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Anul 2020 a fost un an care a pus la grea încercare conducerea raionului Ștefan 

Vodă din cauza pandemiei de COVID - 19. Sănătatea și viața cetățenilor au fost 

prioritare pentru noi și, din acest motiv, un procent foarte important din buget a fost 

direcționat către sănătate. 

Consiliul raional Ștefan Vodă a alocat surse financiare IMSP ”Spitalul raional 

Ștefan Vodă” pentru procurarea echipamentului la momentul declanșării pandemiei. A 

consolidat eforturile și a au fost create condiții pentru spitalizarea persoanelor infectate 

cu COVID-19. Dar, în același timp, chiar dacă nu în proporția pe care ne-am fi dorit-

o. 

Am investit și în infrastructura rutieră. Am fortificat baza tehnico-materială al 

instituțiilor de învățământ. Am orientat acțiunile noastre spre susținerea agricultorilor 

din raion. 

În anul 2021 continuăm activitățile pentru dezvoltarea raionului Ștefan Vodă, 

pentru prosperarea locuitorilor. 

Vasile Maxim, 

Președintele raionului Ștefan Vodă 
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Prezentul raport reprezintă o analiză generalizată a activității principalelor realizări în plan 

instituțional și organizațional al direcțiilor, secțiilor și instituțiilor publice ale Consiliului raional 

Ștefan Vodă. 

Întru realizarea obiectivelor ne-am condus de prevederile Legii privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii 

158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legii nr.768/2000 privind 

statutul alesului local, Codului muncii nr.154/2003, Codului administrativ nr.116/2018, altor acte 

legislative, hotărârilor Guvernului Republicii Moldova, deciziilor Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Pentru asigurarea bunei activități pe parcursul anului 2020, Consiliul raional, ca autoritate 

deliberativă,  s-a  întrunit la inițiativa președintelui  în 4 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare, 

la care au fost adoptate 83 decizii, ce reglementează cele mai importante chestiuni organizatorice, 

bugetare, de gestionare a serviciilor publice și de patrimoniu, care facilitează soluționarea mai multor 

probleme ale raionului Ștefan Vodă.  

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate și desfășurate 19 ședințe de lucru a președintelui 

raionului cu conducătorii serviciilor descentralizate și desconcentrate în teritoriu, instituțiilor publice, 

organelor de drept. Săptămânal a fost întocmit planul consolidat de activitate a subdiviziunilor 

subordonate Consiliului raional.   

A fost respectat termenul legal la includerea actelor administrative  în Registrul de Stat al actelor 

locale emise de către Președintele raionului - 358 de dispoziții. 

 

 
 

Pe parcursul perioadei de referință au fost primite și înregistrate 1048 de documente 

organizatorice și de dispoziție, dintre care 61 de la Cancelaria de Stat. Expediate au fost 328 inclusiv 

89 locale, 61 solicitări către Guvernul Republicii Moldova, 71 răspunsuri la solicitări.  

Pentru eficientizarea instituțională și funcțională a aparatului președintelui raionului, 

structurilor Consiliului raional pe parcursul anului de raport au fost organizate și desfășurate 27 

ședințe operative de lucru, la care au fost  audiate rapoartele și informațiile șefilor acestor servicii și 

propuse soluții pentru îmbunătățirea stării de lucru, trasate sarcinii pentru perioade determinate . 

Pe parcursul anului 2020 din cauza declanșării pandemiei COVID-19 realizarea politicilor și 

programelor naționale pentru asigurarea și organizarea activității comisiilor raionale privind traficul 

de ființe umane, consultări și negocieri a fost una mai complicată. Ceea ce ține de comisiile pentru 

161; 36%

197; 45%

82; 19%

acte administrative

dispoziții cu caracter normativ

dispoziții cu caractev individual

decizii
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evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional, 

comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul aparatului președintelui raionului, 

direcțiilor raionale; comisia pentru situații excepționale acestea au activat în plină forță. 

Adresările și sugestiile cetățenilor reflectă toate aspectele vieții social-economice din raion. Din 

numărul total de adresări, prevalează problema acordării ajutorului material, problemele asistenței 

sociale, activitatea autorităților administrației publice locale, situații de conflict, remunerarea muncii, 

depășirea atribuțiilor de serviciu, executarea deciziilor de judecată, ocrotirea sănătății,  despăgubiri, 

activitatea organelor de drept, accesul la informații. etc. Au fost examinate 6 petiții privind 

respectarea drepturilor victimelor represiunilor politice, 2 petiții privind acordarea creditelor 

preferențiale conform legislației în vigoare. Conform competenților, petițiile sunt expediate spre 

examinare organelor sau persoanelor oficiale : primăriilor, secțiilor/direcțiilor  Consiliului  raional, 

serviciilor desconcentrate și descentralizate ale raionului Stefan Vodă. Pentru soluționarea 

problemelor petiționarilor este important impactul privind componenta  primirii în audiență a 

petiționarului și de a concepe esența și  modalitatea de rezolvarea acestora.  Totodată, urmează de 

menționat faptul, că pe parcursul anului 2020 au beneficiat de ajutor material persoane cu probleme 

de sănătate, persoane care au suferit în urma calamităților naturale, incendii ş.a. 

Secția administrație publică a asigurat, în condițiile legii, desfășurarea activității de soluționare  a 

petițiilor adresate președintelui raionului, de audiere cetățenilor, precum și desfășurarea unei activități 

sistematice de evidență a tuturor aspectelor rezultate din petiții și audiențe, a asistat conducerea 

raionului în realizarea obiectivelor trasate, s-au implicat în organizarea și desfășurarea ședințelor 

Consiliului raionale.  

Conform Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 și altor acte 

normative, ce țin de problema vizată, pe parcursul anului 2020 în adresa președintelui raionului Ștefan 

Vodă, Consiliului raional  au parvenit 457 petiții ceea ce constituie cu 31 petiții mai multe decât în 

aceeași  perioadă  a anului precedent. Ceea ce ține de numărul de audiențe se înregistrează o scădere 

semnificativă în 2020 comparativ cu anii 2018, 2019. Acesta situație este condiționată de declanșarea 

pandemiei cu COVID-19, stabilirea carantinei epidemice. 
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Petițiile sunt parvenite atât din teritoriu către Președintele raionului, cât și redirecționate de la 

organele de conducere centrale: 

 

 

• Aparatului Președintelui Republicii Moldova-12, 

• Parlamentul Republicii Moldova - 6 

•  Cancelaria de Stat al Republicii Moldova- 5, 

• Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – 2, 

• Municipiul Chișinău - 3, 

• Orașul Anenii Noi - 1. 

• Penitenciarul nr. 04, or. Cricova – 1. 

Adresările și sugestiile cetățenilor reflectă toate aspectele vieții social-economice din raion. Din 

numărul total de adresări, prevalează problema acordării ajutorului material, problemele asistenței 

sociale, activitatea autorităților administrației publice locale, agenților economici, reabilitări,  

despăgubiri,  accesul la informații. etc. Conform competenților, petițiile sunt expediate spre 

examinare funcționarilor din cadrul: secțiilor/direcțiilor  Consiliului  raional, serviciilor 

desconcentrate ale raionului Ștefan Vodă, primăriilor. Pentru soluționarea problemelor petiționarilor 

este important impactul privind componența  primirii în audiență a petiționarului și conceperea esenței 

și  modalității de rezolvarea a acestora.  Totodată, urmează de menționat faptul, că pe parcursul anului 

2020 au beneficiat de ajutor material persoane cu probleme de sănătate, persoane care au suferit în 

urma calamităților naturale, incendii ş.a. 

Numărul petițiilor după spectrul problemelor abordate este:  

 

Nr. 

d/r 

Tematica problemelor Numă

rul 

petiții

lor 

1 Problemele sănătății, condiții de trai, incendii, (ajutor financiar)  336 

2 Domeniul educațional 4 

3 Probleme legate de Asistența socială (ajutor material) 15 

Aparatul Președintelui RM

Parlamentul Republicii Moldova

Cancelaria de Stat a Repăublicii

Moldova

Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale

Municipiul Chișinău

Orașul Anenii Noi

Penetenciarul nr. 04, or. Cricova
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4 Calamitați naturale 5 

5 Probleme legate de  spațiul locativ, procurare 7 

6 Asociația românilor din Basarabia 1 

7 Situații de conflict 16 

8 Activitatea autorităților administrației publice locale centrale (apă, canalizare, 

câini vagabonzi, etc) 

5 

  9 Accesul la informație,  10 

10 Probleme ale transportului, drumurilor, construcții 12 

11 Reabilitarea, despăgubiri reproșații politici, indemnizații 2 

12 Probleme legate de serviciul alternativ 1 

13 Probleme legate de pensii 2 

14 Atribuirea cotei de teren 10 

15 Activitatea agenților economici 5 

16 Probleme legate de privatizare 2 

17 Reexaminarea, executarea sentințelor și hotărârilor organelor juridice 2 

18 Probleme legate de gazificare 5 

 

Întru realizarea obiectivului eficientă în domeniul  protecției civile și serviciul alternativă a fost 

distribuită informația despre posibilitatea încorporării în serviciul civil și lista documentelor necesare 

pentru perfectarea dosarului. Comisia raională pentru serviciul civil Ștefan Vodă în urma examinării 

cererilor a hotărât încorporarea a 5 cetățeni în serviciul civil și repartizarea acestora la locul de 

îndeplinire a serviciului de alternativă, iar 4 cetățeni au fost trecuți în rezervă. 

