
Proiect 

 

DECIZIE nr. 2/2 

din 30 martie 2023 

 

 Cu privire la activitatea unor servicii publice  

din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă  

pentru perioada anului 2022 

 

 În scopul asigurării eficienței și transparenței în activitatea serviciilor publice din subordinea                      

Consiliului raional Ștefan Vodă; 

În baza art. 43 alin. (2), art. 46 şi art. 53 alin.(1) lit. q) din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se ia act de informaţia cu privire la activitatea unor servicii publice din subordinea Consiliului 

raional Ștefan Vodă pentru perioada anului 2022, prezentată de către conducătorii instituțiilor 

publice, după cum urmează: 

1.1. Raisa Burduja, șefă a direcției generale educație, raport, anexa nr. 1; 

1.2. Diana Rusu, şefă a direcţiei agricultură și alimentație, raport, anexa nr. 2; 

1.3. Iurie Afanasiev, șef al direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, raport, anexa nr. 3; 

1.4. Sergiu Moloman, șef al direcției economie și atragerea investițiilor, raport, anexa nr. 4; 

1.5. Mariana Haret, șefă a IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă, raport, anexa nr. 5; 

1.6. Adelina Barbăneagră, manageră a IP Incubatorul de afaceri Ștefan Vodă, raport, anexa nr. 6. 

2. Preşedintele raionului, Vasile Maxim, va asigura: 

2.1. Activitatea eficientă și transparentă a tuturor serviciilor publice din subordinea Consiliului 

raional Ștefan Vodă și va contribui la buna colaborare cu serviciile publice desconcentrate în 

soluționarea problemelor de interes raional. 

2.2 Executarea integrală a obiectivelor şi acţiunilor pentru anul 2023, stipulate în Programul de 

activitate al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

2.3 Întreprinderea măsurilor necesare pentru respectarea disciplinei fiscale şi financiar bugetare 

precum și gestionării eficiente a mijloacelor bugetare din partea tuturor executorilor de buget. 

3. Conducătorii subdiviziunilor Consiliului raional vor asigura executarea transparentă, calitativă, 

integrală şi în termenii stabiliţi a deciziilor Consiliului raional, Strategiei de dezvoltare şi 

Programului de activitate pentru anul 2023. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, preşedinte al raionului. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe 

pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoștința 

Şefilor serviciilor subordonate Consiliului raional Ștefan Vodă; 

Preşedintelui raionului. 

 

 

 

            Preşedintele şedinţei                                                                                      

           Contrasemnează:  

        Secretarul Consiliului raional                                                                          Ion Ţurcan 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 



Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 2/2 din 30 martie 2023 

RAPORT 

de activitate al Direcției generale educație Ștefan Vodă pentru anul 2022 

 

 DGE Ștefan Vodă, instituțiile de învățământ din raion își desfășoară activitatea în baza                    

Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014, Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova Cu privire la 

învățământ, actelor normative a MEC, Curriculumului școlar 2018, 2019, Planului-cadru pentru 

anul școlar 2022-2023. 

 Activitatea DGE, a instituțiilor de învățământ din raion pentru perioada anului 2022 va cuprinde 

semestrul doi al anului școlar 2021-2022 și semestrul întâi al anului școlar 2022-2023. 

În anul 2022 procesul educațional s-a desfășurat în 61 instituții de învățământ general.                          

Dintre ele: 

- 30 de (IET) Instituții educație timpurie, cu un contingent de 2552 copii, repartizați în 124 grupe. 

Comparativ cu anul precedent cu 208 copii și 7 grupe mai puțin; 

- 2 licee teoretice, 19 gimnazii, 5 filiale, 1 școală primară. În total, la 01.09.2022 au fost școlarizați  

5726 elevi, în 299 clase, cu 97 elevi mai puțin, decât în anul 2021.  

- 2 școli de arte cu un contingent de 870 elevi; 

- o școala sportivă în care se antrenează 700 copii în 46 secții la 7 probe sportive; 

- Centrul raional de Creație a Copiilor, care este frecventat de 601 elevi. 

În scopul punerii în aplicare a Instrucțiunii privind încadrarea în instituțiile de învățământ din 

Republica Moldova a copiilor din familiile refugiate din Ucraina, aprobată prin ordinul MEC                     

nr.178 din 15.03.2022, în 17 instituții școlare au fost școlarizați 50 elevi din familiile refugiate,                 

iar în IET - 19 copii. 

 Calitatea în educație este determinată de politica educațională ca un indice de bază. Acest lucru 

este realizat de către toate instituțiile de educație. Unul din indici este performanța elevilor.  

 În sesiunea de examene 2022 au participat 1243 elevi. Testarea națională la matematică, limba 

română și limba rusă (școala alolingvă) a fost susținută de 603 elevi, dintre ei 34 în bază de PEI. 

Procentul promovabilității a constituit 100%, iar calitatea – 75%. 

Examenul național pentru cursul gimnazial a fost susținut 549 elevi din 570 ( 96,26%).                       

Dintre ei 36 în bază de PEI. Procentul calității a constituit 41,52%. 

Pentru suținerea examenului de BAC s-au înscris 91 candidați. 

 În IPLT „ Ștefan Vodă” din 69 candidați au susținut 68. Procentul promovabilității - 98,58%. 

Procentul calității – 30,4%. Dintre ei o elevă a absolvit liceul cu „10” pe linie.  

Conform raportului ANCE liceul s-a clasat pe locul 99 din 319, cu nota medie de 7,25                   

(mai mare decât pe țară). 

 IPLT ,,B.P.Hasdeu s. Olănești – din 21 absolvenți au susținut 17, procentul promovabilității 

constituind 80,95% și calitatea – 14,28%. 

