ Ajutor pentru procurarea locuinței – 2 familii/ 10 copii în sumă de 40 000 lei.
Servicii sociale existente
➢ Serviciul îngrijire socială la domiciliu ;
➢ Echipa mobila ;
➢ Cantine sociale or.Anenii Noi, s.Calfa
➢ Casa comunitara Chirca
➢ Centrul multifuncțional de reabilitare Anenii Noi
➢ Serviciul asistenta personala
➢ Serviciul asistenta parentala profesionista
➢ Azilul pentru persoane în etate și cu dizabilități
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu constă în prestarea unei game
de servicii la domiciliu beneficiarilor pentru a spori gradul de independență a
acestora şi este cel mai răspîndit serviciu persoanelor în vîrstă solitari şi
cetăţenilor inapţi de muncă.
Beneficiarii de acest serviciu sociale sînt 335 persoane şi sunt deserviţi
la domiciliu de către 52 lucrători sociali.
Dintre ei:
- persoane cu grad de dizabilitate sever - 23 persoane;
- grad de dizabilitate accentuat - 83 persoane;
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- grad de dizabilitate mediu - 2 persoane;
- persoane vârstnice– 227.
Scopul serviciului este prestarea serviciilor de alimentație pentru persoanele
socialmente vulnerabile şi distribuirea hranei la domiciliu persoanelor
imobilizate.
Serviciul social ,,Cantina socială”
În perioada de dare de seamă au funcționat două cantine sociale: în Primăria
Anenii Noi, care a procurat serviciul alimentație de la SRL ,,Alimprodan” și
primăria Calfa, care asigură pregătirea prânzului în Centrul pentru bătrâni din
localitate. Serviciul de alimentație/un prânz cald 5 zile pe săptămână/ se acordă
persoanelor socialmente vulnerabile din rândul pensionarilor, persoanelor cu
dizabilități și copiilor din familiile socialmente vulnerabile. Persoanelor țintuite
la pat 35 beneficiari, hrana se distribuie la domiciliu de către lucrătorii sociali.
Costul unui prânz fiind de 28 lei. Serviciul este acordat prin rotație o dată la 3
luni. Pe parcursul anului 2020 au beneficiat de serviciul respectiv 120 beneficiari:
80 – Anenii Noi, 40 - Calfa.
Cheltuielile în a.2020 au constituit 211,9 mii lei inclusiv din Fondul de susținere
a populației 162,9 mii lei, 49,0 mii lei bugetul raional.
Serviciul social “Asistență Personală”
Scopul serviciului este asistența și îngrijirea copiilor și adulților cu dizabilități
severe, în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate.
Pentru perioada 01.01 – 31.12.2020 au fost aprobate 55 unități de asistent
personal, 1 unități - șef serviciu. La moment activează 177 asistenți personali, care
sunt ghidați de 2 șefi Serviciu.
Conform Registrului de evidență a cererilor de solicitare a serviciului social
„Asistență personală” în perioada anului 2020 au fost înregistrate 61 cereri din
partea persoanelor cu dizabilitate severă, care solicită prestarea serviciilor de
asistență personală.
În conformitate cu solicitările persoanelor cu dizabilitate severă la sfârșitul
anului 2020 mai necesită acordarea Serviciului 23 persoane.
Aziului pentru persoane în etate și cu dizabilități Puhaceni
În serviciu pentru persoane vârstnice și persoane adulte cu dezabilități cu
o capacitate de 25 locuri sunt plasați 31 de persoane. Azilul oferă celor mai
vulnerabili o atmosferă casnică, un set complet de servicii, precum: alimentaţie,
asistenţă medicală, asistenţă igienico-sanitară, consiliere psihologică, agrement,
reabilitare, organizarea şi asigurarea înmormîntării beneficiarilor conform
prevederilor contractuale.
În perioada de raportare de serviciile Centrului „Împreună” au beneficiat
– 35 persoane în etate şi cu dizabilitati.
Comparativ cu anul precedent numărul beneficiarilor a crescut, din cauza
lipsei surselor financiare și locului de trai.
Bugetul azilului a constituit 2363,0 mii lei și a fost îndeplinit în mărime de
98 %, sau acumulat surse suplimentare - 308,0 mii lei
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Serviciul social ”Echipa mobilă”
Scopul Serviciului este îmbunătățirea calității vieții beneficiarului prin
servicii de consiliere, recuperare, reabilitare psihosocială în vederea creșterii
gradului de autonomie personală, prevenire a instituționalizării și incluziune
socială. Pe parcursul anului au fost prestate servicii pentru 49 beneficiari din 18
localități ale raionului. Beneficiarii Serviciului au vârsta cuprinsă între 2 - 35 ani,
dintre care 21 sunt de genul feminin (43 %) și 28 de genul masculin (57 %). Din
numărul total de beneficiari ai Serviciului (la momentul raportării), 36 persoane
au dizabilități severe și 13 persoane prezintă dizabilități accentuate.
La moment, de serviciile Echipei mobile beneficiază 25 de beneficiari, 6
persoane sunt în lista de așteptare.
Activitatea Asistență Parentală Profesionistă
În perioada de raportare Serviciul a fost prestat pentru 12 copii, din care 8 cu
statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească și 4 cărora le-au fost
stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească.
Asistența socială comunitară
Activitatea Serviciului Comunitar de Asistenţă socială este foarte complexă:
➢ Audiența cetățenilor de către asistenții sociali comunitari - 24780 persoane
➢ Numărul de vizite în teritoriu - 495
➢ Dosare active, deschise în anul de raportare – 352
➢ Dosare de monitorizare – 410
➢ Dosare închise – 73
➢ Dosare referite către serviciile specializate – 24
➢ Dosare referite spre examinare către specialistii DASPF- 124
Protecția familiei și copilului aflat în dificultate
Conform Codului Familiei al Republicii Moldova Direcția Asistență
Socială şi Protecție a Familiei exercită funcția autorității tutelară teritorială. Cea
mai reușită formă de protecție al copiilor râmași fără tutelă părintească este
adopția şi tutelă.
Serviciul tutelă/curatelă
În serviciul tutelă/ curatelă sunt la evidență 70 de copii rămași fără ocrotire
părintească, dintre care, 2 copii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire
părintească și 68 copii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească..
În lunile octombrie și noiembrie a.2020 a fost evaluată situația copiilor
tutelați. În rezultatul evaluării şi monitorizării s-a constatat, că toţi copiii care sunt
plasați în serviciul tutelă/curatelă sunt bine îngrijiţi, înconjuraţi de grija,
afecţiunea şi atenţia tutorilor și curatorilor. Copiii sunt încadraţi în instituţiile de
învăţământ din localitate şi în instituţii de specialitate, s-au încadrat pozitiv în
comunitate, s-a îmbunătăţit în mod progresiv comportamentul copiilor şi
deprinderile de viaţă ale acestora, necesare pentru reintegrarea ulterioară şi reuşită
în societate. În urma evaluării și monitorizării s-a constatat: 51 copii din serviciul
tutelă/curatelă sunt încadrați în instituții de învățământ (gimnaziu și liceu), 7 copii
frecventează instituția de învățământ preșcolar, 8 dintre ei sunt încadrați în
instituții de învățământ profesional (colegii și școli profesionale) și 4 copii nu au
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nici o ocupație din motiv nu au avut susținere din partea tutorelui pentru a-și
continua studiile.
În perioada respectivă au fost eliberate 37 de confirmări a statutului pentru a
fi prezentate la instituțiile solicitate și pentru perfectarea actelor de identitate.
P Pentru susținerea financiară a copiilor aflați sub tutelă sau achitat în a. 2020
indemnizatii de îngrijire in sumă de 11176,0 mii lei și bani de buzunar în sumă
de 186,2 mii lei.
Pe parcursul anului 2020 specialiștii din cadrul DASPF au participat la
examinarea următoarelor cauze civile ce țin de:
1. Decăderea din drepturile părintești:
în calitate de intervenient accesoriu - 32 procese civile, 71 ședințe, 48 copii.
2. Stabilirea domiciliului copilului minor:
în calitate de intervenient accesoriu - 72 procese civile, 217 ședințe, 104 copii.
3. Ieșirea/întrarea din/în țară:
în calitate de intervenient accesoriu -1 proces civil, 2 ședințe, 1 copil.
4. Stabilirea graficului de întrevedere dintre părinți/bunei și copii:
2 ședințe, 2 familii, 3 copii.
În total s-a participat la examinarea a 132 de dosare civile, în 345 ședințe de
judecată, unde au fost vizați 162 copii. S-a acordat asistență juridică
informațională la un număr de 136 persoane.
Altă problemă strîngentă este copiii rămaşi fără tutelă părintească în urma
plecării părinților peste hotare, în prezent sunt în evidentă 416 copii
Activitatea Centrului de reabilitare și integrare socială Anenii Noi
Spectrul de servicii:
Servicii speciale: de reabilitare psihosocială pentru copiii aflaţi în situaţii de
risc, incluziune socială pentru copii cu dizabilităţi, corecţie logopedică,
consultații speciale pentru familiile beneficiarilor, reabilitare psihosocială în
scopul prevenirii abandonului la mame tinere, reabilitare multidisciplinară.
Servicii primare: plasament, asistență medicală, alimentaţie, aprovizionarea cu
vestimentație, igienă personală, educație, școlarizare, desfășurarea timpului
Total, conform regulamentelor de funcționare a Centrului de Reabilitare și
Integrare Socială Anenii Noi de servicii plasament temporar au beneficiat - 82
copii, luînd în considerație situația cu Pandemia ”COVID-19”, fluxul de copii a
fost stopat. Centrul s-a aflat în carantină 5 luni, reieșind din prezența întocmită am
primit următorul rezultat:
- Copii şi tineri cu disabilităţi
- 38 copii
- Copii în situaţie de risc
- 42 copii
- Copii în situaţie de risc cu dizabilități
- 2 copii
În luna ianuarie 2020 Instituția CRIS Anenii Noi a semnat un acord de
colaborare cu Asociația Obștească ”PRODOCS” mun.Chișinău pentru
implementarea proiectului ”De la vulnerabilitate - la incluziune” finanțat de