 

Pentru amenajarea teritoriului și implementării legislației în domeniul urbanismului au fost 

desfășurate 2 ședințe ale Consiliului Urbanistic, au fost elaborate și coordonate 119 scheme de 

amplasare a obiectelor, s-au eliberat 118 certificate de  urbanism la proiectare, 34 autorizații de 

construire și 4 autorizații de desființare. 
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Pentru completarea și expertiza valorii documentelor, organizarea păstrări lor, soluționarea 

cererilor cu caracter socio-juridic  ale cetățeniilor și organizațiilor de către serviciul arhivă au fost 

selectate fonduri și efectuate lucrări de verificare 6 fonduri cu 2835 de dosare. 143 fonduri cu 31609 

dosare au fost verificate și completate. 17 instituții au primit asistență metodologică.. 

Pe parcursul perioadei de raport au fost desfășurate 8 concursuri pentru angajare în funcțiile 

vacante, au fost delegații la cursuri de perfecționare 6 funcționari publici. 

 

ACTIVITATEA DIRECȚIILOR, INSTITUȚIILOR RAIONALE 

 

Referitor la activitatea direcțiilor, secțiilor raionale și instituțiilor putem publice, începem cu  

direcția finanțe Ștefan Vodă, o subdiviziune structurală a Consiliului raional, care activează sub 

conducerea Președintelui raionului în baza Regulamentului Direcției finanțe aprobat prin decizia 

Consiliului raional nr.4/12 din 16.08.2012, s-a călăuzit de legislația  în vigoare, decretele 

Președintelui Republicii Moldova, hotărârile  Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova,  

ordinele, notele și instrucțiunile metodologice a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova. 

Important de menționat că, situația epidemiologică complicată în țară, legată de răspândirea 

virusului COVID-19, a influențat nemijlocit la activitatea ordinară a direcției finanțe în anul 2020. 

Pe parcursului anului 2020 specialiștii direcției au contribuit la implementarea acestui mecanism, 

în scopul gestionării eficiente a mijloacelor alocate de la bugetul de stat, deținerii unei informații 

corecte privind soldurile de mijloace transferate și neutilizate. 

Specialiștii secției elaborarea și administrarea bugetului și a contabilității a fost asigurată 

recepționarea, examinarea și totalizarea rapoartelor anuale și trimestriale privind executarea bugetelor 

satelor, comunelor, orașului, precum a devizelor de cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate de la 

bugetul raional, cu unele excepții, în termenii stabiliți. Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  

raporturile anuale și trimestriale privind executarea bugetului raionului în volumul necesar au  fost 

prezentată în termenii stabiliți: anual – către data de 13 februarie, trimestrial – către data de 30 a lunii 

următoare trimestrelor.   

De către specialiștii contabilității, lunar a fost recepționată, generalizată informație cu privire la 

decontări de la primării și instituții publice finanțate de la bugetul raional și prezentată Ministerului 

Finanțelor al Republicii Moldova către data de 13 cu explicațiile necesare. 

E de menționat, că proiectul bugetului raional pe anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2017 

a fost prezentat Ministerului Finanțelor al RM în termen, către data de 21. 07. 2020 conform notelor 

metodologice a Ministerului Finanțelor al RM nr.06/2-07 din 12.06.2020 și altor indicații, ce tine de 

noul sistem de formarea bugetelor UAT începând cu 01 ianuarie 2015 în conformitate cu prevederile 

Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale cu modificările operate prin Legea 

nr. 267 din 01.11.2013. Totodată, în baza notelor metodologice sus-numite și întru realizarea p.2.3.5. 

din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare aprobată prin 

Legea nr.68 din 05.04.2012 și în corespundere cu Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor 

publice pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06.08.2013, începând 

cu anul 2015 bugetul raional a fost elaborat și prezentat bazat pe programe și performanță. Bugetul 

raional a fost aprobat pe data de 11.12.2020 și bugetele primăriilor – până la data de 26.12.2020, cu 

depășirea termenelor conform cadrului legal (cu excepția  celor 5 primării ). 

 

Domeniul economic 

 

Dezvoltarea social-economică a raionului este asigurată și de către Direcția Economie și 

Atragerea Investițiilor (DEAI) care în anul 2020 a avut obiectivele stabilite conform programului 
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de dezvoltare socio-economică a raionului în perioada 2016-2021 și Programul de activitate al 

Direcției pentru 2020. Prin activitățile desfășurate DEAI a contribuit la promovarea și implementarea 

politicilor  de stat în domeniul economiei și atragerii investițiilor axate pe 6 domenii prioritare: 

I. Stimularea dezvoltării activității antreprenoriale și coordonarea măsurilor de susținere a IMM-

urilor; 

II. Asigurarea exercitării legislației în domeniul administrării și dezetatizării proprietății publice, 

activității postprivatizării; 

III. Asigurarea eficienței achizițiilor publice pentru necesitățile Consiliului Raional și 

coordonarea informației legate de distribuirea și repartizarea ajutoarelor umanitare; 

IV. Promovarea politicii statului în domeniul comerțului intern și prestări servicii, protejarea 

drepturilor consumatorului; 

V. Contribuirea la crearea mecanismului de atragerea investițiilor și dezvoltarea capacităților 

comunităților și APL-urilor din raion.  

VI.  Promovarea politicii de susținerea a dezvoltării regionale, cooperării transfrontaliere și  

integrării europene;   

Asigurarea creșterii economice durabile, atât în sectorul agroalimentar, cât și în sferele 

economice neagricole și crearea unui mediu de afaceri favorabil este unul din angajamentele care 

stau la bază ale DEAI. 

Unul din angajamentele care stau la baza activității DEAI este contribuția la asigurarea creșterii 

economice durabile în raion, atât în cel mai important sector economic – cel agroalimentar, cât și în 

sectoarele economice non-agricole și crearea unui mediu de afaceri favorabil. Având în vizor acest 

obiectiv, Direcția a fost responsabilă de elaborarea proiectului de decizie «Cu privire la acordul de 

instituire a regimului de arie naturală protejată de importanță națională Parcul Național “Nistrul de 

Jos”», actul normativ fiind aprobat de către Consiliul raional la data de 12 iunie 2020 ca urmare a 

adresării Asociației Obștești «Eco Contact» și a «Biotica» și deciziilor aprobare de către unitățile 

administrativ-teritoriale de nivelul întâi din cadrul raionului: Talmaza, Popeasca, Cioburciu, 

Răscăieți, Purcari, Olănești, Crocmaz, Tudora și Palanca. Considerăm că instituirea regimului ariei 

naturale protejate va contribui la sprijinirea eforturilor autorităților publice locale din regiune, ca în 

parteneriat cu ONG-urile, să apeleze la instituțiile donatoare pentru a li se acorda suportul necesar în 

soluționarea problemelor de alimentare cu apă, construcția rețelelor de canalizare și a stațiilor de 

epurare a apelor reziduale, managementul deșeurilor, sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de 

utilități conexe cu domeniul turismului, pentru a minimaliza impactul negativ al omului asupra 

mediului în aria naturală protejată și, respectiv, de ai sprijini în valorificarea noilor oportunități de 

investiții și de muncă (cu accent pe activități non-agricole) pentru locuitorii din comunitățile incluse 

în cadrul Parcul Național «Nistrul de Jos». 

Cu referință la obiectivul 2, «Axa transport și siguranță» din Strategia de dezvoltare a raionului: 

Dezvoltarea serviciilor de transport pasageri s-au realizat următoarele acțiuni: 

având în vedere cerința Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 și prescriere din partea CNA, 

Direcția a elaborat și prin decizia Consiliul raional nr. 3/4 din 12 iunie 2020 a fost aprobat 

Regulamentul de funcționare al Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin 

servicii regulate în trafic raional Ștefan Vodă, actul normativ respectiv fiind ulterior modificat și 

expus în redacție nouă prin decizia consiliului nr. 4/15 din 17.09.2020; 

au fost organizate și desfășurate 4 ședințe ale Comisiei raionale responsabile în domeniul 

transportului, cu întocmirea proceselor-verbale necesare, emise 6 dispoziții ce vizează operarea 

modificărilor la Programul de transport raional și desfășurarea concursurilor de atribuire spre 

deservire a serviciilor regulate de transport rutier. S-au organizat 4 concursuri de atribuire a serviciilor 

regulate de transport rutier de persoane, și anume Copceac 7.30 – Ștefan Vodă 12.00, Copceac 13.00 

– Ștefan Vodă 17.00, Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45, și Ștefan Vodă 17.40 – Slobozia 18.10. Ca 
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urmare, toate cursele enunțate au fost atribuite spre deservire operatorilor de transport rutier 

solicitanți; 

în perioada raportată, s-a asigurat suportul necesar Comisiei pentru examinarea și comunicarea 

răspunsurilor necesare la adresările operatorilor de transport rutier: Î.I. «Lazarev Aliona»; SA „BTA-

7”, SRL “Sib-Trans-Prim”, SRL „Călătorul-Transtalmazan”, SRL ”Rivan-Tur.Can”; 

s-a efectuat actualizarea informației incluse în programul de transport rutier raional (serviciile 

regulate excluse, grafic și orar de circulație modificat, etc) în legătură cu multiplele modificări 

efectuate pe parcursul anilor și necesitatea de a nu comite care-va greșeli în gestionarea Programului. 