Vorbind de performanțe, este necesar de menționat și participarea elevilor la olimpiadele, 

concursurile raionale și republicane. 

La olimpiadele raionale au participat 400 elevi. Locul I au ocupat 11 elevi (9 din ei sunt din                    

IPLT „Ștefan Vodă”). 

La olimpiadele republicane au participat 25 elevi, ocupând un loc III și o mențiune. 

De o participare activă au dat dovadă elevii și în cadrul concursurilor extrașcolare: „La izvoarele 

înțelepciunii”, „Limba noastră-i o comoară” (l.franceză), „Pro Lectura”, „Vreau să fiu cercetător”. 

150 copii au participat la Forumul cu referire la drepturile omului/copilului. Liceenii au participat la 

Școala securității pentru copii „Împreună reducem riscurile” – ocupând locul I la zonă                         

(IPLT „B.P.Hașdeu” s.Olănești). 

20 elevi din raion au beneficiat de bursa Consiliului rational Ștefan Vodă. 

 O extindere a activităților extrașcolare este și odihna de vară a copiilor și adolescenților. 

Pe parcursul a 4 schimburi în tabăra „Dumbrava” au avut posibilitate să se odihnească 480 copii,      

53 din ei din județele Suceava și Brașov, România, în baza unui acord de colaborare între Consiliul 

Raional Ștefan Vodă și Consiliile Județene Suceava și Brașov. 

Pe parcursul verii au mai activat:  

 Cu suportul financiar AO „Terre des hommes” – în cadrul Proiectului „Prevenirea violenței 

asupra copilului” – 48 elevi din IP gim.„Al-dru cel Bun” s.Slobozia s-au odihnit în tabăra cu sejur; 



alți 25 elevi din aceeași instituție s-au odihnit în cadrul Proiectului „Împreună pentru Pace” – în 

această activitate au fost incluși și copii din Ucraina. 

 34 copii, în 2 schimburi, s-au odihnit în tabăra cu sejur din Slobozia. 

 Din sursele financiare identificate de MEC, 28 copii din Ucraina și 22 copii din raion au 

avut posibilitate să se odihnească în tabăra „Perlele Nistrului” din or.Vadul lui Vodă. 

 Un grup de 16 copii din IP gim. „M.Sîrghi” s.Cioburciu s-au odihnit în com. Bunești, județul 

Brașov, România. 

 25 copii din raion au avut posibilitate să se odihnească la o tabără din județul Dâmbovița, 

România. 

 Peste 200 copii s-au odihnit și și-au întremat sănătatea În Centrul „Emanuil”. 

 100 de copii, împreună cu părinții, pe parcursul a 3 zile au participat la diverse activități în 

cadrul școlii duminicale. 

 Copiii din raion au mai avut posibilitate să se odihnească și în alte tabere de odihnă din țară 

prin intermediul sindicatelor de ramură.  

În anul 2022 unul din obiectivele prioritare este prevenirea și reducerea absenteismului, 

abandonului școlar și  organizarea alimentației elevilor. 

În anul școlar 2022-2023 neșcolarizați sunt 15 elevi. Dintre ei 6 din clasele I-IV-a și 9 din clasele    

a V-IX-a, motivul fiind plecarea peste hotarele țării (12) și la 3 refuzul părinților.  

18 elevi au abandonat școala pe parcursul anului, 4 din clasele I-IV-a și 14 din clasele a V-IX-a 

(11 pe parcurs au plecat peste hotarele țării). 

Pentru soluționarea problemei în cauză, s-au întreprins mai multe acțiuni: părinții/reprezentanții 

legali au fost invitați la ședințele comisiilor multidisciplinare, s-au efectuat vizite la domiciliu, s-au 

elaborat planuri de acțiuni, au fost implicați și polițiștii de sector. 

Alimentația elevilor este organizată în 26 instituții de învățământ. 2467 elevi din clasele I-IV-a 

sunt alimentați din sursele financiare alocate din bugetul de stat (13,00 lei pe zi per elev); 713 elevi 

(22%) din clasele a V-XII-a sunt alimentați din contul APL I, părinților și sponsorilor. Primăriile 

s.Olănești, com.Răscăieți, s.Cioburciu, s.Brezoaia, s.Semionovca integral alimentează toți copiii. 70 

elevi din IP gim. „Academicianul Mitrofan Ciobanu” s.Copceac se alimentează din contul 

părinților. 85 elevi din gim.Palanca sunt alimentați prin intermediul Parohiei „Nașterea Maicii 

Domnului” din s.Palanca. 

Dacă ne referim la activitatea bibliotecilor școlare și asigurarea procesului educațional cu 

manuale, alte materiale didactico-metodice în perioada septembrie 2022 – februarie 2023 putem 

menționa că s-au realizat următoarele: 

 centralizat au fost primite și distribuite în instituții un singur titlu Abecedar, manual, I și II 

parte, însoțit de caiete de scriere, 716 exemplare (rom) și respectiv 35 ex. (rus). Astfel, manualele, 

conform Comanda a.s. 2022-2023 vor fi editate în 2024. 

 în baza Demersurilor către Fondul Special pentru Manuale, au fost acoperite necesități 

suplimentare de manuale liceu, profil umanist și Curriculum Național, ciclul primar, circa 155 

exemplare. 

 prin intermediul împrumutului interbibliotecar și a redistribuirii manualelor din stocurile 

disponibile, au fost asigurate cu manuale disciplinile ce vizează limbile străine pentru prima limbă 

de studiu și respectiv a 2-a. 

Factorul principal în organizarea și desfășurarea procesului educațional revine cadrelor didactice și 

manageriale.  

 Procesul educațional a fost organizat și desfășurat de către 786 cadre didactice și de conducere (500 

în școli și 286 în IET). Dintre ei deținători de grade didactice sunt 77% (380) în școli și 47% (121) 

educatori și grade manageriale 47 (37 în instituțiile școlare și 10 în IET). 