Fundația pentru copii Petaloizi din Elveția. Și un acord de parteneriat cu
Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei, Liceul teoretic ”M.Eminescu”
din Anenii Noi. În cadrul proiectului dat s-au încheiat relații de colaborare cu 5
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Centre de Plasament temporar pentru copii în situații de risc: (raioanele: Ștefan
Vodă, Hîncești, Călărași, Telenești, Drochia).
Din cadrul proiectului, Centrul a beneficiat de un specialist pedagog suport
școlar și două cadre didactice de sprijin în l/t ”M.Eminescu”Anenii Noi și
gimnaziul ”Ion Creangă” Țînțăreni. Liceul și gimnaziile pe parcursul anului au
primit din proiect bunuri (laptop, scaner/printer, ecran, flipchart cu suport rotund
pe rotile) tablă, dulciuri la fiecare activitate pentru copii, materiale didactice și
de cancelarie. CRIS din cadrul proiectului a beneficiat de instruiri pentru
specialiști, seminare și mese rotunde. Excursii în afara raionului pentru copii,
întâlniri cu copiii din alte centre, vizite la monumente și locuri istorice.
În luna martie 2020 s-a finisat implimentarea Proiectului ”Dezvoltarea
serviciilor prestate de Centrul de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi”
prin construcția anexei la clădirea de bază a Centrului ”Sala de Activități a
Centrului de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi”, finanțat de Uniunea
Europeană în cadrul Proiectului ”Servicii Sociale mai bune” printru-n parteneriat
durabil dintre Societatea Civilă și Guvern, cofinanțat și implimentat de Fundația
SOROS Moldova în parteneriat cu Asociația CHEISTON Moldova, Alianța
ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și
Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu dizabilități.
Centrul maternal și protecția victimelor
Acordă servicii de plasament, îngrijire, îngrijire medicală pentru 6 mame cu
12 copii. Cheltuielile suportate pentru acest serviciu au constituit 774,6 mii lei.
Colaborări și parteneriate
Fiind conștienți de faptul că colaborarea intersectorială şi parteneriatele cu
organizațiile neguvernamentale naționale şi Internaționale au un rol important în
realizarea activității şi implementarea obiectivelor propuse, DASPF a menținut
relațiile de colaborare cu instituțiile partenere şi a stabilit noi parteneriate.
Ca şi în anii precedenți Direcţia a conlucrat cu primăriile din cadrul raionului,
subdiviziunile Consiliului Raional, cu alte instituţii de stat, cu autorităţile tutelare
din alte localităţi ale republicii, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi
internaţionale.
• Asociaţia Obştească „Keystone Human Services International Moldova
Association”
• Asociația Obștească „CERI”
• Asociația Obștească CCF Moldova
• Asociația Obștească „Prodocs”
• Asociația Obștească ,,Bethania”
• AO „Schimbare pentru o viață mai bună”
• AO „CNPAC”
• Federația Famililor
• AO „New Hope Moldova”
IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, este unicul spital în raion, care
prestează asistența medicală specializată de ambulator și funcționează pe
principiul non profit în condiții de echilibru între venituri și cheltuieli. Instituția
activează cu un număr de 374.75 unități aprobate, retribuite în baza contractului
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încheiat anual cu CNAM și din contul prestării serviciilor cu plată. Ponderea în
structura organizatorică a personalului se reflectă astfel: 21.2 % medici, 39.2 %
personal medical mediu, 25.2 % infermieri, 14.4 % alt personal. Gradul de
asigurare cu resurse umane, precum şi eficienţa cu care sunt folosite acestea, îşi
pun amprenta asupra performanţelor economico-financiare ale instituției, forţei şi
capacităţii acesteia de a răspunde cerinţelor tot mai diversificate, complexe și
necesităților populației în servicii de sănătate. Pe lângă dimensiunea cantitativă a
resurselor umane, prezintă importanţă şi latura calitativă, reflectată prin gradul de
calificare al salariaţilor. Calitatea resurselor umane, respectiv gradul de calificare
a personalului, constituie un obiectiv prioritar datorită creşterii complexităţii
cazurilor spitalizate și tratate în instituție, diversificării. Total personal 291
inclusiv: 57 medici, 113 personal medical mediu, 76 infirmieri , 45 alt personal.
Programul de perfecționare a cadrelor medicale pentru anul 2020 a fost realizat la
cota de ~96,4%. În concluzie, dat fiind faptul, că asigurarea cu resurse umane
definește potențialul economic al instituției, acoperirea cu personal este o
problemă prioritară a echipei manageriale, la care se întîlnesc dificultăți: 43,0 %
medici care activează sînt de vârstă pensionară. La moment necesarul în medici
specialiști este de 14 specialiști. Diversitatea activităţilor desfăşurate de instituție
şi varietatea situaţiilor cu care se confruntă Spitalul Raional, în activitatea sa
reclamă necesitatea efectuării unei analize profunde a activității economicofinanciare, care este structurată în cele ce urmează. Îmbunătățirea activității
economice presupune organizarea activității spitalului în baza bugetului de
venituri și cheltuieli astfel încât cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor
medicale să fie acoperite din veniturile realizate. Elaborarea și fundamentarea
business-planului instituției pentru anul 2020 au fost realizate, urmare a unei
analize a resurselor posibile și a cheltuielilor necesare, reflectate în oferta
Spitalului Raional pentru contractarea instituției din Fondul Asigurării Obligatorii
de Asistență Medicală (FAOAM), volumul serviciilor medicale cu plată
planificate, darea în locațiune a spațiilor temporar libere, etc. Principala țintă a
echipei manageriale, pe parcursul a patru ani consecutivi, rămâne a fi
îmbunătățirea calității serviciilor medicale prestate populației în condiții de
creștere a eficienței furnizării acestora. Unul dintre pașii necesari oricărui proces
de îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate în raport cu cost-eficiență este
calcularea costurilor serviciilor spitalicești, pornind de la urmărirea fluxului de
pacienți în spital, care însumează toate resursele folosite pe durata spitalizării. În
acest context, am intervenit în repetate rânduri către CNAM și Ministerul
Sănătății, Muncii, Protecții Sociale (MSMPS) în vederea ajustării tarifelor și
criteriilor de contractare, cu prezentarea de propuneri privind modificarea
Catalogului de tarife unice pentru serviciile medicale. Utilizarea resurselor
materiale și bănești a fost efectuată oportun și în conformitate cu stricta necesitate,
rezultatele activității economice au fost analizate periodic la ședințele Consiliul
administrativ ale instituției. Veniturile și cheltuielile efective ale instituției pentru
anul 2020 se încadrează în limitele devizului de venituri, cheltuieli precizat și
provin din următoarele surse, structura acestora este reprezentată în tabelul nr.1.
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Tabelul nr.1 Structura veniturilor planificate și accumulate(mii lei)
Denumirea
Venituri
Venituri Diferență
Realizat
Realizat
+,2019
2020
Fondurile CNAM
31811.3
38733,6
+ 6922,3
Servicii contra plată
4356.6
3163,5
-1193,1
Alocaţiile Fondatorului
352
4734,5
+4382,5
Ajutor umanitar (cu excepţia utilajului) 1749.8
1617,3
-132,5
Medicamente centralizate MS + Tinerii 1355.0
1804,8
+449,8
specialisti
Alte surse
222.7
1583,6
+1360,9
Total
39847,4
51637,3
+11789,9
Datele prezintă indicatori de rezultat la data de 31.12.2019 și 30.12.2020
Analizând indicatorii de rezultat prezentați în tabel, atestăm o creștere a
veniturilor încasate pe parcursul anului 2020, comparativ cu veniturile perioadei
similare a anului 2019, în proporție de 129,6%. Cea mai semnificativă majorare
s-a înregistrat la veniturile acumulate din fondurile CNAM, ceea ce este relevant,
dat fiind faptul , că în structura bugetului suma veniturilor acumulate din FAOAM
constituie circa 75%. Datele referitoare la contractare sunt prezentate în raport cu
cele necesare, iar cele realizate - comparativ cu perioada similară a anului
precedent în tabelul nr.2.
Tabelul nr.2 Realizarea Contractului de acordare a asistenței medicale în
cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală (mii lei)
Denumirea
2019
2020 Diferența
+,Asistența medicală spitalicească
24180,5 29681,2 +5500,7
Asistența medicală specializată de ambulator
8332,6 9387,9 +1055,3
Total pe instituție
32513,1 39069,1 +6556,0
Pe parcursul anului 2020 în condiții de staționar au fost tratați 4597 pacienți
asigurați, inclusiv pacienti cu COVID -19 confirmat 932 pacienți și suspecți 474
pacienți, 144 pacienți s-au tratat contra plată. Contractul de acordare a asistenței
medicale încheiat cu CNAM a fost realizat în proporție de ~ 87%. Fluxul
pacienților asigurați denota faptul, că instituția este solicitată în prestarea
serviciilor medicale, iar ICM-ul (Indicii Complixității Medicale) înregistrat la
cota de 1,0713 (contractat 1,06) denotă, că cazurile tratate sunt complexe și
costisitoare. Cheltuielile efective suportate de instituție în perioadă de referință au
fost înregistrate în sumă de 47601,7 mii.lei (tabelul nr.3).
Tabelul nr.3 Realizarea devizului de cheltuieli pentru anul 2020(mii lei)
Denumirea
Cheltuieli Cheltuieli Diferență
Realizat
Realizat
+,2019
2020
Remunerarea muncii
21190,9
27623,9
+6433,0
Contribuții de asigurări sociale/ Prime 4768,0
6215,4
+1447,4
medicale
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Produse alimentare
Medicamente
Cheltuieli de regie
Alte cheltuieli
Total

