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NOTĂ INFORMATIVĂ 

al Preşedintelui raionului Ștefan Vodă pentru anul 2015 

 

2015  a fost un an deloc nu ușor pentru noi. Am trecut prin alegeri locale, criza 

politică care s-au resimțit prin alocarea a surselor financiare nu ne-a permis să realizăm 

toate sarcinile.  Dar  s-a muncit și în cele ce urmează, în mod succint, am să monitorizez  

informațiile  prezentate despre activitate pentru anul 2015. 

 

I. PLANIFICARE  – ORGANIZARE 

Pentru realizarea obiectivelor din Strategia de dezvoltare a raionului Ștefan Vodă 

pentru perioada 2011-2015 au fost realizate acțiuni pentru dezvoltarea economiei, 

pentru protecţia mediului, întreţinerea şi modernizarea infrastructurii de transport, buna 

funcţionare şi dezvoltarea tuturor serviciilor publice de interes raional, în special din 

domeniul sănătăţii, asistenţei sociale, cultural, dezvoltarea sportului. 

Pentru a asigura și în continuare realizarea acestor acțiuni am elaborat Strategia de 

dezvoltare economică și socială a raionului Ștefan Vodă pentru perioada 2016-2021, 

importantul document în care fiecare domeniu de activitate are stabiliți pașii de urmat 

pentru o evoluție pozitivă și pe care urmează să vă o prezentăm în cel mai apropiat 

viitor. 

I. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI COORDONAREA APARATULUI  

PREȘEDINTELUI 

Prin aparatul președintelui  am coordonat, împreună cu vicepreşedinţii şi secretarul 

Consiliului raional, în funcţie de domeniile de activitate delegate pentru coordonare, 

îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor legale am acordat o atenţie deosebită pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului raional. 

După cum vă este cunoscut, Consiliul raional, ca autoritate deliberativă, după 

investirea actualului mandat, s-a întrunit la convocarea Preşedintelui raionului în 2 

ședințe ordinare. Au fost adoptate 47 decizii. 

Consider că, deciziile adoptate au reglementat domenii importante pentru 

administraţia publică raionului. Despre modul de executare a deciziilor secretarul 

Consiliului raional a informat plenul Consiliului la fiecare ședință desfășurată. 

În exercitarea atribuţiilor cu care sunt învestit în calitate de preşedinte al raionului, 
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în anul 2015 au fost emise 76 dispoziții ce țin de activitatea de bază și 134 dispoziții cu 

caracter personal. 

În baza deciziei Consiliului raional se editează Monitorul Oficial. În anul 2015 au 

fost tipărite un număr de 8 ediţii ale Monitorului Oficial al raionului Ștefan Vodă. 

Dintre care 2 în perioada mea de când sunt președinte şi au fost publicate: 47 decizii, 

unele avize. 

  Activitatea juridică  

Reprezentarea în instanţă a Consiliului raional, preşedintelui s-a realizat de către 

specialistul din serviciu juridic, aparatul președintelui. La finele anului 2015, în 

evidenţele noastre au rămas înregistrate doar un dosar. 

     În domeniul serviciului civil (de alternativă) au fost primite și examinate 8 cereri 

pentru satisfacerea serviciului de alternativă, alte 24 persoane  au fost trecute în rezervă.  

Ce ține de politica de cadre pentru perioada de când exercit funcția de președinte au 

fost organizate și desfășurate 2 concursuri la funcțiile publice vacante. Rămâne vacantă 

funcția de auditor intern. 

 

Pe parcursul activității am urmărit îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu 

primăriile din raion cu scopul de a realiza obiectivele asumate în comun. Am 

organizat și desfășurat 4 ședințe în a doua jumătate  anului în cadrul cărora am avut un 

dialog constructiv și eficient. 

     De asemenea, au fost organizate și desfășurate 18 ședințe de lucru cu conducătorii pe 

diverse domenii de activitate atât în incinta Consiliului raional, cât și în localitățile 

raionului. 