În scopul acoperirii Planului-Cadru, 76 dintre ei au cumulat în 2-3 instituții.  

Cu părere de rău, în primul semestru al anului școlar 2022-2023, în IP gim. „V.Moga” s.Feștelița nu 

s-a predat disciplina fizica (9 ore), la începutul anului au fost probleme și cu studierea disciplinei 

istoria românilor și universală.  

Din numărul total de cadre didactice, 121 sunt de vârsta de pensionare. 

În anul 2022 n-a fost angajat niciun tânăr specialist (repartizați au fost de către MEC 11). 

La capitolul resurse umane, instituțiile de învățământ se confruntă cu următoarele probleme: 

- pe an ce trece devine tot mai dificilă problema în cauză la disciplinele cu un număr mic de ore; 

- indicatorul ce ține de vârsta medie a personalului didactic angajat este mereu în creștere 



- tot mai frecvent se simte lipsa educatorilor în IET. 

 La baza activității instituțiilor de învățământ se află actele de politici a MEC, între care și 

Standardele de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului. 

 Dacă ne referim la anul școlar 2021-2022, nuvelul de realizare a standardelor de calitate                    

constituie 80,14%: 

 Incluziunea educațională – 84,6%; 

 Sănătate, siguranță, protecție – 84,3%; 

 Eficiență educațională – 79,3%; 

 Participare democratică – 77,5%; 

 Egalitate de gen – 75,0%. 

În IET nivelul de realizare a Standardelor este de 75,4%. 

 Cercetările au demonstrat că autoevaluarea nivelului de performanță fie a elevilor sau a cadrelor 

didactice, conducătorilor instituției, are cea mai puternică influență asupra succesului lor și fără un 

feedback orientat spre progresul educațional, așteptările de performanță au un beneficiu limitat. 

Dacă în procesul evaluării participă cât mai mulți actanți educaționali, care sunt capabili să dea o 

apreciere obiectivă, instituția va afla cât de satisfăcute sunt nevoile beneficiarilor. 

Prin activitățile desfășurate s-a demonstrat că școala are o experiență bună de a consulta opinia 

beneficiarului, dar nu este suficient. Rezultatele autoevaluării instituțiilor pe ultimii ani ne 

demonstrează că aici este o problemă. 

În anul de studii 2021-2022 s-au desfășurat foarte multe formări din partea ANACEC cu referire la 

autoevaluarea instituțiilor și cadrelor de conducere. S-a așteptat ca rezultatele pentru anul acesta să 

difere cu mult de cele din anul trecut, dar suntem la aceeași parametri.  

S-au constatat niște lucruri de neînțeles. O instituție în anul 2018 a avut cel mai mare indice de 

realizare – 95%; în 2021 s-a coborât la 55,75%; în 2022 – 73,54%; și încă un lucru interesant – 

participanții atelierului în anul 2022 apreciază cu 88% (Avem și inversul). 

De aici desprindem problema și, probabil, vom avea nevoie încă de multe formări. Este nevoie să 

pregătim bine comunitatea care este chestionată. 

Alte diferențe depistate între calitatea echipelor manageriale și calitatea instituției, unde ar trebui să 

existe și aici un echilibru. Nu prea e posibil ca o echipă care are o calitate de 72% să conducă o 

instituție cu 91%. 

Evaluarea este reală când toți actanții care participă la ea sunt bine formați, înțeleg cerințele 

indicatorului și au siguranță că se respectă criteriile și principiile evaluării. Este clar că nu trebuie să 

ne limităm numai la identificarea problemelor. Este necesar de elaborat un plan de acțiuni pentru 

îmbunătățirea indicatorilor, de avut un plan de monitorizare permanentă. Aceste lucruri se regăsesc 

în planul de acțiuni pentru anul 2023. 

În acest context, aș vrea să menționez că în anul 2022, conform ordinului ANACEC, 4 instituții au 

fost programate pentru evaluarea externă. Trei din ele au fost evaluate în luna decembrie 2022 și 

una va fi evaluată în luna martie 2023. Până la moment, raportul final nu este prezentat și nu 

cunoaștem calificativele, dar sperăm să fie apreciate cu calificative „bine” și „foarte bine”.  

Pe parcursul anului s-au desfășurat monitorizări la mai multe aspecte: pregătirea către sesiunea de 

examene; desfășurarea procesului de atestare; implementarea curriculumului 2018, 2019; pregătirea 

instituțiilor de învățământ către noul an școlar; activitatea taberei de odihnă în sezonul estival 2022; 

punerea în aplicare a prevederilor Nomenclatorului și Metodologiilor de evaluare a instituției și 

cadrelor de conducere. 

Pentru anul de studii 2022-2023 au fost planificate spre monitorizare mai multe aspecte: 

1. Monitorizarea respectării ordinului MECC nr.253 din 11.10.2017 privind Standardele minime de 

dotare a instituției de educație timpurie; 

2. Monitorizarea respectării ordinului nr.77 din 22.02.2013 privind Procedura de organizare 

instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului și implementarea Metodologiei de aplicare a Procedurii                              

(ordin ME nr.858 din 23.08.2013); 

1. Monitorizarea implementării Reperelor metodologice de monitorizare și evaluare a dezvoltării 

copilului în baza SÎDC (ordin MECC nr.1939 din 28.12.2018); 

2. Monitorizarea implementării Curriculumului pentru educația timpurie (ordin MECC nr.1699 

din 15.11.2018); 

3. Monitorizarea organizării alimentației în IET. 



Învățământul pentru copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale este parte integrată a sistemului 

de învățământ și are drept scop educarea, reabilitarea și/sau recuperarea și incluziunea educațională, 

socială și profesională a persoanelor cu dificultăți de învățare, de comunicare. 