1598,4
4875,7
2045,2
5162,7
39640,9

1067,8
5905,6
1933,6
4855,4
47601,7

+530,6
+1029,9
+111,6
-307,3
7960,8

Urmare a analizei indicatorilor principali ai devizului de venituri și cheltuieli
constatăm că, Fondului de remunerare a muncii personalului sa majorat cu
58,3 %. Raportat la numărul total al persoanelor fizice, salariul mediu lunar al
angajaților instituției a fost 8496 lei la o persoană fizică, adică, salariații
instituției au beneficiat de o majorare ~ 27,9%, comparativ cu media anului 2019
(6638 lei), pentru achitarea indicatorului pentru COVID 19 au fost alocate
adaugător sursele financeare în suma de 2385,7 mii lei.
Transparența achizițiilor de medicamente, parafarmacie, etc., este determinată de
încheierea unor contracte cu furnizorii selectați care cuprind cele mai avantajoase
oferte. Pe parcursul anului, urmare a monitorizării obligațiunilor contractuale de
către agenții economici și neadmiterea dependenței de un singur furnizor,
farmacia instituției a fost aprovizionată de tot spectrul de medicamente necesare
procesului curativ al pacienților spitalizați suspect și confirmați cu COVID-19.
În asemenea situație, farmacia influențează direct componenta calitativă a
serviciilor medicale prestate, pentru tratamentul unui pacient cu medicamente,
instituția a cheltuit 692 lei. Analogic, pentru alimentația unui pacient spitalizat
blocul alimentar a consumat zilnic 21 lei, asigurând sortimentul de produse
alimentare permise pacienților conform dietelor recomandate de medici.
In Unitate Primiri de Urgență s-au adresat total -7823 pacienţi, din care 6911
persoane asigurate – 88,3 % şi 912 neasigurate - 11,7 %. Din total adresări - 4741
(60,6) au fost internați şi la 3082 (39,4 %) a fost prescris tratament ambulator.
Au fost efectuate – 438 intervenții chirurgicale mici. Din 532 pacienți neasigurați
care s-au adresat ambulator - 61 au achitat serviciile medicale – 15,5%.
Din serviciile paraclinice:
- în cabinetul de ecografie - 460 investigaţii , în cabinetul endoscopic – 61
investigaţii de esophagogastroduodenoscopies;
- în secția de radiologie s-au examenat 27445 persoane;
- în laboratorul clinic diagnostic – 244980 de analize de laborator;
- în secţia anatomie patologică au fost efectute -94 de autopsii patomorfologice la
decedaţi, din ele din staţionar - 89 şi 5 autopsii la decedaţii la domiciliu.
- în sectie de transfuzie a sîngelui s-au prezentat la punctul de donare – 1028
donatori, din ei exluși - 33 persoane, efectuate - 995 .
În instituțiile republicane s-au îndreptați 10807 pacienţi pentru investigații
costisitoare, la consultații - 3683 şi 1366 pentru spitalizări. Numărul total a
investigațiilor costisitoare pentru anul 2020, ce indică la sporirea accesibilității
pacienților din raion pentru acordarea asistenței medicale de înaltă performanță la
toate nivelele.
În secție obstetrică și ginecologie au fost asistate 292 nașteri din care 17 prin
operații cezariană. La fel 71 intervenții chirurgicale la ginecopate. În secția
chirurgie 205 intervenții chirurgicale, din care 89 în mod de urgentă.
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Din sursele financiare a Fondatorului (Consiliului raional Anenii Noi) pe
parcursul anului 2020 sa efectuat reparația capitală a secției terapie și fostul
edificiului AMU pentru tratamentul pacienților spitalizați suspect și confirmați
cu COVID-19. Sa finalizat reparația capitală a secției obstetrică și ginecologie,
achiziționarea generatorului electric cu capacitatea 120 KWT, laboratorul au fost
dotat cu utilaj medical performant, mobilier și autoturism cu destinația specială.
Din sursele proprii a fost efectuată reparația curentă în toate secțiile instituției.
In toate edificiile e cald, estetic plăcut atât în interior cât şi în exteriorul spitalului.
Indicatorii principali de activitate vor fi discutați în perioada următoare la ședința
Consiliului Sănătate Publică, în secțiile și subdiviziunile instituției.
Sarcinile pentru anul 2021:
1. Întru eficientzarea activității instituției și anume perderiilor energetice pe
parcursul sezonului rece a prelungi activitatea în proiectul cu Agenția pentru
Eficiența Energetică etapa II, cu finansare de către Agenție – Consiliul Raonal
Anenii Noi (ca Fondator) în suma de 6854,2 mii lei.
Se va efectua termoizolarea pereților fațadei pentru partea neizolată a
Blocului central, termoizolarea acoperișului plat a Blocului cosultativ și
administrativ. Instalarea cazanelor pe gaz natural pentru încălzirea: - Blocului
central, Blocului alimentar, Blocului spălătoriei și Boli infecțioase.
2. De comun cu Fondatorul a procura, în anul 2021 - 2 ascensoare prin proectul
transfrontier cu Consiliul Județian Vaslui (cu capacitate de încărcare 1200 kg),
utilajele din cadru instituție funcționează din anul 1986 și au termen de
activitate depășit. Suma preconizată este 77,4 mii euro.
3. Întru îmbunătățirea condițiilor hoteliere a pacenților, condițiilor de muncă a
personalului medical, a efectua reparația capitală a secției chirurgie prin
alocarea de către Fondator a 1200 mii lei.
4. Crearea unui circuit informațional viabil funcțional pe parcursul anului
5. Reamplasarea secției de reanimare la et.II a blocului curativ “A” întru ajustarea
fucționării secției, la actele normative în vigoare.
6. Monitorizarea activității Consiliului Calității prin activitatea “Comisiei
Bioetică, ”Grupul de lucru pentru împlimentarea Protocoalelor Clinice,
Instituționale”, ”Grupul de lucru pentru elaborarea procedurilor operaționale”,
”Comitetul de supravegherea infecțiilor Nozocomiale”, ”Comitetul Formularului Farmacoterapeutic”, ”Comisiilor pentru analiza cazurilor de mortalitate
maternă și infantilă”, ”Comisiei de examinarea a cazurilor de deces prin TC a
copiilor și persoanelor apte de muncă” cu reacționarea și înlăturarea
neconformităților depistate. Monitorizarea activității ”Grupului de Audit
Medical intern” cu întocmirea planurilor de înlăturare a neajunsurilor cu
indicarea termenilor, persoanelor responsabile și supravegherii îndeplinirii
măsurilor planificate. Supravegherea permanentă a îndeplinirii indicatorilor de
performanță a instituției, elaborate de MSMPS și îndeplinirea indicatorilor de
performanță a lucrătorilor medicali din instituție, în cadrul ședințelor lunare a
Comisiei de evaluare și Comisiei de validare a performanțelor profesionale în
muncă .
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7. Politici de imagine:
- încurajarea sustemului de experiență;
- propagarea participativă și la distanța a posibilităților de diagnostic, metodelor
moderne de tratament, conlucrarea cu specialiști din instituțiile republicane
(telemedicină, consultări și tratamentul chirurgical comun în raion.
Elaborarea cu împlimentarea unei strategii de popularizare a spitalului în
mass medie scrisă și electronică, ziare, reviste, radio, internet, desfășurarea
anuală a ”Zilei Spitalului Raional”.
8. Întru asigurarea siguranței pacienților, elaborarea și împlimentarea unui
program de strictă monitorizare a Utilajului medical cu repararea, controlul
metrologic, verificarea, în strictă conformitate cu legislație în vigoare.
9. De comun cu Fondatorul, Consiliul Raional vom propune supliment financiar
pentru lucrătorii medicali pentru construirea sau procurarea și reparația
spațiului locativ, ajutor financiar pentru închirierea locuinței, achitarea
transportului tur-retur speciliștilor care nu au domiciliu în or.Anenii Noi. Se
va elabora și împlimenta un plan anual de Educație Medicală Continuă
inclusiv și cu includerea perfecționărilor cu tematică ”Managementul sanitar”,
”Etica și deontologie, integritate în activitatea medicală”.
10. Reperfectarea fișelor de post cu stabilirea unor sarcini clare pentru fiecare
poziție: studii, experiență, cunoștințe, calități profesonale, relații, funcții,
drepturi, responsabilități, încurajarea fregventării cursurilor de perfecționare.
11. Contractarea cu CNAM a numărului cazurilor tratate, la nivelul 130 cazuri
la 10 000 populație asigurată.
În raionul Anenii Noi Asistenţa Medicală Primară e prestată de 9 IMSP
Centre de Sănătate autonome și un Centru de Sănătate privat.
Centrul de Sănătate Anenii Noi este format din:
1) Secţie Medicină de Familie; Centrul de Sănătate Prietenos a Tinerilor (se
ocupă cu măsurile de profilaxie, și prevenție primară pentru părinți, tineri cu
accent pe grupele de adoloscenți în stare de vulnerabilitate și de risc în special
pentru tinerii din mediu rural); Centrul Comunitar de Sănătate Mintala (care
oferă persoanelor cu problem de sănătate mintală asistență medical
consultativă,de evaluare, prevenire și depistare precoce, reabilitare psihologică).
2) Centrul de Sănătate Ţînţăreni; 3) Centrul de Sănătate Speia; 4) Centrul de
Sănătate Hîrbovăţ; 5) Centrul de Sănătate Mereni; 6) Centrul de Sănătate Floreni;
7) Centrul de Sănătate Roşcani; 8) Centrul de Sănătate Varniţa; 9) Centrul de
Sănătate Bulboaca; Centrul de Sănătate Privat ,,Medeferendˮ- P Ruseni.
Activitatea Instituţiilor Medico Sanitare Primare din raionul Anenii Noi în anii
de referinţă a fost îndreptată spre realizarea principalelor obiective: Organizarea
şi acordarea asistenţei medicale calitative populaţiei cu sporirea accesibilităţii şi
calităţii serviciilor primare de sănătate şi gradului de satisfacţie a pacienţilor, cu
accent pe profilaxie, crearea condiţiilor favorabile de activitate a lucrătorilor
medicali, gestionarea eficientă a resurselor financiare, conlucrarea cu
Administraţia Publică Locală şi cu toate structurile sistemului de sănătate
subordonate.
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CS Anenii Noi în anul 2020 deservește total populație 27 559 inclusiv
Transnistria 2232 populație. Creșterea populației în lista medicilor de familie
se face în baza înregistrării pacienților din stînga Nistrului.
Anual se tratează în Centrele de Recuperare și Reabilitare Medicală copii cu
probleme de sănătate si dizabilități : în an. 2020 au beneficiat tratament balneosanatorial la Sergheevca –12 copii, Ceadîr- Lunga – 6 copii. Centrul de recuperare
Pentru copii or.Chișinău str.Grenoble -147 au trecut recuperare 28 de copii.
Pentru procurarea amestecurilor adoptate pentru copii în primul an de viață din
familiile cu venituri mici, Consiliul Raional Anenii Noi a alocat în anul 2020124,428 mii lei
I.1. Completarea statelor instituției CS Anenii Noi în anul 2020
Completate