În domeniul administrării și deetanizării proprietății publice, activității postprivatizării s-a 

desfășurat 1 ședință ale comisiei raionale a privatizării fondului locativ, la care au fost întocmite 4 

dosare cu materialele necesare pentru privatizarea spațiului locativ, întocmindu-se 4 contracte 

conform legislației privind darea în locațiune a spațiului locativ. Au fost primite în audiență 31 de 

persoane pentru consultație în procedura de privatizare a spațiului locativ. 

În colaborare cu Consiliul Concurenței a fost prezentat formularul de raportare a ajutorului de 

stat pentru perioada anului 2019, iar administrațiile publice locale de nivelul I au fost informate despre 

necesitatea prezentării raportului privind acordarea ajutoarelor de stat, precum și modificările ce au 

fost operate în actele normative în domeniu pe parcursul anului 2020. 

Domeniul atragerii investițiilor și dezvoltarea capacităților APL-urilor, AE și ONG-uri din raion 

de a accesa fonduri pentru dezvoltare este unul de primă importanță pentru Consiliul raional, și în 

mod special pentru Direcția economie și atragerea investițiilor. 

Anul precedent a demarat procedura acordării subvențiilor în avans din Fondul Național de 

Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, gestionat de AIPA, sprijinindu-se acordarea suportului 

financiar pentru proiectele APL a satelor, comunelor și orașelor cu nr. populației până la 10 mii de 

locuitori în sumă de până la 3 mln lei, pentru 2 masuri de sprijin: 

îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale; 

renovarea și dezvoltarea localității rurale. 

Cea de-a treia măsură de sprijin «Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole» 

este destinată persoanelor juridice și fizice înregistrate conform legislației naționale,  

În context, Direcția a asigurat informarea APL-urilor de nivelul I din raion despre cele 2 apeluri 

lansate de AIPA (18.02 – 15.05.2020 și 03.11.2020 – 27.01.2021), îndrumând conducătorii unităților 

administrative-teritoriale asupra utilizării oportunităților necesare de a accesa fonduri necesare pentru 

dezvoltarea localităților, iar la solicitare a asigurat și suportul consultativ necesar unor primari. În 

rezultat, în cadrul primului apel, a obținut finanțare doar un singur aplicant din raion – s. Popeasca. 

Însă în cadrul celui de-al doilea apel, APL-urile din raion și-au mobilizat eforturile necesare, astfel 

că la AIPA au fost prezentate deja14 dosare pentru acordarea subvențiilor în avans. 

Urmare a noului concurs pentru aplicarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, ce 

vor fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) în perioada 2021-2023, 

lansat la data de 10 august 2020 de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 

Direcția a informat primarii din raion asupra noii oportunități de a accesa fonduri pentru dezvoltare 

locală. 

Totodată, Direcția a întocmit și a depus la Agenția Regională de Dezvoltare SUD nota 

conceptuală a proiectului «Creșterea potențialului turistic al regiunii sud-est a Moldovei prin 

modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități și agrement în zona recreativă «Dumbrava» din 

raionul Ștefan Vodă», la categoria «Apel competitiv», cu valoare estimativă de 21 820 0000 lei, care 

a fost promovată pentru a doua etapă a concursului, urmând ca în termen până la 17 februarie 2021 

Consiliul raional să depună cererea completă de finanțare, ce include și documentația cadastrală și 

cea de proiectare necesară. 



 10 

Este necesar de menționat, că la etapa a doua a concursului apelului de proiecte cu finanțare din 

FNDR, din cele 6 note conceptuale depuse de solicitanții din raionul Ștefan Vodă, pe lângă Consiliul 

raional Ștefan Vodă, au mai trecut și alte 3 note conceptuale ale colegilor din primăriile Ștefan Vodă 

(1) și Popeasca (2). 

În același context, în cadrul unui parteneriat regional, Direcția acordă suportul necesar Agenției 

de Dezvoltare Regională SUD, care a depus nota conceptuală și a fost selectată pentru a depune 

cererea completă de finanțare a proiectului «Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari», 

acceptat de asemenea în etapa a II-a a concursului, la categoria «Apel pe listă», pentru finanțare din 

FNDR (2021-2023). 

Având în vedere sarcina funcțională a Direcției privind crearea bazei de date in informării 

conducerii raionului asupra investițiilor implementate, în baza informației preliminare prezentate de 

către autoritățile publice locale de nivelul întâi și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului 

raional, valoarea proiectelor investiționale din diverse domenii și a reparațiilor capitale valorificate 

în anul 2020 în ansamblu pe raion a constituit 116 867 884 lei, inclusiv la reparația edificiilor și 

amenajarea teritoriului din sfera învățământ 13 296 874 lei, asigurarea cu apă și canalizare                         

22 069 735 lei, protecția și ameliorarea mediului ambiant 1 180 794 lei, iluminare stradală și eficiență 

energetică 1 961 926 lei și, respectiv 17 380 000 lei, reparația monumentelor și edificiilor din 

domeniul culturii 4 764 218 lei, reparația și întreținerea drumurilor 48 875 069 lei, reparația clădirilor 

administrative (construcția garajului, proiect tehnic al acoperișului CR) 551 948 lei, asigurarea cu 

gaze naturale 1 932 800 lei, în sistemul de sănătate 1 963 000 lei, situații excepționale (proiectări 

tehnice etc.) 2 891 520,0 lei. 

În perioada raportată APL satul Feștelița a devenit beneficiar al Proiectului „Crearea Centrului 

de excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficientă energetică și a surselor demonstrative de energie 

electrică” finanțator Fondul de Inovații Sociale din Republica Moldova asigurând finanțarea 

activității date cu 800 000 EURO. A fost desemnat cu titlul «satul eficientizat energetic», Consiliul 

local Feștelița și Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) au semnat un acord pentru 

modernizarea sistemului de iluminat stradal al satului. Acesta este primul proiect finanțat de NEFCO 

în RM, investiția fiind de 125 mii EURO, dintre care 112 mii euro (2,18 mla lei) sunt asigurați dintr-

un împrumut al Fondului ESC și cca 13 mii euro (260 mii lei) de către Consiliul local Feștelița. 

Un alt proiect de importanță majoră pentru raionul Ștefan Vodă este Proiectul "Dezvoltarea, 

implementarea unui sistem comunitar de gestionare a situațiilor de urgența de către comuna Ibănești, 

Județul Vaslui (România) și satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă" finanțat de Uniunea Europeană 

în sumă de 2 531 520 lei, contribuind și Consiliul raional cu 60 000,0 lei. 

Cu suportul Guvernului României au fost finanțate proiecte în sumă de 1 333 mii lei. 

Din sursele Fondului Ecologic Național a fost finanțate lucrările în sumă de 2 984 790 lei la 

construcția stației de epurare a apelor uzate din satul Cioburciu. La fel, pentru Proiectul construcției 

sistemului de canalizare și stației de epurare din satul Palanca au fost finanțate suma de 1 501 594 lei, 

sumă alocată de AO Biotica (992 394 lei) și contribuția primăriei de 509 2020 lei. 

Din sursele alocate de Consiliul raional Ștefan Vodă au fost desfășurate lucrări de reparație în 

cadrul mai multor spații a Spitalului raional Ștefan Vodă valorificate surse financiare în sumă de 1 

296 000,0 lei, pentru reparații curente în unele Oficii ale Medicilor de Familie din raionul Ștefan 

Vodă sumă alocată totală este de 667 000,0 lei în or. Ștefan Vodă, OMF Popeasca, OMF Palanca și 

OMF Volintiri. 

Pentru reparația drumurilor de importanță locală și raională au fost valorificate 48 875 069 lei, 

inclusiv din bugetul local 4 707 562 lei, buget raional 17 015 800 lei (pentru construcții capitale a 

drumurilor alocate 7 mln lei, reparație drumurilor publice locale 5 765,8 mii lei, întreținere –4 137 

mii lei si alte cheltuieli 113 mii lei), din bugetul de stat 27 151 707 lei. Cele mai importante activități 
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în acest domeniu au fost: Reparația capitală a drumului de acces L584 Ștefan Vodă – Ștefănești – 

Volintiri – Alava unde au fost alocate 7 000 000 lei. 

Cu suportul Fondului pentru tineri Ștefan Vodă au fost implementate 9 proiecte în localitățile 

raionului în sumă totală de 67 mii 509 lei. Beneficiarii acestui program sunt: localitatea Slobozia, IP 

Gimnaziul din s. Răscăieți, s. Talmaza, Ermoclia, Antonești, IP Școala primară „Grigore Vieru” din 

or. Ștefan Vodă, s. Popeasca, Consiliul local al elevilor din s. Viișoara, LT „Ștefan Vodă”. 

Cu suportul Fundației Est-Europene din Moldova a fost finanțate 6 afaceri din localitățile 

raionului, conduse de tineri în sumă de 45 000 Euro. 