Instituțiile de învățământ din raion sunt frecventate de către 346 copii cu CES. Dintre ei 30 sunt în 

IET și 316 în instituțiile școlare (240 sunt cu dificultăți de învățare; 42 elevi – dizabilitate mintală/ 

intelectuală; deficiențe fizice – de văz, auz, tulburări emoționale – 32).  

289 sunt cu forma de incluziune totală; 16 – parțială și 11 – ocazională. 

41 copii au fost evaluați pentru determinarea maturității școlare. La 110 copii s-a eliberat 

Formularul nr.5. 

Toți acești copii frecventează 22 CREI în care activează 24 cadre didactice de sprijin. 

În 6 instituții activează și psihologi școlari. 

Cu instruire la domiciliu sunt 5 elevi. 

Anual, în luna mai, conform Regulamentului, copiii cu CES sunt reevaluați.  

La 01 septembrie 2022 în clasele a IX-a au fost înscriși 41 elevi cu CES, care vor avea posibilitate 

de a obține certificat de studii gimnaziale seria ASG/PEI. 

La acest capitol persistă și unele probleme: 

 Sursele financiare alocate (2%) pentru educația incluzivă nici pe departe nu corespund 

cerințelor; 

 Fluctuația mare aCDS; 

 Lipsa psihologilor și logopezilor în instituțiile de învățământ. 

Ar fi bine dacă SAP ar dispune de o unitate de transport specializat. 

Ca și în anii precedenți, întreg corpul didactic, părinții, comunitatea, APL II, parțial I au depus efort 

pentru crearea condițiilor optime de activitate a instituțiilor de învățământ secundar general.  

 Pentru pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an școlar au fost cheltuite peste 4 mln lei. 

Din ele: 

APL II -  663,5 mii lei; 

APL I  -  276,0 mii lei; 

Bugetul instituțiilor -  2263,6 mii lei; 

Proiecte – 936,5 mii lei. 

Pentru pregătirea IET APL I a alocat 2471 mii lei. 

S-a procurat mobilier școlar, TIC, utilaj în cantinele școlare, inventar sportiv în sumă de peste                    

2 mln lei. 

Ca niciodată, menționăm un activism salutabil de implicare în proiecte. Aici într-adevăr vedem ceea 

ce ar trebui să fie o școală – implicarea elevilor, părinților, comunității în atragerea proiectelor la 

disciplină, în proiecte la nivel de școală și în proiecte la nivel de comunitate cu contribuția fiecăruia. 

Acesta este un proces participativ și autentic. 

Spre exemplu: 

14 instituții școlare au implementat diverse proiecte  cu suportul asociațiilor, ONG: „Terre des 

Hommes”, „Grădina școlară”, „Tekwill în fiecare școală”, Etwinning, Pro Lectura, „Fotbalul în 

școală”, Pestalozzi, Prevenirea abuzului asupra copilului, „Educație transdisciplinară”, „Fondul 

pentru tineri”, „De la vulnerabilitate la incluziune,  „Spre o școală incluzivă”, etc. 

În IET au fost implementate proiectele: 

1. „Ne jucăm, comunicăm, învățăm” – 10 instituții; 

2. „Promovarea tradițiilor naționale” – 3 instituții; 

3. „Guvernanța Democratică în instituție” – 8 instituții; 

4. „Prin fotbal creștem” 

5. „Satul European” – 3 instituții. 

Bugetul instituțiilor de învățământ pentru anul 2022 a constituit 112532,5 mii lei. În bază de 

formulă – 99413,4 mii lei. 

Pentru anul 2022 deficitul de buget a constituit 12 mln lei. 

Din sursele consiliului raional, sursele financiare ale Guvernului Republicii Moldova deficitul de 

buget a fost acoperit integral salariile angajaților, cheltuielile pentru servicii au fost achitate. 

Ca și în anii precedenți, Consiliul raional a susținut procesul educațional și a alocat surse financiare 

pentru: 

 Menționarea învingătorilor și participanților la Concursul raional ,,Pedagogul anului-2022”  

- 30 mii lei. 



În anul 2022 pentru prima dată învățătoarea claselor primare de la IP școala primară „Gr.Vieru” 

or.Ștefan Vodă, dna Pușcă Svetlana, la categoria „Învățătorul anului 2022”, a ocupat locul III în 

cadrul Concursului republican „Pedagogul anului”, fiind menționată cu diplomă de Onoare a MEC, 

premiu bănesc în sumă de 15 mii lei și avansată la gradul didactic superior. 

 Pentru susținerea elevilor capabili de performanță s-au alocat 90 mii lei. 

 Pentru menționarea instituțiilor de învățământ în cadrul Concursului „Cea mai pregătită 

instituție către  noul an școlar” – 42100 lei. 

 Pentru susținerea activității Consiliului Raional al Elevilor – 10 mii lei. 

 Pentru susținerea studenților orfani – 30 mii lei. 

 160 mii lei au fost alocate pentru achitarea cheltuielilor de transport celor 76  cadre didactice 

care predau în 2-3 instituții. 

La fel, s-au alocat surse financiare pentru 270 copii (513 mii lei) care s-au odihnit în tabăra de 

odihnă „Dumbrava”, conform deciziei Consiliului raional nr.113 din 03.03.2022. 

În anul 2022 instituțiile de învățământ din raion au beneficiat de dotări din partea MEC:  

IP gim. ,, Ștefan Ciobanu” din s. Talmaza TIC în sumă de 169475,74 lei. 

Instituțiile de învățământ cu predare în limba rusă au beneficiat de materiale didactice și produse 

curriculare în sumă de 9303 lei. 

Cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei 7 instituții școlare și 9 IET din 

localitățile amplasate în zona de securitate, începând cu luna decembrie 2022 și în anul 2023 vor 

beneficia de mobilier, utilaj și inventar, TIC (calculatoare, laptop-uri, imprimante, proiectoare, etc). 

Din sursele financiare proprii, soldul creat la sfârșitul anului, instituțiile de învățământ au procurat 

mobilier școlar, TIC, veselă, inventar și utilaj. 

Probleme: 

 Asigurarea cu cadre didactice; 

 Îmbunătățirea condițiilor de activitate a instituțiilor – efectuarea reparațiilor capitale 

(schimbarea ușilor, geamurilor, izolarea termică a edificiilor, reparația sălilor de sport, construcția 

WC, îngrădirea); 

 Acoperirea deficitului de buget pentru anul 2023, care constituie 18 mln lei; 

 Organizarea alimentației elevilor claselor a V-IX-a. 

Propuneri pentru perspectivă: 

Direcțiile de perspectivă: 

- Menținerea (promovarea) unui parteneriat viabil cu părinții în vederea eficientizării 

procesului educațional; 

- Crearea condițiilor optime de lucru pentru cadrele didactice, modernizarea spațiilor școlareși 

a celor auxiliare, dotarea bibliotecilor școlare cu TIC, dotarea laboratoarelor cu echipament pentru 

realizarea părții practice la disciplinele fizică, chimie, biologie; 

 Implicare în atragerea și implementarea diverselor proiecte; 

 Promovarea învățământului incluziv la toate nivelurile; 

 Formarea profesională a resurselor umane; 

 Promovarea parteneriatelor educaționale; 

 Creșterea competențelor profesionale și de conducere prin încadrarea în programul de 

formare, seminare, traininguri; 

 Punerea în aplicare în continuare a noilor politici educaționale de către toți cei implicați în 

procesul educațional; 

 Asigurarea unui management participativ și democratic prin promovarea școlii prietenoase 

copilului și educației centrate pe copil; 

 Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de 

calitate; 

 Motivarea, promovarea și dezvoltarea personală a copiilor capabili de performanță; 

 Asigurarea respectării standardelor de eficiență a învățării și creșterea potențialului 

promovabilității la examenele naționale de absolvire; 

 Prevenirea, reducerea absenteismului, abandonului școlar, bulyingu-lui  precum și a 

fenomenului de violență. 

 

Șefă DGE Ștefan Vodă                                                                           Raisa Burduja 

 



Anexa nr. 2 
la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 2/2 din 30 martie 2023 

RAPORT 

de activitate al Direcției agricultură și alimentație Ștefan Vodă pentru anul 2022 

 

 Direcţia agricultură şi alimentaţie a raionului Ştefan Vodă este o subdiviziune a Consiliului raional 

și este creată în scopul promovării și implementării politicii agrare a statului în raion. Structura și 

statele de personal al Direcției sunt aprobate prin decizia Consiliului raional nr. 6/11 din 30 

septembrie 2021 în baza organigramei și statelor tip de personal aprobate de Guvernul RM.  

Structura Direcției este compusă din Șeful direcției, Specialist principal-trei unități, Specialist 

superior-două unități. 

În perioada anului 2022 Direcția şi-a organizat activitatea în conformitate cu obiectivele strategice 

stipulate în Programul de dezvoltare social-economică a raionului, planurilor de activitate a 

Consiliului raional şi Direcţiei agricultură şi alimentaţie pentru anul 2022. 

În acest context, au fost întreprinse un şir de acţiuni în vederea creării condiţiilor pentru activitatea 

producătorilor agricoli la majorarea volumului de producere, comercializare şi prelucrare a 

producţiei agricole, sporirea volumului producţiei agricole cu valoare adăugată înaltă, redresarea 

situaţiei în sectorul zootehnic şi industria prelucrătoare a raionului, creşterea exporturilor de 

produse agroalimentare, consolidării terenurilor şi exploataţiilor agricole, protecţia mediului şi 

utilizarea resurselor naturale, pregătirea şi instruirea specialiştilor din sectorul agroindustrial, 

acordarea ajutorului şi perfectarea documentelor pentru alocarea surselor financiare din Fondul de 

subvenţionare a producătorilor agricoli, ADMA şi altele, precum şi un şir de alte acţiuni 

organizatorice, decizionale şi de muncă explicativă. 

Începând cu toamna anului 2021 și pe tot parcursul anului 2022 sectorul agrar al raionului a fost 

expus calamităților naturale severe reprezentante, în special, de secetă. Suma precipitațiilor anuale 

fiind la un nivel critic 392 mm, în comparație cu 810 mm din anul 2021. Acest fenomen s-a 

manifestat cu o deosebită duritate, pe parcursul primăverii și verii, drept urmare au fost afectate 

grav culturile de grupa a II-a (porumb, floarea soarelui).  

Comisia raională pentru situații excepționale în agricultură a evaluat starea culturilor agricole în 

baza cărora au fost întocmite actele de constatare a pagubelor cauzate de calamitățile naturale. 

Informația referitoare la consecințele calamităților au fost expediate către MAIA, în formă de 

Registru-tip solicitat. Situația din sectorul agrar fiind următoarea: din suprafața totală de porumb de 

12900 ha semănate, au fost afectate 80-100% o suprafață de circa 5850 ha, prejudiciul constituind 

84542522 lei, din suprafața totală de floarea soarelui de 16800 ha semănate, au fost afectate 80-

100% circa 7600 ha, prejudiciul constituind 112473433 lei, semănăturile de toamnă au fost afectate 

pe o suprafață de 1000 ha. Suma pagubelor totale în sectorul agricol raional este                                        

de 230 ml. 71967 lei. 