Conform
statelor de
personal

executat

%

Medici

32.75

31.5

92

26

Asistente medicale, felcer-laboranți,
personal medical mediu

58.25

52.75

91
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Denumirea funcției

Persoane
fizice

2. Calificarea personalului medical 2020
Denumirea
Cu grad de calificare
Fără grad de calificare

Medici
executat
%
21
80.77
5
19.23

Asistente medicale
executat
%
44
91.67
4
8.33

3. Participarea la cursuri de perfecționarea 2020
Denumirea
Ciclul de perfecţionare 2020
Inclusiv: specializare

Asistente medicale

Medici
plan
4

executat
4

%
100

plan
17

executat
16
3

%
94.1

4. Angajați la serviciu prin concurs.
Profesia, funcția
Medic de familie
Asist/medical de familie
Asis/medical al medicului pediatru
Asist/medical de imunizari
Total

Medici
2

Asistente medicale

1
1
2
1
3
1
4
2
3
5
II. 1. Reparațiile curente, capitale și procurarea mijloacelor fixe anul 2020
Reparații curente și capitale anul 2020
Denumirea
Sursa de finantare
Fondul
Fondatorul
Mijloace
Costul
asigurărilor
Consiliul
speciale
în medicină
Raional
Reparatia incaperilor si
72930.89
72930.89
replanificarea in conditiile COVID
Total
72930.89 72930.89
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Procurări mijloace fixe și dispozitive medicale 2020
Sursa de finantare
Fondul
Fondatorul Mijloace
Denumirea
Costul
asigurărilor Consiliul
speciale
în medicină
Raional
Electrocardiograf 3 canale , portativ
9500
9500
Tonometru ocular portatic ( 3 bucati)
27600
27600
Total
37100
37100
37100
Nr.d/o
Expunerea obiectului de achiziţie
Suma estimativă
modificată
planificată
sau
anuală fara
suplimentară
TVA
1
Renovarea cabinetului fibril
72390.89
( reeșind din condițiile pandemiei)
2
3
4
5

Procurarea si instalarea boilerilor electrice in instituțiile
medicale
Consumabile medicale de unica foflosinta
Achiziționarea autovechcolului sanitar
Achiziționarea cazanului pentru cazangerie autonomă

69554,86
45000,00
200000,00
59000,00

Demografia CS Anenii noi 2020:
Conform stării demografice la finele anului la CS Anenii Noi a fost înregistrată
populație în număr de -27559, din ei maturi -22386, inclusiv copii - 0-17 ani –
5173, mai multă populație (în 2020 cu 1110), (a.2019 a fost înregistrată populaţie
în număr de -26449, din ei maturi -21455 inclusiv copii - 0-17 ani – 4994)
Mortalitatea generală pe CS Anenii Noi a. 2018-2020
Denumirea
Populaţia
Total decese
Pensionari
Apt de muncă
Copii

Total pe CS Anenii Noi
Cifre absolute
2020
2019
2018
27559
26499
23003
339
287
250
268
210
192
69
75
57
2
2
1

Total pe CS Anenii Noi
în %
2020
2019
2018
27559
26499
23003
339
287
250
79.1 %
73.2 %
76.8 %
20.4 %
21.6 %
22.8 %
0,6 %
0,7 %
0,4 %

Se evidențiază o creștere a pensionarilor decedați in 2020 cu -6,1% comparativ
cu anul 2019 şi o descreștere a deceselor în vârsta aptă de muncă in 2020 cu 5,7% comparativ cu anul 2019.La copii o descreștere cu -0,1 % in anul 2020
comparativ cu anul 2019.
Rata mortalităţii populaţiei dupa pricipalele cauze de deces in virsta aptă de muncă
Denumirea
Total pe CS Anenii Noi
Total pe CS Anenii Noi
în cifre absolute
indici la 100 mii locuitoti
2020
2019
2018
2020
2019
2018
Total
69
75
57
250,4
283,6 247,8
Bolile aparat.circulator
28
13
16
101,6
49,2
69,5
Tumori
13
13
12
47,2
49,2
52,1
Bolile aparat.digestiv
11
21
12
39,9
79,4
52,1
Traume şi otrăviri
4
15
10
14,5
56,7
43,4
Bolile aparat.respirator
7
7
2
25,4
26,5
8,6
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Total după locul decesului CS Anenii Noi anul 2018-2020
Denumirea

Populaţia
Total decese
La domiciliu
Staţionar
Alt loc

Total pe CS Anenii Noi
Cifre absolute
2020
2019
2018
27559
26449
23003
339
287
250
231
196
151
93
83
84
15
8
15

Total pe CS Anenii Noi
indici
2020
2019
2018
27559
26449
23003
339
287
250
68,1 %
68,3%
60,4%
27,4%
28,9%
33,6%
4,4%
2,8%
6,0%

După locul decesului - la domiciliu CS Anenii Noi anul 2018-2020
Pe anul 2020 La domiciliu - pe CS Anenii Noi
au decedat total -339 din
ele la domiciliu - 231 ce constitue–68,1%
Pe anul 2019 La domiciliu - pe CS Anenii Noi
au decedat total -287
din ele la domiciliu - 196 ce constitue–69,7%
Pe anul 2018 La domiciliu - pe CS Anenii Noi
au decedat total -250
din ele la domiciliu - 151 ce constitue– 60,4 %
Se observă o descreştere a deceselor la domiciliu pe anul 2020 cu -1,6%
comparativ cu anul 2019
După locul decesului -în staţionar CS Anenii Noi anul 2020-2019-2018
Pe CS Anenii Noi în staţionar în 2020–au decedat 93 –din total -339
decese ce constitue -27,4%
Pe CS Anenii Noi în staţionar în 2019 –au decedat 83 –din total -287
decese ce constitue -28,9%
Pe CS Anenii Noi în staţionar în 2018 –au decedat 84 –din total -250
decese ce constitue -33,6 %
Se observă o descreştere a deceselor în staţionar cu -1,5% comparativ cu a. 2019.
După locul decesului în alt loc CS Anenii Noi anul 2020-2019-2018
Pe a. 2020 în alt loc au decedat -15 din total -339 decese ce constitue -4,4%
Pe anul 2019în alt loc au decedat -8 din total -287 decese ce constitue -2,8%
Pe anul 2018 în alt loc au decedat -15 din total -250 decese ce constitue -6,0%
O creştere în a.2020 a deceselor în alt loc cu -1,6% comparativ cu a. 2019.
Autopsii pe CS Anenii Noi in anul 2018-2020
În a.2020 s-au efectuat –154 autopsii din 339 decese ce constitue - 45,4%
În a.2019 s-au efectuat –149 autopsii din 287 decese ce constitue - 51,9%
În a.2018 s-au efectuat –139 autopsii din 250 decese ce constitue - 55,6 %
Comparativ cu anul 2019 se observă o descreştere cu -6,5% în anul 2019
Structura mortalităţii populaţiei după principalele cauze de deces
Denumirea
Anul 2020
Anul 2019
Anul 2018
Total decese
Bolile aparat.circulator
Tumori
Bolile aparat.digestiv
Traume şi otrăviri
Bolile aparat.respirator

339
194
50
28
12
34

%
57,2%
14,7%
8,3%
3,5%
10,0%

287
144
55
37
24
14

%
50,2%
19,2%
12,9%
8,4%
4,9%

250
155
38
26
14
6

%
62,0%
15,2%
10,4%
5,6%
2,4%
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Se observă o creştere a mortalităţii prin maladii a aparatului circulator cu- 7,0%
în 2020 comparativ cu anul 2019, şi o descreştere evidentă la tumori cu -4,5% ,
la traume - otrăviri descreştere cu -4,9%, comparativ cu anul 2019 şi o descreştere
evidentă la bolile aparatului digestiv cu -4,6%, şi o creştere a mortalităţii prin
maladii a aparatului respirator cu-5,1% comparativ cu anul 2019.
Mortalitatea în vîrsta aptă de muncă după principalele cauze de deces
În anul 2020 în vîrsta aptă de muncă au decedat - 69 persoane, din total -339–ce
constitue 20,4%
În anul 2019 în vîrsta aptă de muncă au decedat - 75 persoane din total -287–ce
constitue 26,1%
În anul 2018 în vîrsta aptă de muncă au decedat - 57 persoane din total -250 –ce
constitue 22,8%
Structura mortalităţii populaţiei în vîrsta aptă de muncă după principalele
cauze de deces pe anul 2018-2020
Denumirea
Total decese
m.Cardiovasculare
m.digestive inclusiv
ciroze
m.oncologice
m.pulmonare
Traume şi otrăviri

Anul 2020 CS
Anenii Noi
69
28
40,6%
11
15,9%
10
14,5%
13
18,8%
7
10,1%
4
5,8%

Anul 2019 CS
An.Noi
75
13
17,3%
21
28,0%
16
21,3%
13
17,3%
7
9,3%
15
20,0%

Anul 2018 CS
An.Noi
57
16
28,1%
12
21,1%
10
17,5%
12
21,1%
2
3,5%
10
17,5%

Se observă o creştere semnificativă a deceselor in vîrsta aptă de muncă la
maladiile aparatului cardiovasculur cu -23,3% , comparativ cu anul 2019. O
descreştere semnificativa la aparatul digestiv cu -12,1% comparativ cu anul 2019,
O descreştere semnificativa la traume şi otrăviri cu- 14,2% în anul 2020.
Mortalitatea în vîrsta aptă de muncă la domiciliu după principalele cauze
de deces anul 2018-2020
Denumirea