Numărul total al proiectelor/acțiunilor investiționale în anul 2020 a constituit 128, inclusiv în: 

domeniul reparației și amenajarea edificiilor din sfera învățământ – 34; 

asigurarea cu apă și canalizare – 8; 

asigurarea cu gaze naturale – 3; 

protecția și ameliorarea mediului ambiant, amenajarea zonelor de agrement – 5; 

iluminare stradală – 9; 

reparația monumentelor și edificiilor din domeniul culturii – 14; 

reparația și întreținerea drumurilor – 68 

în sistemul de sănătate – 7. 

Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă (IP IASV) instituția creată pentru susținerea, în mod 

special dezvoltarea noilor afaceri (start up-uri), prin crearea condițiilor optime de a asigura 

continuitatea activității acestora.  

La etapa actuală Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă găzduiește 24 rezidenți, companii 

specializate în producerea mobilierului, servicii de masaj, de kinetoterapie, ecografie, de reparație a 

aparatelor de casă, consultanță și prestarea serviciilor cosmetice, servicii de traduceri, servicii 

juridice, servicii IT și reparația calculatoarelor, consultație și instruire în domeniul contabilității, 

servicii stomatologice, servicii sportive și fitness, servicii de frumusețe, servicii de publicare și 

multiplicare, servicii publicitate, consultanță pentru tinerii antreprenori, de predare a limbii engleze, 

de meditare a disciplinelor școlare, salon de fotografie. 9 dintre rezidenți reprezintă start up – uri. 

În perioada de carantină instituită în or. Ștefan Vodă, fiind în situația complicată de deplasare 

pentru a beneficia de produsele și serviciile locale, împreună cu rezidentul AO “Asociația pentru 

Dezvoltarea Tinerilor Antreprenori” am creat grupul “PRODUS DE ȘTEFAN VODĂ” menit să 

faciliteze conexiunea dintre producătorii/prestatorii de servicii locali și consumatori, în condiții 

limitate de situația pandemică creată. 

6 tineri antreprenori beneficiari de grant în cadrul Fondului de Antreprenoriat pentru Tineri 

Ștefan Vodă; 

19 afaceri nou create în perioada respectivă; 

Potențialul tinerilor mobilizat pentru a se înregistra la prima etapa a programului “Start pentru 

Tineri”,  în parteneriat cu Direcția Economie și Atragerea Investițiilor;  

18 aplicanți din raion la Programul Național “Start pentru Tineri – o afacere durabilă la tine 

acasă”, în cadrul cele de-a treia etapă; 

11 câștigători din raionul Ștefan Vodă în cadrul Programului Național “Start pentru Tineri – o 

afacere durabilă la tine acasă”; 

300 de persoane beneficiare în urma activităților desfășurate în cadrul IA; 

75 de persoane beneficiare în cadrul cursurilor de instruire pentru antreprenori; 

11 rezidenți noi incubați; 

475 de consultații oferite; 

24 rezidenți activi în IASV la data de 11.02.2021; 

O platformă pentru promovarea producătorilor locali creată – “PRODUS de ȘTEFAN VODĂ”; 
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7,5 milioane de lei – cifra de afaceri atinsă în perioada de gestiune, dintre care în jur de 750 mii 

lei reprezintă impozite achitate la bugetul de stat. 

 

 

 

Domeniul educației 

Direcția Generală Educație  a avut de realizat pentru anul 2020 un șir de obiective, care au fost 

orientate spre: 

Implementarea noilor politici educaționale de către toți cei implicați în procesul educațional – 

acesta fiind obiectiv – cheie în realizarea standardelor de calitate în perspectiva școlii de educație 

timpurie prietenoase copilului. Pentru a fi atins cu succes, ne-am propus alte două obiective ce țin de 

creșterea calității cadrelor didactice și manageriale. 

Creșterea cu 10% a competențelor profesionale ale cadrelor didactice, prin includerea în diverse 

programe de formare, seminare, instruiri 

Asigurarea îmbunătățirii cu 7% a competențelor manageriale a 75 cadre managerile. 

Este clar, nu putem realiza un obiectiv, dacă nu creăm condițiile necesare, de aceea în instituțiile 

de învățământ s-au repartizat 51 titluri de manuale (rom/rus), în cantitate de circa 11000 exemplare. 

De menționat, că manualele cu conținuturi noi, conform curriculei reconceptualizate pentru clasa a 

II-a și ghidurile metodologice au fost  bine apreciate de cadrele didactice .   De asemenea, manualele   

la limba franceză și limba engleză pentru clasele II-IV. 

IP gim. „Ion Creangă” s.Ermoclia, prin intermediul Fundației SOROS, s-a primit un calculator, 

iar în baza Proiectului „Clasa viitorului” a beneficiat de 5 seturi de roboței în sumă de 112 mii lei. 

Cu  suportul Ambasadei  Turciei ,47  de elevi  și 2 cadre didactice au beneficiat de tablete  și de 

laptop-uri. 

Cu suportul  Coreei  de Sud s-au alocat 5 calculatoare (IP gim.”M.Sîrghi” s. Cioburciu). 

In cadrul Proiectului ”Pestalozzi” 1 cadru  didactic a beneficiat de un laptop. 

In cadrul Proiectului “Terre  des  hommes” 2 instituții au beneficiat de 19  laptop-uri. 

Din lotul  achiziționat de MECC și UNICEF instituțiile de învățământ din raion au beneficiat de 

60  laptop-uri. 

Instituțiile de învățământ au procurat calculatoare, imprimante, laptopuri, table școlare, în  număr  

de 72  unități.  

La îmbunătățirea bazei tehnico – materiale a contribuit mult și Administrația Publică Locală de 

ambele niveluri. Din  componenta  raională  s-au  alocat  100 mii lei și  s-au  procurat   34 tablete 

pentru cl.I. 

În total, în raion, sunt 895 cadre didactice (296 în instituțiile de educație timpurie și 599 în școli). 

Menționăm că necesarul de cadre la 01.09.2020, a constituit 35 de pedagogi, dar au fost 

repartizați doar 2 și din ei nu s-a prezentat nici unul. De aceea, pentru acoperirea normei din planul – 

cadru, la 221 pedagogi s-a permis o sarcină didactică de la 1,25 până la 1,5 unități, la 11 cadre 

didactice mai mult de 1,5 unități. Din numărul total de cadre didactice, 180 (53 în instituțiile de 

educație timpurie și 127 în școli) sunt de vârstă pensionară.   

Disciplinele cele mai solicitate sunt: limbă străină, clasele primare, informatică, biologie, chimie.  

 Dacă ne referim la instituțiile de educație timpurie, aici activează 296 cadre didactice și 

manageriale, dintre care 123 (41%) au calificare în domeniul preșcolar, iar 118 – alte calificări în 

domeniul pedagogic și 55  - alte calificări. Aici e nevoie să încurajăm aceste cadre, pentru obținerea 

unei recalificări, care să le dea posibilitate să se promoveze în cariera didactică. 

 Aceste 985 cadre didactice și manageriale facilitează activitatea a 9019 elevi / copii (3004 

copii în instituțiile de educație timpurie și 6015 în instituțiile școlare). 
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Cu părere de rău numărul elevilor s-a micșorat cu 149 și numărul copiilor în grădiniță cu 68, 

conform prognozei către 01.09.2020, vor fi școlarizați 5983 elevi, cu 32 elevi mai puțini decât în anul 

precedent. 

Anul de studii 2020 – 2021,  a demarat în condiții speciale, în contextul epidemiologic de COVID 

– 19. 

Pe parcursul lunilor iulie – august,  de comun cu cadrele didactice, părinții, comunitatea au fost  

studiate  diverse variante privind redeschiderea instituțiilor de învățământ în anul de studii 2020 – 

2021. 

 

Domeniul sănătății 

 

Domeniul sănătății în raionul Ștefan Vodă este reprezentat  prin IMSP ”Spitalul raional 

Ștefan Vodă”, IMSP ”Centrul de sănătate Ștefan Vodă”, IMSP ”Centrul de sănătate Talmaza”, 

IMSP ”Centrul de sănătate Crocmaz”, IMSP ”Centrul de sănătate Olănești”, ÎM ”Centrul 

stomatologic  Ștefan Vodă”. 

 

Pe parcursul activității IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă pentru anul 2020, accentul a 

fost pus pe: 

• Sporirea calități serviciilor de sănătate. 

• Atragerea tinerelor specialiști 

• De majorat veniturilor din serviciile prestate contra plată  

• Fortificarea bazei tehnico – materiale; 

• Promovarea tehnologiilor informaționale; 

• Conlucrarea activă cu APL. 

Asistența spitalicească este acordată de Spitalul Raional Stefan Vodă cu o capacitate de 135 

paturi.  