 Cu toate acestea, datorită înaltului nivel de management, respectării tehnologiilor de cultivare, 

folosirii noilor realizări ale ştiinţei şi practicii înaintate în întregime pe raion s-au produs: 63236 

tone de cereale, 26036 tone de floarea soarelui, 10101 tone de fructe, 12460 tone de struguri, 3346 

tone de legume; 335 tone de cartofi. Producţia produselor zootehnice constituie: 2782 tone de carne, 

793,7 tone de lapte, 1,5 ml. bucăţi de ouă. Comparând volumul global al producţiei produse în anul 

2022 cu indicii atinşi în anul 2021 se observă o micșorare considerabilă la producerea cerealelor, 

florii soarelui, cartofului, legumelor, fructelor și a laptelui. La producerea strugurilor avem creștere 

cu 3304 tone, datorită creșterii productivități la 1 ha. De asemenea avem creștere la producerea 

cărnii de suine și ovine. În acest context menționând că au fost autorizate 2 ferme de prăsilă de 

ovine și suine pe parcursul acestui an. Avem și o majorare la producerea cărnii de pasăre, datorită 

modernizării unei ferme avicole existente. 

În localităţile raionului activează 10 puncte de colectare a laptelui, care au colectat 793,7 tone de 

lapte pe parcursul anului 2022. Suma totală achitată producătorilor de lapte fiind de 5496498 lei. 

În raion activează 8 Fabrici de vin. Au achiziționat struguri doar 2 din ele, și anume                                 

SRL Suvorov Vin și SRL Vinăria Purcari, celelalte prelucrând doar producția proprie. Motivul fiind 

stocuri din anul precedent. În total pe raion s-au achiziționat struguri în volum de 9500 tone. 

Conform calculelor efectuate, venitul global al producţiei agricole în preţuri comparabile ale anului 

2021 în perioada de referinţă a constituit aproape 699 ml. 595 mii lei, iar în prețurile curente, care la 



culturile de grupa a II-a, fructe și struguri, sunt pentru perioada de 9 luni, valoarea este                           

de 979 ml. 374 mii lei. 

Situația financiară a unor producători agricoli, a dat posibilitate ca în anul 2022 să fie plantate                    

44,3 ha de viță de vie, inclusiv soiuri tehnice 31,3 ha, de masă 13,0 ha. 

Pe parcursul anului 2022 specialiştii Direcţiei agricultură şi alimentaţie au acordat suport agenţilor 

economici la perfectarea dosarelor pentru subvenţionarea anumitor activităţi investiţionale din 

contul Bugetului de Stat. În total au fost perfectate 339 dosare. Valoarea totală a subvențiilor 

solicitate, conform dosarelor înaintate de producătorii agricoli către Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în 

agricultură constituie 66 ml. 261 mii lei. Cele mai solicitate subvenții îi revin măsurii nr. 2.1 

,,Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole”, care constituie 12 ml. lei și 

măsura nr. 1.3 ,,Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional”, 

care constituie 11 ml. 686 mii lei. În sectorul zootehnic de asemenea au fost depuse dosare în sumă 

totală de 991,6 mii lei, depășind cu peste 160 mii lei suma din anul precedent. 

Actualmente în cadrul raionului activează 21 frigidere, cu o capacitate de 16592 tone, totodată 

continuă construcţia complexului frigorific de către SRL ,,Applum DAB”, s. Slobozia și SRL 

Livada Noastră, s. Semionovca. 

În contextul schimbărilor climaterice una din cele mai stringente probleme ale sectorului agrar 

raional este diminuarea impactului cauzat de fenomenul secetei. În anul 2022 au fost irigate prin 

picurare 1140 ha. 

Permanent se ţine sub control riguros protecţia şi ameliorarea fertilităţii solului, care se asigură prin 

implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură 

durabilă şi eficienţă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode şi măsuri agrotehnice de 

organizare şi amenajare a teritoriului. 

În perioada anului de activitate în sectorul fitotehnic s-au efectuat tratări chimice pentru combaterea 

bolilor şi dăunătorilor, de asemenea au fost utilizate erbicide. Intensitatea pesticidelor utilizate la 1 

ha în anul 2022 constituie 1,0 kg/ha. 

Pe parcursul anului, au fost organizate şi desfăşurate 14 seminare cu participarea producătorilor 

agricoli pe diverse teme, inclusiv modul de utilizare a Fondului pentru subvenţionarea 

producătorilor agricoli, necesitatea extinderii suprafeţelor culturilor agricole cu o valoare adăugată 

înaltă, atragerea investiţiilor în sectorul agrar al raionului, implementarea tehnologiilor moderne de 

cultivare a culturilor agricole şi exploatarea animalelor, protecţia mediului şi utilizării resurselor 

naturale, consolidarea terenurilor şi exploataţiilor agricole, producerea producţiei ecologice, 

creşterea calităţii capitalului uman etc. 

De asemenea, s-au desfășurat un șir de seminare de școlarizare on-line, unde au participat 

specialiștii Direcției împreună cu agenții economici, pe diverse teme agricole. 

În cadrul raionului în perioadele optimale de vegetaţie a culturilor s-a organizat schimb de 

experienţă între agenţii economici pe baza întreprinderilor cu înalt grad de gestionare a ramurilor 

sectorului agrar. 

În cadrul lucrărilor acestor seminare au fost invitaţi savanţi şi specialişti cu o bogată experienţă de 

lucru de la Universitatea Agrară din Chişinău, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi 

Tehnologii alimentare, Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp „Selecţia”, companii cu 

capital străin din domeniul agrar. 