Anul 2020

Anul 2019
40

Anul 2018

Total decese

37

27

M.Cardiovasculare

16

43,2%

9

22,5%

7

25,9%

inclusiv infarct mioc.
M.ap.digestiv
inclusiv ciroze
Ap.respirator
Tumorile
Traume şi otrăviri

4
6
6
2
10
0

10,8%
16,2%
16,2%
5,4%
27,0%
0,0%

3
13
11
3
9
3

7,5%
32,5%
27,5%
7,5%
22,5%
7,5%

6
8
8
2
7
2

22,2%
29,6%
29,6%
7,4%
25,9%
7,4%

In anul 2020 se observă o creştere semnificativă cu - 20,7 % a deceselor la
domiciliu in vârstă aptă de muncă a maladiilor cardiovasculare, la infarct
miocardic o creştere cu - 3,3 % comparativ cu anul 2019 și o descreștere la
aparatul digestiv cu - 16,3 % in 2020, o descreştere la traume şi otrăviri o creştere
cu -7,5 % , la aparatul respirator descreştere cu -2,1% comparativ cu anul 2019

53

Practica medicala 2020 :
Total vizite ambulator pe CS Anenii Noi anul -2020
-au efectuat vizite total -88802 din ele inclusiv asigurate -85813 -96,6%, total
vizite la copii -23186-26,1% La m/f s-au efectuat total vizite -74678 -din ele
asigurate -72839 -97,5%. Total vizite la copii la copii la med.fam. -18445-20,8%.
Vizite cu scop profilactic total -35592 din 88802 -40,1%. Din ei la copii cu scop
profilactic -11014 din 35592 - 30,9% La medicii de familie total vizite cu scop
profilactic -32053 din -74678 -42,9%.
Total vizite ambulator pe CS Anenii Noi anul -2019
-au efectuat vizite total -83472 din ele inclusiv asigurate -80915 -96,9%, total
vizite la copii -28371-33,9%. La m/f s-au efectuat total vizite -65606 -din ele
asigurate -64636 -98,5 %. Total vizite la copii la copii la med.fam. -20778. Vizite
cu scop profilactic total -37589 din 83472 -45,0% din ei la copii cu scop
profilactic -13640 din 37589 -36,3 % La medicii de familie total vizite cu scop
profilactic -31023 din 65606 -47,3 %.
Total vizite ambulator pe CS Anenii Noi anul -2018
S-au efectuat vizite total -79251 din ele inclusiv asigurate -76144 -96,1%, total
vizite la copii -28073. La m/f s-au efectuat total vizite -62977 -din ele asigurate
-61803 -98,1%. Total vizite la copii la copii la med.fam. -20522. Vizite cu scop
profilactic total -35180 -44,4% din ei la copii cu scop profilactic -12853 -36,5%
La medicii de familie total vizite cu scop profilactic -29659 -47,1%
II. Situatia epidemilogica prin Tuberculaoza anul 2020
Rezultatele screening TB grupa de risc CS Anenii Noi 01.10.-31.10.2020
În baza Dispoziției MSMPS nr.313-d din 20 iulie 2020 privind depistarea țintită
a TB în contexutl pandemiei COVID-19 pe perioada 01,10.2020-31,10,2020 în
12 localități al CS Anenii Noi (Cobusca Veche, Cobusca Noua, Socoleni,
Hîrbovățul Nou, Beriozchi, Gura-Bîcului, Troița Noua, Larga, Botareștii Vechi,
Zolotievca, Ciobanovca, Geamana) au fost selectate persoanele care fac parte
din grupul de risc major și vigilența sporita.
Cu suportul AO AFI Anenii Noi și acordul SRAnenii Noi și Serviciului de
ftiziopulmonologie Anenii Noi s-a realizat transportarea persoanelor nominalizate
la Serviciul de radiologie a SRAnenii Noi.
Transportarea a fost organizata cu respectarea regulilor sanitare în vigoare- la
toate persoanele s-a realizat screening-ul temperaturii corpului,respectarea
distanței sociale. Nr. de persoane examinate radilogic – 190 din ei
1. TB clasic caz nou depistat – 1 persoana, stationar
2. TB MDR caz nou depistat – 1 persoana, stationar
3. Sechele cazuri noi neinregistrate – 14
4. Pneumoniie bilaterala virala – 2
5. Pleurezie – 2
6. Pneumofibroza – 2
7. Pneumonii – 5
8. Bronsita cronica – 6
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Examinarea persoanelor din grupa de risc cu contingentul periclitant a.2020
CS Anenii Noi în profilaxia tuberculozei
Total examinări la TBC prin radiofotografie necesitau - 2757, s-au efectuat –
2757ce constituie -100 %, inclusiv prin analiza sputei la BAAR necesitau 169, s-au efectuat - 109 ce constitue -64,5%
Examinarea persoanelor din grupa de risc cu contingentul periclitant a.2019
CS Anenii Noi în profilaxia tuberculozei
Total examinări la TBC prin radiofotografie necesitau -2416, s-au efectuat –
2058 ce constituie -85,2%
Iclusiv prin analiza sputei la BAAR necesitau -189, s-au efectuat - 135 ce
constitue -71,4%
In 2020 -100 % se observă o crestere a examinărilor profilactice prin
radiografie pulmonară comparativ cu anul 2019-85,2% la TBC cu -14,8%. In
anul 2020 datorita numărului mare de populație examinată prin radiografie
pulmonară legat cu coronavirus COVID-19.
Starea morbidităţii de tuberculoză pe 10 IMSP autonome pe anul 2020
(cazuri noi, incidența și prevalența cu TBC la 100 000 locuitori)
TBC
TOTAL 2019
CS Anenii Noi
CS Mereni
CS Floreni
CS Bulboaca
CS Speia
CS Hirbovet
CS Tintareni
CS Varniţa
CS Roscani
OMF Ruseni
TOTAL raion

Incid
globala

Caz
nou

Recidi
ve

cu BC
+

MDR
caz nou

12
9
0
5
6
0
10
0
4
1

11
7
0
4
5
0
5
0
3
0
36

0
0
0
1
1
0
1
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
1
0
0
2
0
0
0

47

5

0

6

dupa
Incidenta
abandon
caz nou
/ esec
1
13.1
0
8.3
0
0
1
4.8
0
5.9
0
0,0
0
5.9
0
0
0
4.8
0
1.2
2
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Vigilenta oncologică
Total necesitau examinari profilactice la maladiile oncologice forme vizuale
(pielea, glanda tiroida, glanda mamară, glanda limfatici, cavităţii bucale) pe CS
Anenii Noi anul 2020 -21455 s-au efectuat -17694-82,5%, comparativ cu 2019
este o descreştere in anul 2020 cu -6,3%.
Total necesitau examinari profilactice la maladiile oncologice forme vizuale
(pielea, gl.tiroida, gl.mamară, gangl.limfatici, cavităţii bucale) pe CS Anenii Noi
anul 2019 -21102 s-au efectuat -18735-88,8%, comparativ cu 2018 este o
descreştere in anul 2019 cu -3,3%.
Total necesitau examinari profilactice la maladiile oncologice forme vizuale
(pielea, gl.tiroida, gl.mamară, gangl.limfatici, cavităţii bucale) pe CS Anenii Noi
anul 2018 -18385 s-au efectuat -16935-92,1%,
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Citologia:
Asistența medicală primară (AMP) este responsabilă pentru identificarea
femeilor care sunt eligibile pentru screening-ul cervical, monitorizarea regulată a
acestora, consilierea cu privire la rezultatele testului Papanicolau, trimiterea la
colposcopie pentru urmărirea rezultatelor cu atipie sau tratamentul cazurilor CIN
relevante clinic, cu monitorizarea ulterioară a femeilor, în conformitate cu
recomandările specialistului în citologie sau colposcopie. AMP are, de asemenea,
un rol esențial în educarea și școlarizarea femeilor privind importanța prevenirii
cancerului de col uterin și încurajarea acestora de a solicita screening-ul. Trebuie
de menționat că screening-ul este diferit de alte servicii de sănătate, deoarece se
adresează persoanelor care nu au simptome și, prin urmare, nu necesită asistență
medicală imediată.
Total necesitau examen ginecologic - Frotiul Babes-Papanicolau - (femei 2161 ani si din grupul de risc o data la 3 ani).
pe anul 2020-2019-2018
Pe a.2020 necesitau examen ginecologic -2353 s-au efectuat -918
- 39,0%
Pe a.2019 necesitau examen ginecologic -2897 s-au efectuat -1220 - 42,1%
Pe a.2018 necesitau examen ginecologic - 2190 s-au efectuat -1223 - 55,8%
Comparativ cu anul -2019 este o scădere cu -3,1% în anul 2020.
Diabet Zaharat
Persoanele cu diabet zaharat beneficiază de servicii gratuite la nivel de asistenţă
medicală primară, de servicii medicale de înaltă performanţă, îngrijiri la
domiciliu. În acelaşi timp, persoanele care nu dispun de asigurare au acces la
servicii medicale gratuite în cadrul asistenţei medicale primare.
Accesul la tratament şi supravegherea bolnavilor cu diabet sunt asigurate de
medicul de familie şi endocrinolog, care prescriu reţete pentru medicamentele
antidiabetice în pastile şi injecţii. Preparatele respective sunt compensate integral,
inclusiv pentru persoanele neasigurate.
Persoanele cu diabet zaharat – total 1116 pacienti CS Anenii Noi
Lucrul profilactic la cu diabetul zaharat- (glicemia la persoanele de peste 40 ani)
anul 2020-2019-2018
In anul 2020 necesitau total -12992 s-au examinat -8605 -66,2%
In anul 2019 necesitau total -12615 s-au examinat -8984 -71,2%
In anul 2018 necesitau total -10884 s-au examinat -8525 -78,3%
Indeplinirea Programului National de Imunizare (2017-2020) in anul 2020
În raionul Anenii Noi sunt 38 IMSP cu cabinetele de vaccini, numai 16 din ele
(se află separat de cabinetul de proceduri) corespund cerinţelor regulamentului
sanitar aprobat de HG 663 din anul 2009, dar 22 cabinete de vaccini sunt comasate
cu cabinetele de proceduri, şi procedurile se efectuiază de o persoană şi în acelaşi
echipament sanitar.
Toate IMSP sunt dotate de frigidere pentru păstrarea vaccinurilor şi de genţi
frigorifice , în ziua de azi 28 cabinete de vaccini au frigidere MK144 şi 10 cabinete
de vaccini au frigidere de uz caznic.
Menționăm, că îndeplinirea măsurilor prevăzute de Programul raional de
imunizări pentru anii 2017-2020 aprobat prin decizia Consiliului nr. 01-23 din 16
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martie 2017 anual se pune în discuție la ședința Consiliului de Sănătate publică
Anenii Noi. Planul vaccinărilor conform calendarului aprobat anual se
îndeplinește satisfăcător ( anexa nr.1)
Numărul persoanelor vaccinate
Număr
pers.ce
neces
itau
imuni
zarea