 102 paturi acute: 

Secția  terapie                            -    30 paturi 

Secția chirurgie                         -     30 paturi 

Secția pediatrie                          -    15 paturi 

Secția  traumatologie                 -         

Secția obstetrico-genicologică   -    15 paturi 

Secția  boli  contagioase             -    12 paturi 

Secția anestezie, terapie intensivă cu blocul de operație 

Secția  transfuzie a sângelui 

33 paturi cornice: 

Reabilitare               16 

Geriatric                  15 

Îngrijiri paliative       2 

 

Odată cu înregistrarea cazurilor de infecție a noului virus COVID-19 și întreprinderea măsurilor 

de prevenire și tratare. Trebuie recunoscut faptul că la etapa inițială gravitatea răspândirii și infectării 

cu COVID-19 nu a fost conștientizat la nivelul corespunzător. Iar lipsa unei practici nu a permis 

luarea unor decizii prompte și corecte. Fiecare medic avea ferma convingere că are suficiente 

cunoștințe pentru a combate noul virus COVID-19. Lipsa pandemiilor de-a lungul anilor a  impus 

încrederea că ei se vor descurca, iar ca manager mizam pe aceasta. 
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Creșterea bruscă a umărului persoanelor infectate cu COVID-19 în raionul Ștefan Vodă dar și la 

nivel național și global a condiționat instaurarea unei situații de panică și frică ceea a avut un impact 

negativ la acel moment. 

IMSP Spitalul raional Stefan Voda a  activat  pe o capacitate de 135 paturi : 

102 paturi îngrijiri acute; 

33 paturi îngrijiri cronice.  

   Pe parcursul anului au fost prestate servicii medicale spitalicești pe următoarele profiluri: 

   - 42 paturi cu infecția COVID-19 (terapie generala  30 paturi + boli infecțioase 12 paturi); 

   - 10 paturi triere COVID -19 (5 paturi pediatrie + 5 paturi chirurgicale ); 

   -   3 paturi reanimare COVID-19; 

   - 50 paturi îngrijiri acute ; 

   - 33 paturi îngrijiri cronice.  

               Pe parcursul a  anului  2020 în IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă  s-au tratat  

     3682  pacienți cu o durata medie de spitalizare de 6.8  zile-pat din ei:  

     - 2761 cazuri asigurate  program general cu ICM realizat în mărime de 1.0311, costul cazului 

fiind de 3891 x  1.0311 =4012 lei ( planul  fiind de 3137 cazuri cu ICM 1.0387, costul cazului 

constituind 4042 lei)  o durata medie de spitalizare de 6.11  zile-pat; 

-  90 cazuri chirurgie de 1 zi cu ICM realizat în mărime de 0.9521, costul cazului de 3891 x 

0.9521 = 3705 lei ( planul fiind de 89 cazuri cu ICM de 0.9517 , costul cazului 3703 lei); 

- 246 cazuri cronice cu o durata medie de spitalizare de  7.74 zile-pat; 

- 441 cazuri cu infecția COVID-19  cu ICM realizat în mărime de 1.6386, costul cazului fiind de 

4667  lei x  1.6386 =7647 lei/cost caz ( planul fiind de 381 cazuri ICM de 1.620, 7560.54 lei cost/caz) 

cu o durata medie de spitalizare de circa 9 zile-pat; 

- 143 cazuri neasigurați cu o durata medie de spitalizare de circa 4.7 zile-pat din ei: 

- 105 cazuri neasigurați achitate cu o durata medie de spitalizare de 4.676 zile-pat; 

-  38  cazuri neasigurați neachitate cu o durata medie de spitalizare de 4.8 zile-pat în suma de 

123 645 lei. 

De către medicii specialiști au fost efectuate 66 153 vizite din care  58 617 vizite au fost prestate 

persoanelor asigurate.  

Pe parcursul anului 2020 IMSP  ”Centrul de Sănătate Ștefan Vodă  a  gestionat  18 localități  cu o 

populație de 36460 persoane, în structură: SAMF Ștefan Vodă,11 Oficii ale Medicului de Familie, 6 

Oficii de Sănătate, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ’’YK IUNONA’’, Centrul Comunitar de 

Sănătate Mintală, Centrul Medico Social  de Îngrijiri la Domiciliu,, Maria Magdalena’’, 8 laboratoare, 

secția radiologie, 8 staționare de zi,  10 cabinete fizioterapeutice, 13 filiale farmaceutice. 

 Pe parcursul a.2020  în CS Ștefan Vodă a activat laboratorul central mixt din SAMF şi 7 laboratoare 

rurale. Au fost efectuate 182189 (a.2019-343995/   analize, inclusiv în laboratorul Ştefan Vodă 

141575 (2019- 286764 analize (sau 77,7%) şi în laboratoarele  rurale – 40614 analize. 

Capacitatea zilnică a laboratorului din SAMF Ştefan Vodă este de 900 -1100 analize.   Se efectuează 

60   tipuri   investigații de  laborator.  În a. 2020 au fost implementate  4 tipuri de analize noi.   S-au 

efectuat  1945 investigații citologice, inclusiv 1051 cu scop diagnostic. 

Tuberculoza  

        În perioada de raportare au fost înregistrate 11 cazuri noi de tuberculoză / 2019 - 30/ fiind în 

scădere cu 19 cazuri comparativ cu anul 2019. Totodată a crescut numărul de recidive de la 2 cazuri 

la 5 cazuri. 

       Incidenţa caz nou de TB este în scădere și constituie 30,2 cazuri la 100 mii populație /2019 – 

81,3/, pe raion fiind 26,6 la 100 mii populație.  

 

Cazurile noi TB s-au înregistrat în localitățile: 



 15 

        Ermoclia - 4 cazuri;  

        Răscăieții Vechi, Ștefănești  câte 2 cazuri 

        Popeasca, Volintiri, Semionovca  câte 1 caz 

           În perioada de raportare s-au depistat 5/2019 - 11/ cazuri de TB pulmonară cu destrucție. 

Ponderea fiind de 46 la sută din cazurile noi de TB, pe raion – 47,3%. Cazurile s-au înregistrat în 

localitățile: Răscăieții Vechi, Ștefănești, Semionovca, Ermoclia. Toate cazurile sunt din grupa de 

vigilență sporită cu condiții de viață nesatisfăcătoare, abuz de alcool.  

Pe parcursul anului 2020 s-au înregistrat 108 /2019 - 104/cazuri noi de cancer.  

Incidența înaltă prin cancer se înregistrează în localitățile: Ștefan Vodă, Popeasca, Slobozia, 

Ermoclia, Volintiri, Copceac. O creștere alarmantă a cazurilor de cancer se atestă în localitățile: 

Slobozia de la 7 la 12 cazuri, Popeasca de la 2 la 12 cazuri. 

  În  a. 2020 au activat 173 persoane fizice (173 funcții ocupate) la 212,0 unități personal aprobat, 

asigurare cu cadre  /81,6%/. Am  activat în componență: 20 medici, 58-44 MF- asistente medicale. 

Asigurarea cu medici – 48,8 %, inclusiv medici de familie – 14, asigurarea 58,3 %. De tot medici 

pensionari 9-45%, asistente medicale pensionare 24 /32,0%/.   Media de vârsta la medici e 58 ani, 

asistente medicale 53 ani. Pe parcursul a. 2020  s-au eliberat 5 medici (2 medici de familie Purcari și 

Ermoclia, 1 medic ginecolog, 2 medici tineri specialiști, care au fost permanent în concediu de 

maternitate), angajați medici  - 0. S-au angajat 3 asistente medicale,    s-au eliberat 6 asistente 

medicale. 

Doar localitatea Răscăieţi este asigurată cu medici  conform normativului.   La SAMF Ştefan 

Vodă, OMF Popeasca, ultimii 2 ani se resimte insuficienţa asistentelor medicale. 

Lipsesc 9 medici de familie, medic radiolog,  pediatru.   În legătură cu insuficienţa medicilor de 

familie  am fost nevoiți să reprofilăm funcția Specialistului principal în pediatrie și obstetrică în medic 

de familie Ermoclia. 

Aceste 2 aspecte – insuficiența lucrătorilor medicali și necesitățile masive de sănătate ale 

populației îmbătrânite fără surse financiare suficiente pentru tratament provoacă o situație de 

încordare permanentă în rândul lucrătorilor medicali, provoacă nervozitate, surmenaj cu apariția 

problemelor de comunicare lucrător medical – pacient. 

IMSP CS Talmaza este o Instituție Medico  Sanitară Publică, care acordă asistența medicală 

primară pe principiul medicina de familie și beneficieze de toate drepturile ce decurg din calitate 

de persoană juridică de drept public, își desfășoară activitatea necomercială pe principiul 

autofinanțării de non profit  în conformitate cu legislația în vigoare și regulamentul de activitate 

al IMSP CS Talmaza, aprobat de MS , Consiliul Raional Ștefan Vodă și Camera de Înregistrare 

de Stat. 

Total  persoane asigurate-3980ce constituie 61.8%   comparativ cu anul 2019  , 3903 persoane 

asigurate ce constituie 61.0%.  Natalitatea in anul 2020 este în creștere de la 70 copii în 2019 la 77 în 

anul 2020.Mortalitatea generală este în creștere de la 73 persoane decedate la 84 in 2020 ,sporul 

natural -1.1 

Pe parcursul anului 2020 sau înregistrat 131 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS –COVID-

2, inclusiv 6 copii.  Tratament la domiciliu 35 persoane din ele  cu agravare stării de sănătate si 

internare in staționar 8 persoane. 

În supravegherea instituției au fost 1001 persoane venite de peste hotarele țării ,cazuri suspecte 

si confirmate la persoanele venite nu sau depistat. 

Cazuri de deces la persoanele infectate cu virusul COVID -19 nu sau înregistrat.  