II. FINANŢAREA  

În calitate de ordonator principal de credite, am urmărit gestionarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe criterii de economicitate, eficienţă, eficacitate şi oportunitate, în 

conformitate cu competenţele conferite de lege pentru finanţarea serviciilor şi 

activităţilor de interes raional. 

După cum vă este cunoscut, în anul 2015 veniturile bugetare s-au cifrat la valoarea 

de 112829,1 mii lei, principalele surse fiind: 

1. Veniturile proprii,inclusiv mijloace speciale și veniturile de la fondurile 
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speciale, care s-au realizat în valoare de 12874,7 mii lei i 

2. Transferurile  de la bugetul de stat s-au cifrat la valoarea de 13024,1 mii 

lei – ceea ce constituie 88,3 % din cele planificate. 

Preocuparea permanentă a fost să realizăm o utilizare legală, oportună și eficientă a 

veniturilor bugetare, în conformitate cu prevederile legale. 

Vă informez că nivelul cheltuielilor bugetare aferente anului 2015 a fost de 

116307,3 mii lei.  

În anul 2015 au fost continuate investiţiile pentru modernizarea drumurilor 

raionale şi comunale, fapt ce contribuie la obiectivul pe care ni l-am propus.  O 

problemă constituia finalizarea lucrărilor de reparație  capitală  a  drumului  L 510  

Ștefan  Vodă –Talmaza  în  sumă  de  5,7 mln.lei, dar în noiembrie-decembrie ale anului 

2015, drept consecință a insistenței noastre,  a  mai  fost  construit  un  drum  de  acces  

spre  s. Cioburciu  în  suma  de 7,4  mln.lei, în  total  peste 13,1 mln.lei.  Practic  un  

volum  anual  care  se  planifica  de la  ADR  SUD. 

     Drept  că 1,0 mln.lei  urmează  să  fie  achitat  de  către  Consiliul  raional  în  anul  

curent  2016  în  rest de la  ADR SUD. 

       În  cadrul  Programului  de  reparație  și  întreținere  a  drumurilor  publice  locale  

au  fost valorificate  lucrări  pe  peste  4538,7 mii lei. 

 

III. RELAŢII PUBLICE 

a) Relația cu cetățenii 

        Pe parcursul anului 2015  în adresa preşedintelui raionului Ştefan Vodă au fost 

înregistrate 287 petiţii care s-au încadrat în sfera de activitate a acestuia, acordîndu -se o 

deosebită atenţie soluţionării în termenul prevăzut de lege. Petiţiile sunt parvenite din 

teritoriu direct Preşedintelui raionului, cît şi de la administraţia publică  centrală şi 

anume: 
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 Casa Națională de Asigurări Sociale-35 

 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova-6 

 Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova –1 

 Parlamentul R. Moldova –1 

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei-3 

 Federaţia Rusă-1 

 Primăria or. Bălţi-1 

 AO”Asociaţia Presei Independente” mun. Chişinău, e-mail -2 

 Altele: or. Orhei-1, or. Căuşeni-1, mun. Chişinău-1, or. Moziri din 

Federaţia Rusă-1 

Efectuînd o comparaţie a numărului de petiţii parvenite în ultimii trei ani 

constatăm următoarele: 

 

                            Dinamica numărului de petiții adresate 

           Președintelui  raionului Ștefan Vodă pe anii 2013-2015 
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       Din diagramă constatăm o descreştere a numărului de petiţii, fapt care se explică că 

în anii precedenţi la toţi petiţionarii care solicitau ajutor financiar erau satisfăcute  

solicitările conform regulamentului privind constituirea fondului de rezervă a bugetului 

raional Ştefan Vodă. În anul 2015 din cauza bugetului auster a fost mai dificil de 

susţinut  petiţionarii. 

         În acest context,  menţionăm  că  adresările şi sugestiile cetăţenilor reflectă toate 

aspectele vieţii social-economice din raion. 