Vaccinuri

A

B

Număr persoane
vaccinate Total

%

Număr
persoane
vaccinate
pînă la
vîrsta
ţintă

C

D

E

Număr
evenimente
adverse
postimuniza
re

F

Vaccinarea primară
292
292
12
6
11

276
282
12
6
11

94,5
96,6
100,0
100,0
100,0

276
279
8
6
9

683

640

93,7

640

661

639

96,7

639

619

591

95,5

591

545
478

523
469

96,0
98,1

523
469

668

625

93,6

625

651

629

96,6

619

603

576

95,5

576

I.14
I.15
I.16
I.17
I.18
I.19
I.20
I.21

BCG - БЦЖ
HepB 0 - ГепБ 0
HepB1 - ГепБ1
HepB2 - ГепБ2
HepB3 - ГепБ3
Polio 1 (VPO/VPI) - Полио 1
(ОПВ/ИПВ)
Polio 2 (VPO/VPI) - Полио 2
(ОПВ/ИПВ)
Polio 3 (VPO/VPI) - Полио 3
(ОПВ/ИПВ)
Rotavirus 1 - Ротавирус 1
Rotavirus 2 - Ротавирус 2
DTP+Hib+HepB1 АКДС+Хиб+ГепБ1
DTP+Hib+HepB2 АКДС+Хиб+ГепБ2
DTP+Hib+HepB3 АКДС+Хиб+ГепБ3
DT1 - АДС1
DT2 - АДС2
Pneumococic 1 - Пневмококк 1
Pneumococic 2 - Пневмококк 2
Pneumococic 3 - Пневмококк 3
ROR1 - КПК1
DTP1 - АКДС1
DTP2 - АКДС2

3
4
659
625
623
642
1
0

3
4
615
603
597
612
1
0

100,0
100,0
93,3
96,5
95,8
95,3
100,0

3
3
615
603
597
610
1
0

I.22

DTP3 - АКДС3

0

0

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12
I.13

II.1
II.2
II.3
II.4

Revaccinări la vîrsta 1-6 ani
Polio 4 (VPO/VPI) - Полио 4
679
657
(ОПВ/ИПВ)
DTP4 - АКДС4
731
709
DT3 - АДС3
2
2
VPI - ИПВ
1090
1054
Revaccinări la vîrsta 7-13 ani

0
96,8

X

97,0
100,0
96,7

X
X
X
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III.1
III.2
III.3
III.4
III.5

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5

V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.6
V.7.
V.8.
V.9
V.10
V.11
V.12
V.13
V.14

Polio 5 (VPO/VPI) - Полио 5
833
828
99,4
(ОПВ/ИПВ)
DT5 - АДС5
835
830
99,4
ROR2 - КПК2
830
822
99,0
Papiloma virus 1 - Папиллома
257
251
97,7
вирус 1
Papiloma virus 2 - Папиллома
162
158
97,5
вирус 2
Imunizări la adolescenţi şi adulţi
Td - 15 ani / АДС-м в 15 лет
797
780
97,9
ROR3 - 15 ani / КПК3 в 15 лет
812
798
98,3
Vaccinarea Td1 / Вакцинация
0
0
АДС-м1
Vaccinarea Td2 / Вакцинация
0
0
АДС-м2
Revacсinări Td - adulţi /
Ревакцинации АДС-м у
3771
3480
92,3
взрослых
Vaccinări şi revaccinări neincluse în PNI
HepB 1-gr. risc / ГепБ 1 - гр.
6
6
100,0
риска
HepB 2-gr. risc / ГепБ 2 - гр.
2
2
100,0
риска.
HepB 3-gr. risc / ГепБ 3 - гр.
4
4
100,0
риска
HepB 4-gr.risc / ГепБ 4- гр.риска
0
0
Hep A 1 - Геп А 1
0
0
Hep A 2 - Геп А 2
0
0
Gripa - Грипп
4460
3290
73,8
Vacc.Antirabic 1 /
19
19
100,0
Антирабическая 1
Vacc.Antirabic 2 /
19
19
100,0
Антирабическая 2
Vacc.Antirabic 3 /
18
18
100,0
Антирабическая 3
Vacc.Antirabic 4 /
15
15
100,0
Антирабическая 4
Vacc.Antirabic 5 /
16
16
100,0
Антирабическая 5
Vacc.Antirabic 6 /
0
0
Антирабическая 6
Varicela - Ветряная оспа
0
0

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Stationar de zi
CS Anenii Noi au organizat tratamente epizodice, numărul de paturi 5 în stationar
de zi, în cabinet de proceduri – s-au efectuat 726 de procedure și staționar de zi
- 252. Scopul organizării tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de
zi (proceduri intramusculare, intravenoase) este asigurarea accesului persoanelor
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asigurate la tratament în cazul unor maladii, în vederea îmbunătățirii stării de
sănătate și reducerii solicitărilor de internare neargumentată în secțiile spitalicești
Activitatea laboratorului
Numarul de analize efectuate total pe anul 2020 CS Anenii Noi
Total – 157 735 din ei : Asigurati -117 301; Neasigurati - 13 740
Hematologice – total 48579 ; Biochimice – total 72640
General clinice – total 31319
Probleme existente la IMSP CS Anenii Noi
• Reparatiea capitala a acoperisului CS Anenii Noi.
Propuneri
 Sporirea supravegherii pacienţilor cronici cu patologie cardiovasculară şi
diabet zaharat de către medicii de familie, şcolarizarea acestora.
 Depistarea activă a pacienţilor cu HTA şi factori de risc cu indicarea la
timp a tratamentului compensat.
 Intensificarea măsurilor de examinare activă a populaţiei pentru depistarea
formelor precoce de cancer, în special a cancerului colorectal.
 Sporirea prescrierii medicamentelor compensate pacienţilor cu HTA şi
copiilor 0-5 ani.
 Sporirea depistării tuberculozei la pacienţii simptomatici şi a contactaţilor
din focarele de tuberculoză.
 Respectarea cerinţelor PCN, PCSMF în activitatea zi de zi a medicilor de
familie şi medicilor specialişti.
 Sensibilizarea populaţiei pentru o adresare timpurie la medic,
supravegherea conform standardelor şi efectuarea controlului profilactic.
 Realizarea măsurilor de intervenţii timpurii la copii şi reabilitare la maturi
în scopul diminuării indicilor de dizabilitate.
 Intensificarea activităţilor de control intern în cadrul instituţiei, în special
pe compartimentele unde se constată deficienţe.
Pe parcursul anului 2020 pe teritoriul raionului Anenii Noi au fost înregistrate 37
situații excepționale (32 – cu caracter tehno gen, 5 – cu caracter natural) (anul
2019 – 29 SE). În pofida acțiunilor întreprinse de serviciul salvatori și pompieri
în teritoriul deservit de SSE Anenii Noi s-au produs 40 cazuri de incendii în
comparație cu perioada precedentă 45 cazuri, care au provocat pierderi materiale
în sumă de 1.175.100 (a.2019 – 1.226.000) lei. Împreună cu efectivul Unitatea de
Salvatori și Pompieri (USP) Anenii Noi au fost desfășurate 3 aplicații tactice de
specialitate, 16 instrucțiuni pe timp de zi, 4 pe timp de noapte, 210 lecții la
pregătirea profesională, 96 lecții a protectorilor la aer liber și 16 lecții în mediu
nociv pentru respirație. Conform ord.8 în USP Anenii Noi sunt întocmite 15
planuri operative de lichidare a incendiilor (SE) și 123 fișe operative.
Comisia pentru Situații Excepționale, sub conducerea președintelui raionului –
președintele Comisiei pentru SE a raionului Anenii Noi, s-au întrunit în 20 ședințe
(2 ordinare și 18 extraordinare). Genericul desfășurării acestor ședințe, în
majoritatea cazurilor, a fost: Cu privire la situația epidemiologică din raion și
măsurile de profilaxie contra COVID-19.
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Începând cu 16.03.2020 de către Serviciul Rezerve Mobilizare al Secției Situații
Excepționale Anenii Noi au fost eliberate costume de protecție în număr de 7620
seturi. În depozitele Serviciul Rezerve Mobilizare Anenii Noi, lunar se efectuează,
de către specialiștii secției laboratorului chimic-radiometric al Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență (UGSU) controlul stării calitative a bunurilor
materiale din rezerva de mobilizare.
La moment în cadrul Secției Situații Excepționale se află în proces de
implementare proiectul de renovare al remizei Unitate, Salvator, Pompier (USP)
Anenii Noi cu suportul Guvernului SUA. Proiectul urmează a fi finalizat conform
contractului în luna iulie 2021.
A fost obținută cofinanțarea APL CR Anenii Noi la proiectul de renovare al
remizei USP (Unitate, Salvator, Pompier) Anenii Noi în sumă de 1 mln lei, fiind
preconizate surse financiare în sumă de 270,0 mii lei pentru dotarea cu mobilier
și mijloace fixe și 730,0 mii lei pentru materiale de construcție. Fiind valorificate
mijloace în sumă de 30,0 mii lei pentru procurarea mobilierului în vestiar. Restul
surselor urmează a fi valorificate în anul curent. Prin Decizia CR au fost alocate
23,0 mii lei pentru confecționarea unei noi cisterne cu volumul de 2,4 tone la
autospeciala ZIL-131, surse valorificate. De asemenea prin Decizia CR a fost
transmisă în proprietate și gestiune de la IMSP Spitalul raional Anenii Noi o
autobasculantă de model GAZ-53.
În urma unui acord de parteneriat încheiat între SSE Anenii Noi și pompierii
voluntari din or.Monsheim Germania în luna iunie a fost primită ca donație o
autospecială pentru intervenții la incendii de model ”Magirus” dotată cu
echipament special, proiect realizat cu suportul CR Anenii Noi și primăria
or.Anenii Noi, care au contribuit cu mijloace financiare în sumă de 40,0 mii lei,
pentru organizarea deplasării în Germania și cheltuielile de transport. De
asemenea în urma unor relații de prietenie cu pompierii din Elveția au fost primite
cda donație echipamente de protecție pentru pompieri și utilaje speciale. În total
fiind obținute, în anul 2020, de la APL și partenerii internaționali surse financiare
în sumă de peste 1 mln 63 mii lei și două unități de transport.
În perioada a 12 luni ale anului 2020 pe teritoriul raionului Anenii Noi au fost
înregistrate 486 infracţiuni, faţă de 525 infracţiuni comparativ cu aceiaşi perioadă
a anului 2019.
530
520
510
500
490
480
470
460
Anul 2019
Anul 2020