Pe parcursul anului 2020  IMSP   Centrul de Sănătate Crocmaz a deservit populația satului 

Crocmaz in număr de 2534,  satul  Tudora  în  număr  de  1654,  satul  Palanca în  număr  de  

1627,  persoane  apte  de  munca  2020 – 3320,  numărul  persoanelor  asigurate 3822-66%. 

Bugetul Fondurilor  Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală  pentru anul 2020 al IMSP 

Centrul de Sănătate Crocmaz a fost aprobat în sumă de 2728617.83 lei, dintre care Asistența Medicală 
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Primară- 2722668,73, Îngrijiri Medicale la Domiciliu- 5949,10 lei; pe parcursul anului în baza 

acordurilor adiționale la contractul cu CNAM suma a fost precizată și constituie 2 853 303 , 93 lei. 

Finanțat  de către CNAM  pentru perioada  raportată  în sumă de 2802474,21 lei  / 98,2 la sută 

din bugetul precizat. 

Activitatea instituției a fost orientată spre: 

1.Prevenirea apariției si răspândirii focarelor de COVID-19 prin depistarea si limitarea lor în cel 

mai scurt timp posibil. 

2.Prevenirea printr-o serie de masuri de sănătate publica a răspândirii COVID-19 pe teritoriul 

deservit. 

3.Familiarizarea permanenta a populației la capitolul ”Asigurarea obligatorie de asistenta 

medicala”. 

4.Depistarea precoce a maladiilor oncologice, in special a cazurilor vizuale. 

5.Monitorizarea și reabilitarea permanentă a persoanelor din grupele de risc sporit la mai multe 

maladii cornice. 

6.Școlarizarea pacienților cu HTA, Diabet zaharat, astm bronsic s.a. 

7 Sporirea accesibilității populației la serviciile de sănătate, sporirea calității și numărului de 

populație aflata sub supravegherea medicala permanenta 

 

Pe parcursul anului 2020  IMSP   Centrul de Sănătate Olănești a gestionat  Bugetul Fondurilor 

Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală Primară și Îngrijiri Medicale la Domiciliu  pentru anul 

2020 care a fost aprobat în sumă de 3801621,00 lei dintre care: 

●  3789432,60 lei Asistența Medicală Primară (la populația de 7546 persoane  înregistrate în 

instituție); 

●  12188,40 lei Îngrijiri Medicale la Domiciliu (pentru 84 de vizite la domiciliu). 

   Finanţat de către CNAM pentru perioada raportată  suma de 3801621,00 lei / 100 % din bugetul 

aprobat. 

   Finanțat de către Fondator pentru anul 2020 suma de 50800.00 lei , suma alocată pentru: 

alimentația pentru copii                                                                                      - 20200,00 lei;  

colostom(consumabile medicale)                                                                       - 15600,00 lei; 

procurarea medicamentelor bolnavilor oncologic și combaterea tuberculozei  -  15000,00 lei. 

În CS Olănești  activiază 4 medici de familie,1 medic obstretician – ginecolog, 12 – asistente 

medicale,  1 – personal  medical inferior şi 4 – personal administrativ- gospodăresc. Toţi medicii 

dispun de categorie superioară. Din 18 asistente medicale de categorie superioară dispun 16, două  au 

categoria –1.    

 Clădirea Centrului de Sănătate Olăneşti e cu  un nivel, construită în anul  2014 cu suportul Băncii 

Mondiale. Este asigurată cu apă centralizat prin apeduct, telefonizată, dispune de energie electrică, 

gazificată ,conectată la internet, complectată cu  computatoare, printere, xerox, fax ,transport de 

serviciu Dacia Logan. În 2019 s-a procurat un hemoanalizator pentru efectuarea analizei generale de 

sânge. 

 

În baza ord.MS nr.244 din 13.03.2013 "Cu privire la trecerea la autogestiune a serviciului 

stomatologic " si in baza Deciziei Consiliului Raional Ştefan Vodă nr.7/9 din 31 octombrie 2013 a 

fost instituita IM Centrul Stomatologic raional Ştefan Vodă 

În anul 2020 ÎM Centrul Stomatologic a activat în conditii de pandemie unde au fost schimbări 

în programul de activitate, sub alte cerințe. Toate acestea au influențat asupra indicatorilor de 

activitate. 

 Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 6382 vizite sau cu 5097 mai puține decât in a.2019 

(11479) vizite. Din numărul total de vizite , copiii constituie - 3819vizite (59,8%), a.2019 9365(81,6% 
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).   Ponderea persoanelor asanate din numărul de adresări primare a fost de 793 ( 13,4%), in a.2019 

(11,2 %) -1239sanatii. 

În a. 2020 au fost tratați  1468  dinți, dintre care 542 cu carie complicată . Corelația cariei cu 

caria complicată este de 1,7:1,  a.2019—1,2:1.  

Numărul de dinți extrași în a. 2020 a fost de 1217, a. 2019-1596 sau cu 379 dinți mai putini decât 

in a.2019, ceea ce ne bucura.  

 Raportul dintre dinții tratați și extrași a fost de 1,2:1, la nivelul a.2019 La acest capitol mai sunt 

rezerve, fără a  ține cont de  condițiile pandemiei COVID-19. 

Starea de carantina si-a lăsat amprenta si la capitolul examenului profilactic al copiilor. La 

acest indicator la fel s-a înregistrat o scădere. 

Asistența stomatologică de urgenta în a. 2020 a fost acordată la 713 pacienți  sau 

cu  104  cazuri mai mult decât în a.2019- 603 pacienți, dintre care —218 copii. 

 

Domeniul asistenței sociale 

Un domeniu foarte important constituie cel ce ține de asistență socială  și protecția familiei, 

realizat prind intermediul direcției generale  asistență socială și protecția familiei.  

Evaluarea necesităților de asistență:  în perioada de raportare,  Serviciul asistența personală a 

realizat un număr total  de 134 de intervenții dintre care: 

Evaluări inițiale ale potențialilor beneficiari - 46  intervenții. 

Evaluări complexe ale beneficiarilor admiși în Serviciu - 37  intervenții. 

Elaborarea planului individualizat de asistență - 37  intervenții. 

Acordarea serviciilor în conformitate cu planurile individualizate de asistență - 88 de intervenții.  

În scopul oferirii serviciilor de calitate şi sporirii nivelului de competenţă profesională, în 

conformitate cu obiectivele şi Standardele minime de calitate, au fost realizate activități de instruire 

și ședințe cu  asistenţii personali.  

  În anul 2020 echipa multidisciplinară de specialiști a realizat 4 ședințe  în cadrul cărora s-a 

evaluat necesitățile de asistență pentru 38  solicitanți la Serviciu.  

De către membrii comisiei multidisciplinare au fost verificate  detaliat  63  de dosare depuse de 

către solicitanții la Serviciul asistența personală.  S-a luat în considerație aspectul social a familiilor 

din care fac parte solicitanții, condițiile de trai, componența familiei, situația ei economică și nivelul 

capacității funcționale a solicitanților. 

   Acțiuni întreprinse în vederea realizării obiectivelor Serviciului  pe parcursul anului 2020: 

au fost primite în audienţă  64 de persoane cu diverse întrebări din domeniul social; 

în registrul de evidenţă al solicitanţilor au fost înregistrate 4 cereri de solicitare a Serviciului 

,,Asistența personală,,;  

pentru  289 de persoane cu dizabilităţi  au fost  eliberate certificate confirmative precum că nu 

sunt încadraţi în Serviciu  social ,, Asistenţă personală” și nu sunt la întreținerea statului. 

Comisia raională pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate au examinat 44 

dosare și acordat Suport monetar în sumă de 116560 lei. Mărimea suportului a variat de la 2000-6000 

lei. 

Serviciul social ,,Asistență personală” este un serviciu specializat, instituit prin Decizia nr.5/11 

din 08 august 2013 a Consiliului raional Ștefan Vodă și prestat de către Direcția Asistență Socială și 

Protecția Familiei.  

În perioada de raportare,  Serviciul asistența personală a realizat un număr total  de 134 de 

intervenții dintre care: 

Evaluări inițiale ale potențialilor beneficiari - 46  intervenții. 

Evaluări complexe ale beneficiarilor admiși în Serviciu - 37  intervenții. 

Elaborarea planului individualizat de asistență - 37  intervenții. 
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Acordarea serviciilor în conformitate cu planurile individualizate de asistență - 88 de intervenții. 

Serviciul  protecţia drepturilor copilului: 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.378 din 25.04.2018 la stabilirea și plata 

indemnizației zilnice pentru copii, în anul 2020 a fost stabilită indemnizația pentru  67 copii în sumă 

de 332436 lei, care deține statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas 

fără ocrotire părintească, în conformitate cu Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială 

a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, plasat în serviciile sociale care este 

încadrat într-o instituţie de învăţământ, începând cu clasa a cincea până la împlinirea vârstei de 18 

ani. 

În anul de gestiune au fost instituite 18 tutele/curatele cu plată și s-a achitat alocația unică pentru 

22 copii aflați în tutelă în sumă de 103283,5 lei, s-au achitat  indemnizație pentru 88 tutele/curatele 

în sumă de 1619624,4 lei. 