Cu aportul specialiştilor Direcţiei agricultură şi alimentaţie a fost organizat un seminar cu 

prezentarea loturilor demonstrative semănate cu soiuri autohtone, europene și ucrainene de orz și 

grâu de toamnă, în condițiile anului agricol 2021-2022 în localitatea Copceac. Având drept 

moderatori pe dnii Boris Boincean, directorul ICCC Selecția din or. Bălți și Alexei Postolati, savant 

selecționer. 

Lotul demonstrativ a cuprins 4 soiuri de orz de toamnă de la instituția publică și un soi martor și 17 

soiuri de grâu de toamnă, dintre care 12 de la instituția publică menționată. 

Direcţia agricultură şi alimentaţie a participat activ la organizarea şi desfăşurarea sărbătorilor 

raionale: Ziua Piersicului, Businessmanul anului, Ziua Națională a Vinului și Ziua lucrătorului din 

agricultură și Industria prelucrătoare. 

Specialiştii Direcţiei agricultură şi alimentaţie au organizat şi au prticipat la Iarmaroacele de 

toamnă, pe parcursul lunilor septembrie-octombrie, pentru a susține și promova producătorii locali 

în comercializarea producției autohtone. 

Se acordă la timp şi la momentul cuvenit ajutor agricultorilor în accesarea împrumuturilor necesare 

(seminţe, îngrăşăminte, pesticide) și a utilizării lor corespunzătoare, verificării în teritoriu şi 



perfectării actelor privind plantarea, casarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, instalarea şi 

exploatarea sistemelor de irigare, implementarea tehnologiilor avansate de agricultură conservativă 

(Ni-till, Mini-till), adaptate schimbărilor climatice etc. 

O importanță aparte au avut-o consultațiile în accesarea fondurilor nerambursabile și creditelor cu 

dobânzi subvenționate pentru dezvoltarea durabilă a afacerilor, ghidarea în scrierea proiectelor și 

accesarea de granturi pentru investiții și dezvoltare pentru întreprinderile agricole. 

În toamna anului 2022, culturile de toamnă au fost semănate pe suprafaţa de 21020 ha, inclusiv grâu 

de toamnă – 15500 ha, orz de toamnă – 1555 ha, rapiță 3896 ha, secară 69 ha. 

Pe parcursul anului activitatea Direcției a fost mediatizată prin intermediul paginii oficiale a 

Consiliului raional prin 24 de articole și informații din domeniul agricol și de asemenea pe rețelele 

de socializare. Au fost întocmite 36 de Ordine de personal ale șefului Direcției, 5 Ordine 

administrative. 

Lunar a fost oferite informații din agricultura raionului pentru Radioul Național și 3 articole video 

pentru televiziune (Stațiunea Antigrindină, Stațiunea de Irigare, Consecințele secetei asupra 

culturilor agricole). 

Au avut loc 4 vizite în teritoriu ale Ministrului agriculturii și industriei alimentare și 3 vizite ale 

Secretarilor de Stat ai Ministerului, de asemenea a avut loc o misiune de evaluare a impactului 

secetei asupra culturilor agricole care a inclus 2 experți internaționali din cadrul FAO și 2 experți 

naționali de la MAIA. 

Lunar s-au desfășurat Ședințe cu Ministrul agriculturii în regim on-line și trimestrial au avut loc 

ședințe de lucru în sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. 

În adresa Direcţiei agricultură şi alimentaţie au fost adresate 78 de scrisori și informaţii şi au fost 

expediate 37 de scrisori, acte centralizatoare, demerse şi informaţii. 

 

 

Șefă a Direcției agricultură și alimentație                                                 Diana RUSU 

 

 

Anexa nr. 3 
la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 2/2 din 30 martie 2023 

RAPORT 

de activitate al Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri Vodă pentru anul 2022 
 

 Direcția construcții, gospodărie comunală si drumuri ca subdiviziune a Consiliului raional executa 

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

social – economica a raionului. 

Gospodarie comunală; Constructia si exploatarea drumurilor; Construcția și exploatarea rețelelor de 

gaze natural; Eficiența energetic, Salubrizarea localitaților; Asigurarea cu apă potabilă și canalizare; 

Asigurarea exploatării  centralelor termice; Amenajarea localităților. 

 Statele de personal ale direcției constituie 5 specialiști: Sef directive; Specialist principal-3; 

Specialist superior 1. 

 La  moment avem o funcție vacanta pe perioada de îngrigire a copilului. 

Bugetul direcției pe anul 2022 a fost aprobat 823,8 mii lei, a fost precizat cu 835,8 mii lei, din care a 

fost executat  804,5 mii lei. 

 Din bugetul direcției nu a fost valorificată suma de 31,3 mii lei, care în mare parte s-a format din 

motivul funcției vacante. 

 În conlucrare cu Administratia Publica Locala, alte direcții a Consiliului raional, managerii 

instituțiilor publice si  genții economici în anul 2022 au fost executate următoarele realizari: 

 Fondul rutier pe anul 2022 a constituit 14708,9 mii lei. 

Pentru a valorifica sursele financiare au fost desfășurate 3 licitații publice. 

 1. Prelungirea proiectului de reabilitare a DPL L 584 Ștefan Vodă – Ștefănești- Volintiri- Alava.      

La procedură a participat o singură întreprindere de costrucții SRL Credo Industry, care și a devenit  

învingător. Suma contracrului pe anul 2022 a fost încheiat de 5000 mii lei 

2. A doua licitație a fost anunțată pentru reparația DPL din raionul Ștefan Vodă. În urma cărei a fost 

întocmit contract de 5960 mii lei cu întreprinderea de construcții SRL Robricons pe anul 2022 – 

5160 mii lei si 750 mii lei pe anul 2023 ( din cauza insuficienței surselor financiare). 



 3. Întretinerea DPL a fost cîștigată de către SA Drumuri Caușeni cu un contract de 3476 mii lei.  