         Din numărul total de adresări s-a constatat că pe parcursul anului 2015 au 

beneficiat de ajutor material persoane cu probleme de sănătate, persoane care au suferit 

în urma calamităţilor naturale, incendii , au primit răspunsuri în termen petiţionarii ce se 

confruntă cu  chestiuni ce ţin de activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, 

situaţii de conflict, remunerarea muncii, depăşirea atribuţiilor de serviciu, ocrotirea 

sănătăţii, reabilitări,  despăgubiri,  accesul la informaţii. Conform competenţilor, 

petiţiile sunt expediate spre examinare organelor sau persoanelor oficiale : primăriilor, 
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secţiilor/direcţiilor  Consiliului  raional, serviciilor desconcentrate şi descentralizate ale 

raionului Ştefan Vodă.  

Prin intermediul web-site-ului au fost primite 3 mesaje electronice, care au fost 

examinate operativ.  

         De menţionat faptul că au parvenit şi petiţii adresate repetat, care nu conţineau 

argumente noi pentru a fi reexaminate, fapt despre care au fost informaţi petiţionarii  în 

scris.  

        O analiză  amplă a tematicilor petiţiilor şi adresărilor cetăţenilor, conform 

localităţilor înregistrate pe parcursul anului sunt expuse în tabelul prezentat la anexa nr. 

1. şi anexa nr. 2:  or. Ştefan Vodă-61, com.  Alava-2,  s. Antoneşti-9,   s. Brezoaia -2,  

s. Carahasani -6,  s. Căplani -10, s. Cioburciu -9,  s. Copceac -7,    s. Crocmaz -5, s. 

Ermoclia -9, s. Feşteliţa -11, s. Marianca de Jos-4, s. Olăneşti-12, s. Popeasca -8, com. 

Purcari-10, s. Răscăieţi - 9, s. Semionovca -2, s. Slobozia -10, s. Ştefăneşti -9, s. 

Talmaza-12, s. Tudora-14, s. Volintiri -7.         

                                                                                            Anexa.nr.1, 2 

     Numărul şi tematica problemelor abordate de cetăţeni în petiţiile         

     adresate  Preşedintelui raionului Ştefan Vodă  pe parcursul anului   2015 

 

Nr. 

d/r 

Tematica problemelor Numărul 

petiţiilor 

  În lucru 

1 Problemele sănătăţii, condiţii de trai, incendii,          

( ajutor financiar)  

137 6 

2 Domeniul educaţional  2  

3 Probleme legate de Asistenţa socială(ajutor 

material) 

67  

4 Calamităţi naturale 3  

5 Probleme legate de  spaţiul locativ 4 1 
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6 Anonime  2  

7 Situaţii de conflict 5 1 

8 Activitatea autorităţilor administraţiei publice 

locale  

1  

9 Problemele transportului, drumurilor, 

construcţiilor 

2  

10 Accesul la informaţie,  4 1 

11 Probleme legate de medicină, ocrotirea 

sănătăţii 

1  

12 Reabilitarea, despăgubiri  5  

13 ÎM “ Apă Canal”, Ştefan Vodă 1  

14 Munca (remunerarea,angajarea şi 

concedierea) 

5  

15 Atribuirea cotei de teren 2  

16 Acordarea creditelor, indemnizaţiilor 1  

   

                   Pentru soluţionarea eficientă a problemelor petiţionarilor este important 

61

2
9

26
10

9
759

11
4

12

8

10

9

2
10

9

12

14 7

Numarul de peti?ii
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impactul privind componenţa  primirii în audienţă a petiţionarului şi de a concepe esenţa 

şi  modalitatea de rezolvarea acestora.   

         Ţinem să menţionăm  că cetăţenii sunt primiţi  zilnic în audienţă, acordînduli-se 

ajutor în  explicarea  şi soluţionarea problemelor abordate fiind implicate toate serviciile 

după competenţă ale raionului. În perioada nominalizată în audienţă s-au înscris 525 de 

cetăţeni cu diverse întrebări.  