Datorită statutului, componenței și mecanismului de funcționare, Comisia raională pentru 

protecția copilului aflat în dificultate, asigură că familia cu copilul aflat în situație de risc primește 

suportul necesar pentru depășirea situațiilor de criză, ceea ce contribuie la prevenirea separării 

copilului de familie. Totodată, comisia analizează și se expune în vederea reintegrării copilului în 

familia biologică sau extinsă în cazul când acesta părăsește serviciile de alternativă sau de tip 

rezidențial. 

Datorită activității comisiei se asigură că separarea copilului de familie va fi dispusă de 

autoritatea tutelară teritorială numai în cazul în care se constată că menținerea copilului în familie nu 

este posibilă sau contravine interesului superior al copilului. În cazul copilului separat de părinți, 

autoritatea tutelară teritorială dispune plasamentul copilului, ținând cont de prioritatea plasamentului 

sub tutelă/curatelă în familia extinsă față de celelalte tipuri de plasament iar în cazul când acest lucru 

este imposibil, se ține cont de prioritatea formelor de protecție de tip familial față de cele de tip 

rezidențial. 

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate 4 ședințe ale comisiei. În cadrul ședințelor au fost 

examinate  139 cazuri cu 181 copii.  

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu, reprezintă o gamă de servicii acordate în comunitate 

persoanelor care nu sunt în stare să-şi realizeze prin eforturile proprii un nivel independent de viaţă.   

La deservire socială la domiciliu sunt 363 beneficiari din care 83 cu dizabilitate după cum urmează: 

Grad sever - 19 persoane; Grad accentuat – 55 persoane, grad mediu – 9 persoane și 365 potențiali 

beneficiari. În anul curent a fost sistat și suspendat serviciul pentru 61 de persoane, dintre care: 

Decedați – 42 persoane; plecați în altă localitate/luați la îngrijirea rudelor sau persoanelor terțe 

–15 persoane; cazați pe timp de iarnă la Centrul de asistență socială pentru persoane vârstnice și cu 

dizabilități din s. Talmaza – 2 persoane și cazați pe timp de iarnă la Centrul multifuncțional 

”Concordia” din s. Tudora 1 persoană, în total  3 persoane. De către șeful serviciului pe parcursul 

anului au fost audiate 48 persoane cu diverse probleme sociale, s-a efectuat 22 deplasări în teritoriu, 

unde au fost evaluați la domiciliu 121 persoane verificându-se corectitudinea prestării serviciilor de 

către lucrătorul social. S-a întocmit 121 rapoarte de vizită, 56 decizii pentru includerea în serviciu, s-

a perfectat 56 dosare. 

Serviciul de asistență socială comunitară a fost instituit la începutul anului 2007 în cadrul 

DGASPF. Acesta are drept scop: Prestarea asistenței sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea 

și depășirea situațiilor de dificultate.  

Serviciul asistenţă socială comunitară este constituit din: 

şef al serviciului asistenţă socială comunitară – 1; 

asistenți supervizori - 3  

asistenți sociali comunitari – 25. 
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    Asistentul social este un actor important din comunitate, specialist în domeniul asistență 

socială, care are legătură cu persoanele, familiile cu copii în dificultate, evaluează nevoile lor și 

asigură accesul la prestații și servicii sociale existente la nivel de comunitate, colaborează cu 

administrația publică locală, instituțiile de resort, organizațiile neguvernamentale în scopul 

soluționării problemelor beneficiarilor, propune și pregătește cazurile pentru referire spre servicii 

sociale specializate.  

Pe parcursul anului 2020, asistenții sociali comunitari au deschis -1264 de dosare conform 

Managementului de caz, dintre care: 

cazuri soluționate, închise – 352 

cazuri aflate în lucru – 498 

Cazuri în proces de monitorizare post-intervenție -156; 

Cazuri de referire către alte instituții/servicii -258. 

În cazul în care serviciile sociale primare nu satisfac necesitățile beneficiarelor, dosarele din 

comunitate sunt îndreptate spre serviciile sociale specializate.  

Asistenții sociali din raion au referit 139 de cazuri la Comisia raională pentru Protecția Copilului 

aflat în dificultate, unde s-a examinat 181 copiii din 139 familii social vulnerabile și situație de risc.  

Activitatea asistenților sociali comunitari este foarte amplă și complexă. În scopul diminuării 

situațiilor problematice din comunitate și asigurarea unei clime pozitive asistenții sociali primesc 

cetățeni cu diferite întrebări în audiență.  

    Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate:  

Audiența cetățenilor – 1560 

Acte de cercetare a condițiilor de trai la domiciliu – 1150 

Petiții - 230 

Evaluări inițiale - 1065  

Evaluări complexe – 268.  

 Asistenții sociali au fost implicați în identificarea și evaluarea a: 

17 copii și 14 adulți pentru serviciul social Echipa Mobilă; 

51 copii pentru APP; 

18 copii, 39 maturi pentru Serviciul Asistență Personală; 

99 copii din familii social vulnerabili și situație risc care au fost incluși în Serviciul Sprijin 

familiar;  

44 beneficiari de Suport monetar; 

365 beneficiari dintre care 121 sunt alimentați cu prânzuri calde 

Serviciul social ”Echipa Mobilă”. 

Acest  serviciul a fost creat în anul 2017 în parteneriat cu Asociația obștească Keystone Moldova. 

Scopul Serviciului este prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități și incluziunea socială 

a acestora prin prestarea serviciilor de asistență socială, medicale, psihologice la domiciliu 

beneficiarilor, care nu au acces la servicii specializate. 

Pe parcursul anului 2020, Echipa mobilă a acordat servicii unui număr de 17 beneficiari, cu 

vârste cuprinse între 3 ani (cel mai mic) și 65 ani (cel mai mare), dintre care 7 beneficiari de gen 

feminin și 10 beneficiari de gen masculin.  

Din numărul total de beneficiari ai Serviciului, 16 prezintă dizabilități severe (grad I), 1 prezintă 

dizabilități accentuate (grad II), 

Din cei 17 beneficiari ai Serviciului, 11 au fost referiți Echipei mobile de către asistentul social 

comunitar, iar 6 au fost identificați de către Echipa mobilă. În dependență de vârstă, în serviciu sunt 

7 - maturi și 10- copii. 
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În perioada de raportare, Echipa mobilă a acordat asistență activă unui număr de 17 beneficiari. 

Echipa multidisciplinară din cadrul DGASPF Ștefan Vodă la data de 12.11.2020 conform Procesului 

verbal nr. 10 a încetat și suspendat prestarea  serviciilor pentru 4 beneficiari. 

 Echipa mobilă a activat în 9 localități ale raionului Ștefan Vodă, cea mai îndepărtată fiind 

Olănești (30 km). Beneficiarii au fost selectați din localitățile cu un grad de accesibilitate redusă la 

serviciile sociale.  

Repartizarea beneficiarilor pe localități este următoarea: 

Popeasca - 1 beneficiari; 

Feștelița - 3 beneficiari; 

Talmaza – 2 beneficiari; 

Ermoclia - 2 beneficiari; 

Slobozia - 2 beneficiari; 

Olănești -  2 beneficiar; 

Antonești – 2 beneficiari; 

Carahasani - 2 beneficiari; 

Marianca de Jos – 1 beneficiar. 

Echipa mobilă a prestat servicii în 9 localități din cele 23 ale raionului, ceea ce constituie cca 

45%. 

Domeniul cultural 

 

  În domeniul Culturii  printre cele mai relevante  realizări , pe parcursul anului 2020, menționăm 

următoarel: 

- Îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către BP prin aprobarea Regulamentului privind 

serviciile prestate  de bibliotecile publice (HG nr.24/ 2020) şi a Regulamentului privind evaluarea 

bibliotecilor  publice (HG nr.747/2020);  

- A fost iniţiat un sondaj pentru a afla cum gestionează  timpul profesional  angajaţii instituţiilor 

de cultură ( bibliotecile,   directorii caselor de cultură, conducătorii colectivelor artistice ) din raion 

în perioada pandemiei de coronaviroză   în urma căreia am identificat  un tablou real – trist de tot,  

mă refer lunile aprilie - mai ( 15 instituţii din 8 localităţi au fost în concediu ordinar /izolarea la 

domiciliu/ sistarea activităţilor/ starea psihologică/ grija faţă de colegii vârstnici/ etc...) .    