525
486

S-a constatat o descreştere cu – 7,4 % din numărul crimelor comise. Totodată din
numărul crimelor săvârşite în perioada a 12 luni a anului 2020 – 299 cauze penale
au fost transmise procurorului, procentul constituind 60,1 %.
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Nedescoperite; 186; 38%
Descoperit
e; 299;
62%

Descoperite

Nedescoperite

Pe republică acest procent este de 65,01%. Din numărul de cauze penale
transmise procurorului, 199 au fost transmise în judecată, procentul fiind de
40,95%.
Analizând situaţia criminogenă în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil
în perioada a 12 luni ale anului 2020 au fost obţinute următoarele rezultate:
- infracţiuni excepţional de grave au fost comise – 7, transmise procurorului 5

Infracțiuni excepțional de grave 7
nedescoperite; 2;
28.6%
Descoperite
nedescoperite

Descoperite 5; 71.4%

- infracţiuni deosebit de grave au fost comise - 8, au fost descoperite 7;

Infracțiuni deosebit de grave 8

nedescoperite; 1;
13%

Descoperite

nedescoperite
Descoperite; 7; 87%

- infracţiuni grave au fost comise - 84, dintre care 51 au transmise procurorului,
procentul fiind de – 60.7 %.
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Infracțiuni Grave 84
Nedescoperite; 33;
39%
Descoperite; 51; 61%

Descoperite
Nedescoperite

- infracţiuni mai puţin grave au fost comise – 269, dintre care – 136 sânt
transmise procurorului, procentul fiind de – 50,6%.
Infracțiuni mai puțin grave 269

Nedescoperite; 133;
Descoperite; 136;
49%
51%

- infracţiuni uşoare au fost comise – 1118, dintre care – 93 sânt transmise
procurorului, procentul fiind de – 78,8%.
Descoperite; 93; 79%

Infracțiuni ușoare 118

Descoperite
Nedescoperite
Nedescoperite; 25;
21%

- Analizând situaţia criminogenă pe genuri de infracțiuni în această perioadă sau
obținut următoarele rezultate:
- omoruri comise - 4, descoperite – 4, procentul – 100 %.
- tâlhării comise – 1, descoperite – 1, procentul – 100 %.
- jafuri comise –- 12, descoperite – 12, procentul – 100 %.
- violuri comise - 9, descoperite – 4, procentul – 44,4 %.
- violenţă sexuală comise – 7, descoperite – 2, procentul – 28,6%
- huliganizme comise - 17, descoperite - 8, procentul – 47,1%
- vătămări intenţionate grave comise –6, descoperite-5, procentul – 83,3%.
62

-

vătămări medii comise - 11, descoperite - 8, procentul – 72,7%,
trafic de fiinţe umane comise – 0.
furturi total comise - 170 descoperite - 65, procentul 38,2%
furturi din case, apartamente comise – 78, descoperite – 29, procentul – 37,2%
răpiri de transport comise – 4, descoperite – 3,procentul – 75,0%
excrocherii comise - 28, descoperite - 9, procentul – 32,1 %.
contabandă comise - 0,
eschivarea de la plăţile vamale – 0,
evaziunea fiscală – 0.
infracţiuni legate cu droguri comise - 8, descoperite – 4, procentul – 50%
Analiza situației criminogene pe sectoare
Total Infracțiuni 486
Transmise de alte
sudiviziuni;
21; 4%
SP 5 Șerpeni; 56;
11%
SP 1Anenii Noi; 180;
36%

SP 4 Bulboaca; 122;
25%

SP 3 Geamăna; 32;
6%

SP2 Mereni; 88;
18%
SP 1Anenii
Noi
SP2 Mereni
SP 3 Geamăna
SP 4 Bulboaca
SP 5 Șerpeni
Transmise de alte sudiviziuni

Analiza situației criminogene pe fiecare sector în parte:
Sectorul de poliţie nr.1 (Anenii Noi) în componenţa căruia intră: or.Anenii Noi,
s. Hîrbovăţul Nou, s. Albiniţa, s. Berezchi, s. Ruseni, s. Ţînţăreni, s. Creţoaia, s.
Cobusca Nouă, s. Cobusca Veche, s. Floreşti, s. Socoleni şi s. Botnăreştii Vechi,
care la moment este deservit de ofiţerii de investigaţii Ursu Sergiu și Neculai
Petru. Crime săvîrșite în sectorul deservit 180, descoperite 108. Procentul
descoperirii fiind 60%.
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Descoperite; 108