          Problemele abordate în cadrul audienţelor  au fost soluţionate atât de preşedintele 

raionului, vicepreşedinţi, cît şi de şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional, care la 

rândul lor s-au deplasat prin Primării pentru a organiza şi a primi în audienţă, ceea ce a 

contribuit la rezolvarea mai eficientă a problemelor cetăţenilor din localităţile raionului: 

Anexa nr.3 

                      Dinamica numărului de cetățeni primiți în  

                                audiență în anii 2013-2015 

 

           Numărul scăzut de persoane care au venit în audienţă se explică prin ceea că în 



Pag. | 9  

mai-iulie 2015 ne-am aflat în compania electorală. 

Prin intermediul mas-mediei, şi anume a ziarului raional „Prier INFO”, sunt 

transmise informaţii despre activitatea Preşedintelui, a Aparatului preşedintelui 

raionului şi a altor subdiviziuni ale Consiliului raional, conţinutul dispoziţiilor 

preşedintelui raionului care vizează problemele de interes comun sau cu caracter 

normativ, pentru familiarizarea populaţiei despre activitatea organelor nominalizate. 

Totodată, informaţia dată este plasată   pe adresa web a Consiliului raional Ştefan Vodă 

www.stefan-voda.md, ceea ce duce la o transparenţă în procesul decizional şi a 

activităţii.  

b) Relații externe 

În cursul anului 2015, cu precizare, începând cu august au reușit să extindem 

relațiile de colaborare cu Consiliul județean Dâmbovița, drept rezultat avem asigurată 

finanțarea pentru reparația a doua blocuri la liceul Ștefan Vodă, urmează să stabilim 

volumul de lucrări 

 Am  încheiat un acord adițional de colaborare cu Consiliul județean Vaslui și 

suntem în identificarea proiectelor bilaterale. posibile de implementare. 

Așteptăm în vizită președintele voievodatului Swindnic, Polonia, pentru a încheia 

un acord de parteneriat. 

DEZVOLTAREA  ECONOMICĂ  

 

Asigurarea creşterii economice durabile, atât în sectorul agroalimentar, cât şi în 

sferele economice neagricole şi crearea unui mediu de afaceri favorabil este unul din 

angajamentele care stau la bază ale activității conducerii raionului, atât și a direcției 

economiei și  atragerii  investițiilor. 

Prin intermediul Programelor de susţinere a antreprenoriatului au fost instruiţi 53 

agenţi economici, s-a  acordat suport tehnic la completarea documentelor pentru 

participare a 10 agenţi economici şi potenţiali antreprenori. În cadrul cursurilor PNAET 

http://www.stefan-voda.md/
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au participat 30 tineri din 15 localităţi ale raionului, în urma căruia 3 afaceri noi au fost 

înfiinţate. În cadrul Săptămânii Europene a IMM-urilor, a fost organizat un seminar de 

motivare antreprenorială la Liceul Teoretic „Ştefan Vodă” cu participarea a 20 de tineri 

potenţiali antreprenori, în parteneriat cu Ministerul Economiei, ODIMM şi IASV a fost 

organizat un seminar informativ despre accesul la finanţe şi negocierea, la care au 

participat 10 AE din diferite sfere de activitate.  

În parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie, filiala Căuşeni, s-a desfăşurat un 

seminar de informare pentru 30 de participanţi, inclusiv şi agenţi economici, despre 

Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, oportunităţile de dezvoltare a 

afacerii şi creşterea competitivităţii. S-a stimulat participarea agenţilor economici la 

expoziţia naţională – Fabricat în Moldova, 4 AE participanţi.  S-a acordat asistenţă 

tehnică pentru 7 AE din raion pentru depunerea formularelor de participare în cadrul 

concursului „Cel mai bun antreprenor în sectorul ÎMM”, unul fiind premiat, precum şi 

la 3 AE pentru participarea la concursul naţional „ÎMM - model de responsabilitate 

socială”, un agent economic fiind premiat.   