- Pentru  a  nu-şi  întrerupe complet activitatea în perioada  stării de urgenţă Direcţia cultură, 

tineret, sport şi turism  a propus  un  altfel de program  instituţiilor  de cultură   şi anume  sistarea 

accesului  utilizatorilor spectatorilor/ artiștilor amatori /vizitatorilor , direcţionându-se  în spaţiul 

virtual  (concentrarea pe activităţi care nu necesită interacţiunea  umană). Ne-am adaptat  la 

distanțarea  socială, impusă  în această  perioadă de pandemie punând  la dispoziţia publicului 

evenimente, expoziţii online , ba mai mult  bibliotecarii  sau  depăşit  în cunoştinţele  acumulate  prin 

schimbarea  formatului de organizare  a activităţilor. În linii mari, bibliotecarii  au fost nevoiţi  să 

inoveze permanent, participând la diverse  traininguri /ateliere/ seminare /instruiri/ cursuri  /sesiuni 

/conferinţe /mese rotunde  obţinând   abilităţi   necesare de  cunoaştere  în  implementarea  proiectelor  

şi nu numai dar şi a diverselor servicii / subiecte  propuse  de  Centrul de  formare  profesională 

continuă în biblioteconomie, centrul regional de excelenţă profesională (Ştefan - Vodă, 

Feşteliţa,Copceac, Talmaza nr.1,Ştefăneşti, Palanca, Cioburciu, Răscăieţii Noi, Volintiri),  şi şirul  

poate continua , bibliotecarii ,  sunt cu  doi  paşi  înainte. Experienţa lunilor de izolare socială a 

conturat  mai  aprofundat  serviciile  asimilând  aplicaţii  noi din mers . Lecţiile care  se impun  după  

această perioadă  de turbulenţe sunt multe şi încă urmează a fi analizate, unele sunt în deplină 

desfăşurare, dar asupra unor învăţăminte ne putem concentra  eforturi de pe acum: activitatea 

bibliotecilor va fi adaptată unui nou comportament social în acord cu noile reguli de distanţare  fizică. 
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Lucrătorii caselor de cultură nu şi-au lăsat creativitatea în întuneric şi  au realizat foarte multe 

activităţi  online ( filmuleţe/ postări/ distribuiri) s-au schimbat totalmente atitudinea, se vede cu ochiul 

liber fără comentarii o concurenţă virtuală. În plan gospodăresc – reparaţii/ dotări cu mobilier/ 

schimbări de uşi /ferestre - Palanca, Tudora, Carahasani, Răscăieţi, Talmaza, Cioburciu, Ştefan Vodă 

, Slobozia,  practic toate instituţiile  au fost pe şantierul de construcţie.. 

 

Domeniul construcției, gospodărie comunală și drumuri 

 

Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri ca parte componentă a Consiliului raional  

execută funcția de mobilizare a instituțiilor publice locale  la  realizarea politicii  strategiei de 

dezvoltare social – economica  a  raionului  pentru  anii  2016—2021  în  domeniul: 

Construcții, 

Gospodărie  comunala 

Construcția si exploatarea drumurilor 

Construcția și exploatarea  rețelelor de gaze naturale 

Eficiența energetica 

Salubrizarea localităților 

Asigurarea cu apă potabilă si canalizare 

Asigurarea exploatării  centralelor termice 

Amenajarea localităților. 

În  conlucrare  cu Administrația Publică Locală, alte  direcții a  Consiliului raional, managerii 

instituțiilor  publice  si  agenții economici  în  anul  2020   au  fost  executate  următoarele  realizări: 

La  reparația si  întreținerea DPL  din fondul rutier  au  fost  alocate 17015,8 mii lei, din care  la 

proiectul de reparație a drumului  L-584 Stefan Voda – Ștefănești – Volintiri – Alava -7000 mii lei. 

Reparația DPL – 5765,8 mii lei 

Întreținerea DPL -4137 mii lei 

Alte cheltuieli – 113,0 mii lei. 

În  urma  desfășurării licitațiilor învingătorii au  fost  stabilite: 

Întreținerea  și  reparația  drumurilor publice locale – SA Drumuri Căușeni 

Reparația drumului L 584 – Credo Industry SRL. 

Au  fost  executate următoarele lucrări; 

L – 592   Drum  de  acces spre s. Căplani , amenajarea  stratului de egalizare cu beton  asfaltic 

900 m/l    5550 m2 – 1678 mii lei. 

 L -584.1 Drum de acces spre s.Copcesc   3300 m2   in suma de 1167 mii lei. Pe  această  porțiune 

de  drum  in  urma  calamităților naturale au  apărut  cheltuieli  neprevăzute, care au  fost  suportate 

de primăria Copceac circa 49 mii lei. 

 L – 583.2   L 583  Feștelița – Marianca de Jos – 1625 m2 in suma de 1034 mii lei. Au  fost  

executate 2  straturi din beton asfaltic (5 si 4 cm). 

 L -584   Stefan Voda – Ștefăneștii –Volintiri – Alava strat de 15 cm 1000 m/l – 6000m2    de 

955 mii lei. 

 L 583   Ermoclia- Alava 1100 m/l 6600 m2  de 639 mii lei si L -587 R 30 Drum de acces spre 

s.Cioburciu  750 m/l  4500 m2 de 418 mii lei reparații cu  adaos de materiale. 

La  drumul L – 594 R 30 Drum de acces spre Stefan Voda a fost  construit un trotuar cu lungimea 

de 302 m/l si suma de 333 mii lei. 

La  întreținerea DPL  sume  mai  mari au  fost  valorificate la plombarea gropilor 1250 m2- 380 

mii lei , marcaje rutiere – 2500 m2 -326 mii lei. Amenajarea  stratului de  egalizare -641 mii lei. 
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Au  fost renovate  pavilioanele de  așteptare  din s.Talmaza, Ștefan Vodă, Antonești, Carahasani, 

Slobozia precum si   stela la intrare  in  raion. 

Pentru  întreținerea  de  iarnă    în  stoc  sunt 1000 t de material  antiderapant  si 100 t  de sare. 

Pentru  deszăpezirea drumurilor se  precauta 3 autospeciale cu instalații de curățire a drumurilor 

si de împrăștiere a antiderapantelor,2 autogredere, 1 încărcător frontal, 1 excavator, 1 autocurățitor 

cu rotor,  2  tractoare cu lopeții. 

Un  imbold  simțitor  în  reparația  drumurilor  publice  locale  si  comunale  o  are  proiectul  

„Drumuri bune pentru Moldova 2020” datorită căruia  în  raionul  Ștefan  Vodă  din  bugetul  

republican  și  fondul  rutier  sau  alocat  peste  23  milioane de lei.  Administrează  sursele  și  lucrările  

Administrația de Stat a drumurilor, executorul  lucrărilor   SRL „Dramascons”. 

Pentru  reparația  școlilor  din  raion  au  fost  alocate  sume: 

Bugetul de Stat – 850 mii lei  din care   Căplani – 200 mii  

Carahasani – 150 mii 

Brezoaia – 100 mii  

Copceac  400 mii  

Consiliul  raional  + Componenta – 2313 mii lei 

Primăriile  - 374 mii lei  

Bugetul  instituțiilor – 1000 mii lei 

Granturi  proiecte – 7830 mii lei -4000 mii LT Ștefan Vodă  3000 gimn.Feștelița  

Total 12387 mii lei  

Sumele cele mai mari au  fost alocate la LT Ștefan  Voda  pentru  finisarea  proiectului de 

reparație 4000 mii lei și  300 mii lei gimnaziul din s.Festelița.  Termoizolarea   pereților și  reparația  

cantinei. 

S-au reparat  4  grupuri  sanitare: Gimnaziul Tudora, gimnaziul  Talmaza, gimnaziul 

Dm.Cantemir din or.Stefan Voda.  La gimnaziul  s.Copceac lucrările  trebuie  sa demareze. 

Grup  sanitar  construit  din  nou la  gimnaziul Brezoaia, Sau  schimbat 113  geamuri si  22 uși  

reparat  2  depozite  la  Palanca si Antonești.  Doua cantine LT.Olanești si gimnaziul Feștelița, 

      Reparat  2  săli  de sport  Popeasca si Brezoaia. 

      Reparat  pardoselile – școala primara Ștefan Voda, Gimnaziile  Carahasani  si  Răscăeții Noi. 

     La  gimnaziul din  Palanca sa  reparat   acoperișul  și  termoizolarea la 1 perete. 

      Crocmaz  -  parțial  renovată  sistema de încălzire si de 200 mii lei  rețelele  electrice. 

     La  instituțiile  preșcolare  sau  executat  reparațiile  curente  din  bugetele  instituțiilor. Ca  și  

la  școli  la  grădinițe  au  fost  alocate sume  esențiale  pentru  a  prelua  activitatea în  timp  de  

pandemie  (procurarea  dezinfectanților  si  utilajului  de  protecție) . În pofida la  aceasta 7  grădinițe  

de  copii  beneficiază   de ajutor  financiar  din  partea Guvernului  României  în  suma  de 1333 mii 

lei. 

Investiții  mai  considerabile din  bugetele  instituțiilor  au  fost: 

  a) Grădinița nr.2 Stefan Voda – 196 mii lei , reparat  gardul si  pavilioanele. 

  b) Grădinița nr.3 Stefan Voda – 127 mii lei  renovarea  sistemului de  alimentare cu energie 

electrica si  174 mii lei  asigurarea  grupelor  cu  apa  calda  si instalarea  filtrelor de apa. 

c) Grădinița Tudora – 155 mii lei – pavarea teritoriului. 

   d) Grădinița s. Antonești – construit tobogane – 30 mii lei  

La tabăra de odihnă Dumbrava a fost  renovata  sistema antiincendiară – în suma de 130 mii lei  

si instalate baterii solare de 80,0 mii lei  

          La  spitalul  raional  Ștefan  Voda  sa  executat  reparația  secției  pediatrie  et. III – 1121 

mii lei. Reparația cabinetului  oncologic 40 mii lei, secția de boli  infecțioase, blocul de operații -135 

mii lei 

    Total  1297 mii lei. 
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La  Centrele  medicale  de  familie  

      Ștefan Voda – reparații curente – 90 mii lei  

       OMF Popeasca – 207 mii lei 

       OMF Volintiri  -  90  mii lei  

       OMF  Palanca  -  280 mii lei. 