Nedescoperite; 72

Total infracțiuni 180

0%

20%

40%

60%

80%

Descoperite
Nedescoperite

100%

Sectorul de poliţie nr.2 (Mereni) în componenţa căruia intră: s. Mereni, s.
Merenii Noi, s. Floreni, s. Maximovca, s. Chetrosu, s. Todireşti, s. Chirca, s.
Botnăreştii Noi la moment este deservit de subofiţerii superiori de investigaţii
Diacenco Vitali și Macovei Eugeniu. Crime săvîrșite în sectorul deservit 88,
descoperite 52. Procentul descoperirii fiind 59,09%.
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Total infracțiuni 88
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Sectorul de poliţie nr.3 (Geamăna) în componenţa căruia intră: s. Geamăna,
s. Ciobanovca, s. Troiţa Nouă, s. Balmaz, s. Zolotievca, s. Ochiul Roş, este
deservit de ofiţerul de investigaţii, comisar Andrei Creangă. Crime săvârșite în
sectorul deservit 32, descoperite 20. Procentul descoperirii fiind 62,5%.
În legătură cu faptul că în cadrul SII a IP Anenii Noi activează de câteva
luni, a obținut rezultate modeste, a participat la descoperirea a 2 infracţiuni, a
soluţionat 20 materiale pe R-2 şi 9 materiale parvenite prin secretariat, la fel este
antrenat la soluționarea materialelor pe întreg r-ul Anenii Noi, ce afectează
activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală și valorilor mobiliare.
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Sectorul de poliţie nr.4 (Bulboaca) în componenţa căruia intră: s. Hîrbovăţ,
s. Bulboaca, s. Roşcani, s. Calfa, s. Gura Bîcului este deservit de subofițerul
de investigații Pușcaș Andrei, o funcție fiind vacantă. Crime săvârșite în
sectorul deservit 122, descoperite 74. Procentul descoperirii fiind 60,65%
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Sectorul de poliţie nr.5 (Speia) în componenţa căruia intră: s. Delacău, s.
Puhăceni, s. Şerpeni, s. Speia, s. Teliţa este deservit de ofiţerul de investigaţii,
inspector superior Mașnic Alexandru și funcția de subofițer de investigații
rămâne a fi vacantă. Crime comise în sectorul deservit 56, descoperite 35.
Procentul descoperirii fiind 62,5%.
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Pe parcursul anului 2020, de către angajații Secției securitate publică au
fost desfășurate peste 239/333 de întruniri, la care au participat 6794/5735 de
persoane. În același timp au fost desfășurate un șir de razii neplanificate
împreună cu reprezentanții APL și reprezentanții Direcției Asistență Socială,
Protecția Familiei, Asociația „Vânătorilor și Pescarilor” pe domeniile
specifice de activitate.
În perioada de raport au fost întocmite total 2981/2130 procese verbale
cu privire la contravenție, fiind aplicate amenzi în sumă de 2 245 750 lei, iar
suma achitată – 760 950 lei.
În legătură cu starea epidemiologică creată, zilnic se organizează
patrulări al localităților deservite, cu difuzarea mesajului privind măsurile de
protecție împotriva răspândirii virusului COVID-19, se efectuează verificări
al respectării prevederilor Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de
Sănătate Publică. Au fost depistate încălcări, fiind întocmite 66 procese
verbale cu privire la contravenție, în baza căror au fost aplicate amenzi în
sumă totală de 252 500 lei, dintre care au fost achitate 44, suma achitată fiind
22 250 lei, iar 11 procese verbale cu privire la contravenție în baza art. 359
alin. (1), în baza căror au fost aplicate amenzi în sumă totală de 4 500 lei,
dintre care au fost achitate 10, suma achitată fiind 2 150 lei.
O activitate deosebit de importantă este prevenirea şi combaterea
delincvenței juvenile. La evidență în total se află părinți ne educogeni 40, minori
delicvenți – 42. Pe domeniul siguranței copii au fost examinate în R-2 – 42/102
de materiale și 17/15 parvenite prin intermediul cancelariei IP Anenii Noi.
În cadrul procesului de învățământ în școlile, gimnaziile, liceele raionului
Anenii Noi au fost citite 54/145 de prelegeri, unde au participat 930/4608 de copii
de diferită vârstă. Totodată, către autoritățile administrației publice locale au fost
expediate 37/52 sesizări în cadrul comisiilor pe problemele minorilor, unde au
fost examinate căile de ajutorare a copiilor din familiile social vulnerabile întru
îmbunătățirea situației familiare. Neîndeplinirea obligațiilor de întreţinere, de
educare şi de instruire a copilului, în perioada de raport, au fost întocmite în
privința părinților – 18/18 procese verbale cu privire la contravenție. Toate aceste
procese fiind expediate în fond, către Instanța de judecată, conform competenței.
Astfel în raionul Anenii Noi sânt în total 23482 minori, dintre care 2437 copii
fără supravegherea maturilor, dintre care 307 copii sânt fără îngrijirea ambilor
părinţi, fără îngrijirea unui părinte sânt 2031 copii, 31 de copii sunt orfani și 68
de copii învață în instituții rezidențiale.
ANALIZA DINAMICII ACCIDENTELOR
Analiza dinamicii accidentelor de circulaţie în trafic înregistrate pe
parcursul anului 2020 denotă faptul, că în perioada de raport, pe teritoriul Anenii
Noi, au fost înregistrate 257 (a.2019 - 248) de accidente de circulaţie, dintre care
soldate cu 10 (a.2019 -10) persoane decedate şi 45 (a.2019 - 41) traumatizate.
Accidente cu pagube materiale 217 (a.2019 - 206).
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Analiza accidentelor rutiere după lunile anului pe perioada anului 2020
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Problemele cu care se confruntă Inspectoratul de Poliție Anenii Noi:
1. Lipsa unei parcări specializate, (toate vehiculele, reținute sunt plasate pe
teritoriul inspectoratului, ocupând locurile automobilelor de serviciu)
2. Lipsa unei încăperi cu gratii pentru plasarea persoanelor ce încalcă grosolan
liniștea și ordinea publică (persoanele sânt aduse în inspectorat și adesea
deteriorează bunurile inspectoratului).
3. Linia telefonică internă defectă;
4. Este necesară o revizuire a sistemului video din cadrul IP Anenii Noi (unele
camera video s-au defectat);
5. Este necesară o reparație capitală birourilor de serviciu a angajaților;
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6. Sunt necesare resurse financiare pentru efectuarea lucrărilor de reparație a sălii
de sport;
7. Neclaritatea în ceia ce privește inversarea funcțiilor de ofițer de sector precum
şi alte specialităţi;
8. Instruirea angajaților pe perioada pandemică, inclusiv desfășurarea orelor de
pregătire fizică
Riscuri și vulnerabilități stabilite pe trimestrul I anului 2021
1. Creșterea numărului de infracțiuni grave și mai puțin grave (violuri,
huliganisme furturi, etc);
2. Activizarea delicvenței juvenile, în urma plecării părinților peste hotarele
RM, lăsând minorii în supravegherea bunicilor;
3. Pe perioada rece a anului se intensifică cazurile de:
- hipotermie; - accidentelor rutiere; -incendii; -tăierea ilicită a arborelor;
- cazuri de braconaj; riscuri majore de răspândire a infecției Covid-19
Prioritățile și obiectivele stabilite pentru realizare de IP Anenii Noi în
trimestrul I a anului 2021
• În luna ianuarie de efectuat analiza SMART, cu identificarea cauzelor și
circumstanțelor ce au dus la creșterea infracționalității, pe categorii și genuri
de infracțiuni;
• Asigurarea executării hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate
publică privind evoluția situației epidemiologice a infecției cu Covid-19
• Asigurarea transparenței mediatizarea în mass-media și rețelele de socializare
referitor la activitatea de serviciu desfășurată, informarea la timp a populației
despre rezultatele obținute, fapt ce ar demonstra că poliția este deschisă spre
conlucrare și activează în folosul societății;
• Ridicarea imaginii Poliției, prin reacționarea promptă la solicitările
cetățenilor, comunicarea amabilă cu cetățenii etc.
• Planificarea și distribuirea rațională a forțelor, instruirea angajaților la
prestarea serviciilor operative și calitative, accent sporit grupelor de
reacționare operativă 112.
• Efectuarea măsurilor speciale de investigații suplimentare, orientate la
descoperirea crimelor istorice, reținerea infractorilor aflați în căutare;
• Utilizarea rațională a întregului potențial polițienesc (INSP, IGC,IGSE) și a
altor instituții întru efectuarea activităților îndreptate spre măsuri de
profilaxie.
• Realizarea multilaterală și completă a atribuțiilor de serviciu prevăzute de
actele normative și fișele de post executate de către angajații poliției.
Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul
raporturilor de muncă, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al
Muncii pe parcursul anului 2020 au efectuat 1701 controale la unități cu un
număr de 81897 salariaţi, din care 44136 femei (inclusiv 7958 din mediul rural)
și 22 minori. Din numărul total – 1172 constituie controale planificate (din care
289 în sectorul public și 883 în sectorul privat) şi 529 inopinate (din care 218 în
sectorul public și 311 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul
economic au fost efectuate 657 controale (preponderent în sectorul public), iar
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1044 – din oficiu. În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–
verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 9942 încălcări şi abateri
de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de
muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii
comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea
salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de
gestiune au parvenit 1206 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea
prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.
Indicii operative de activitate a Inspecoratului de Stat al Muncii
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Numărul procese-verbale cu
11
privire la contravenţie încheiate
persoane fizice
2
persoane juridice
4
inclusiv
persoane cu funcţie
5
de răspundere
Numărul informațiilor parvenite
de la unităţile controlate, privind
îndeplinirea prescripțiilor
197
consemnate în procesele-verbale
de control
Numărul persoanelor, cărora le206
au fost lezate drepturile
Numărul persoanelor repuse în
163
drepturi

Pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost
efectuate 114 controale (19 planificate și 95 inopinate) la unități, care au admis
restanţe la plata salariilor în sumă de 34,790 mil. lei față de 1611 angajați, din care
589 femei. Totodată au fost constatate datorii din anii precedenți de 27,990 mil.
lei față de 757 angajați de la 27 agenți economici. Inspectorii de muncă au
întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a
restanţelor salariale.
Urmare a realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul
depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din
69

Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi
muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, la
25 agenți economici și 36 angajatori-persoane fizice au fost depistate 83 persoane,
ce activau fără forme legale de angajare, din care 11 femei și 5 minori. Pentru
prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de
munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate de către inspectorii de
muncă, au fost încheiate 62 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost
înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 18
persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.
Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a
„muncii la negru”, au fost întreprinse activități de inspecție în comun cu
reprezentanții autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea
echipelor multidisciplinare: Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General
de Poliție, Serviciul Fiscal de Stat, Confederația Națională a Sindicatelor din
Moldova. În perioada de raportare au fost efectuate 5 controale planificate și 1
inopinat cu examinarea 1 petiții în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de
Stat. Cu reprezentanți ai Sindicatului Educației și Științei au fost efectuate 3
controale în comun și au fost examinate 2 petiții, din care 1 colectivă, în rezultatul
căreia au fost repuse în drepturi 4 persoane. Au fost examinate 33 sesizări ale
Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.
De către inspectorii de muncă au fost monitorizate 608 unităţi cu un efectiv
de 20 şi mai mulți salariați. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din
30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru
plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 118 unităţi au fost rezervate
573 locuri de muncă. La 146 unităţi, în perioada efectuării controlului, își
desfășurau activitatea 611 persoane cu dizabilităţi. Inspectorii de muncă au
înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformarea la prevederile
legii nominalizate (plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități,
respectarea duratei reduse a timpului de muncă și normelor de producție,
acordarea concediului de odihnă plătit și a concediului suplimentar fără plată).
În temeiul pct.5 al Ordinului „Cu privire la efectuarea controlului asupra
corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate
temporară de muncă” au fost întreprinse controale la 29 unități, a căror salariați
în perioada 2017 – 2019 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate
temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă,
prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor
au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor în sumă de 652,64 lei.
Pe parcursul perioadei de referință de către inspectorii de muncă au fost
examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 2076 petiţii parvenite de la
cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 56 % - constituie probleme ce ţin
de salarizare; 14 % - concediere/reducere a personalului; câte 5% - semnalizări
privind munca nedeclarată și probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor
de odihnă; 4% - abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor
individuale de muncă; câte 3% - încălcări la stabilirea regimului de muncă și
semnalizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea
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indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, calcularea indemnizației
în urma producerii accidentelor de muncă; 10% - invocă alte probleme. De
asemenea au fost examinate 827 sesizări de la autorități publice și persoane
juridice. Au fost repuse în drepturi 1437 persoane. Concomitent, inspectorii de
muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 8700 cetăţeni.
Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile
legislaţiei muncii, au fost încheiate 150 procese-verbale cu privire la contravenţie
şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.
La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost
luate la evidență 543 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.
Pe parcursul anului 2020, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost
comunicate 416 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în
urma cărora au avut de suferit 427 persoane, inclusiv 63 mortal.
La data de 20 ianuarie se aflau în proces de cercetare 31 evenimente de
accidentare, inclusiv 17 mortale (1 din anul 2019).
Repartizarea pe autorități a accidentelor aflate în proces de cercetare este
reprezentată în felul următor:
Agenția pentru Supraveghere Tehnică – 11 mortale și 11 grave;
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor – 4 mortale;
Agenția Națională Transport Auto – 1 mortal, 1 grav;
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – 1 mortal și 1 grav;
Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței – 1 grav.
În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și
sănătății în muncă și prevenirii accidentelor, Inspectoratul de Stat al Muncii
întreprinde acțiuni de coordonare și consultare în domeniul muncii a persoanelor
cu funcţii de răspundere din unităţi (conducători, conducători a locurilor de
muncă, specialiști şi persoane desemnate, care se ocupă de activităţile de protecţie
şi prevenire la nivel de unitate).
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