 

Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă  constituie un instrument în dezvoltarea 

economiei locale, cu un mare potenţial de dezvoltare a raionului. 

    La finele perioadei de raportare în incinta Incubatorului de Afaceri din Ștefan Vodă î-

și desfășoară activitatea 15 întreprinderi (vezi anexa nr.1), 6 dintre ele fiind administrate 

de femei.  Întreprinderile incubate oferă - 61 locuri de muncă dintre care 22 - femei și 

21 tineri pînă la 30 ani, specializate în: 

servicii IT, masaj, consultanță în frumusețe, servicii foto video, servicii clining, 

agricultură, fitnes, închirierea rochiilor de mireasă, servicii tipografice, masaj, 

consultative 1C, cosmetologie, taxi,  reparație și confecționare a hainelor. 
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  În anul de gestiune 2015, cifra de afaceri a antreprenorilor rezidenţi a IASV, a 

înregistrat  suma de  10 647 538 mil lei fiind în creștere de la an la an. 

  Sesiunile de instruire organizate  pe 

parcursul anului 2015 în cadrul IASV 

au contribuit la înbunătățirea 

considerabilă a competențelor 

antreprenoriale, astfel trecănd la o 

etapă nouă cea de investire în propria 

dezvoltare au deschis orizontul 

companiilor rezidente și celor din regiune către inovație și progres în domeniul lor de 

activitate oferindule pe lîngă accesul la experiența profesională și posibilitatea de a 

prospera în afaceri.  

 

ÎNCHEIERE 

Evident, conducerea raionului, aparatul președintelui, direcțiile raionale, în 

instituțiile publice subordonate Consiliului raional în colaborare cu serviciile 

desconcentrate, autoritățile locale, societatea civilă și alți actori sociali își propun să 
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realizeze cât mai multe obiecte care ar contribui la sporirea atractivității raionului 

pentru investiții autohtone și străine directe; 

- Consolidarea capacităților  de dezvoltare și extindere ale afacerilor existente 

- Îmbunătățirea condițiilor pentru comerțul producției agricole: 

- Atragerea fondurilor investiționale în toate domeniile din raion; 

- Diminuarea costurilor legate de cheltuieli energetice, prin sporirea eficienței 

energetice a clădirilor publice și promovarea eficienței energetice în rândul 

consumatorilor. Și la acest capitol deja am făcut primii pași de succes. În 2016 urmează  

cu susținerea PNUD să construim cazangerii pe biomasă încă  în 6 localități, să 

perfecționăm sistemele actuale. 

- O să depunem eforturi pentru sporirea gradului de atenție acordat persoanelor 

nevoiaşe, copilului, familiei și grupurilor discriminate. Un exemplu este centrul 

Maria și Magdalena care a fost recent deschis în fost clădire a sercțiue de transfuzie 

a sângelui. Peste 300 de persoane vor benefica de servicii noi medicale și asistență 

socială în acest centru. 

-O atenție deosebită se va acorda asigurării calității în învățământ și prestarea 

serviciilor de sănătate. 

Ne dorim foarte mult ca anul 2016 să fie unul productiv, rezultativ și de succes. 

În finalul informației mele, doresc să subliniez faptul că prin activitatea desfășurată 

pe întreg parcursul anului 2015, în special din iulie—momentul investirii a mandatului 

nostru, au fost îndeplinite obiectivele propuse și s-au creat premisele unor acțiuni 

viitoare care vor avea drept finalitate dezvoltarea mai accentuată a raionului Ștefan 

Vodă, prin creșterea investițiilor, prin crearea oportunităților care vor permite creșterea 

nivelului de trai al cetățenilor raionului nostru. 

Totodată, în calitate de preşedinte al raionului, vă rog să-mi permiteţi să vă 

mulţumesc, cu respect, dumneavoastră consilierilor raionali, aparatului președintelui, 

direcțiilor raionale, primarilor şi instituţiilor deconcentrate, pentru buna colaborare și 

sprijinul acordat Consiliului raional, cetățenilor noștri. 