Daca la reparația și întreținerea DPL lucrările derulau ritmic și nu ne trezeau suspiciuni, la 

reabilitarea DPL L 584 se lucra haotic, fără un plan de acțiuni și nu se încadrau în graficul prezentat 

la executarea lucrărilor. Conducerea raionului prin tratative cu SRL Credo Industry a reușit să 

încheie un acord adițional unde suma a fost deminuată cu 750 mii lei, care a fost indreptată la               

SRL Robricons și cu succes realizată. 

 Neexecutarea fondului rutier pe anul 2022 constituie – 205 mii lei.   

Principalele lucrări au fost executate pe DPL L -594.1 Drum de acces  spre s.Copceac varianta alba 

și un strat de egalizare în suma de 1280 mii lei. 

 L 591 R 30 Antonesti – Carahasani strat de egalizare în suma de 1220 mii lei (540 m.l.) 

 L 593 Drum de acces  spre s.Crocmaz - 4319 mii lei  reabilitarea unui sector de drum cu 2 straturi 

de beton asfaltic (900 m.l.) 

 L 594 Drum de acces  spre or.Ștefan Vodă -520 mii lei pentru construcția unui trotuar 210 m/l și 

amenajarea unui strat de egalizare -290 m2 

 L 595  R 30 Slobozia -Stefan Vodă - 955 mii lei reabilitarea unui sector de drum cu beton asfaltic 

Pentru funcționarea sigură a centralelor termice din instituțiile publice au fost instruiți 197 de 

operatori dintre care 147 operatori la cazanele ce funcționează cu gaze naturale și 50 la cazanele ce 

funcționează pe biomasă și peleți. 

Au fost reciclați și cei 8 responsabili tehnici pentru exploatarea obiectelor  industrial periculoase.  

La moment starea tehnică a centralelor termice este  satisfăcătoare, agentul termic se achită, 

deservirea tehnică și reparațiile  la  necesitate se efectuază. 

Pentru reparatia și pregătirea instituțiilor școlare către noul an de învățămînt au fost alocate                     

5107,6 mii lei și anume: 

 Bugetul instituțiilor – 2841,6 mii lei 

 Consiliul raional      -  970,0 mii lei 

 Proiecte                    - 936,0 mii lei 

 Primăriile                 - 300,0 mii lei 

 Asociațiile  părintești - 60,0 mii lei 

 Sume mai mari au fost  valorificate la Liceul Teoretic Ștefan Vodă pentru construcția stadionului -

1850 mii lei  din care: 292 mii lei Consiliul rational; 1558 bugetul instituției 

Gimnaziul Ștefan Ciobanu s.Talmaza - bugetul instituției –70 mii lei-schimbat 5 uși. 

Gimnaziul Volintiri – 9 geamuri, continuarea reparației la sala de sport  

                                 100 mii lei Consiliul raional 

                                 250 mii lei Județul Dîmbovița  

Gimnaziul Cioburciu – schimbarea geamurilor – 100 mii lei 

Gimnaziul Antonești – schimbarea coșului de fum la cazangerie 114 mii lei, 62,0 mii lei                             

- Consiliul raional 

 52,00 mii lei bugetul instituției + 2 uși, geamuri, reparația, sistemului de iluminare 

Gimnaziul Rascăieți - reparație curentă, construcția unei porțiuni de gard – 285 mii lei  

Gimnaziul Popeasca – 160 mii lei - reparația cabinetului “Educația Tehnologică” 

Gimnaziul Dm.Cantemir Ștefan Vodă – Renovarea perdoselelor  cu linolium antibacterial, 

demolarea scării antiindenciare – 590 mii lei. 

Gimnaziul Palanca – 110 mii lei – 76 mii reparația termoizilatiei la un părete – 30 mii lei reparația 

bucătăriei (cuvete din inox). 

Gimnaziul Purcari – 250 mii lei (Primăria) schimbat giamurile la  galeree, 200 mii lei din bugetul 

instituției- reparația bucătăriei. 

Răscăieții Noi – reparația acoperișului – 60 mii lei Consiliul raional. 

Ștefănești – schimbarea geamuri, uși + reparația la blocul alimentar 95 mii lei. 

Școala de arte (Filiala Volintiri) 300 mii lei reparația sălii de dansuri 

Școala sportivă Ștefan Vodă- 148 mii lei – amenagarea stadionului (pavaj+scaune). 

Este de mentionat că cheltuielile la reparațiile instituțiilor publice au fost minimalizate din cauza  

majorarii  prețului  la agentul termic,ceia ce a impus menegerii instituțiilor să aloce adăugător surse 

financiare pentru încălzirea instituțiilor. 

 Instituțiile medicale au valorificat următoarele sume: 

Spitalul raional Ștefan Vodă, Reparația etajului 2 - 3821,6 mii lei - Finanțator SUA 

 Acoperișul blocului consultativ – 1038,6 mii lei, din care 100 mii lei Consiliul raional,                             

938 mii lei Județul Dîmbovița  



 Instituția medico sanitară publică Centrul de sanatate Ștefan Vodă – 1534 mii lei din care:  

 Ștefan Vodă – reparații curente -116 mii lei; Copceac - 304 mii lei; Carahasani - 827 mii lei, 

Purcari - 319 mii lei, Răscăieți - 64 mii lei, Ermoclia - 56 mii lei 

 La Centrul Medicilor de Familie Crocmaz din bugetul instituțiilor a fost alocat 150 mii lei pentru 

reparație și 86 mii lei Tudora. 

 Tot in anul 2022 din Bugetul direcției au fost alocați 22,7 mii lei pentru scolarizarea unui specialist 

ca Mananger energetic.  

 În prezent avem o conlucrare cu Agenția Eficență Energetică și cu Fondul Energetic, dar cu părere 

de rău surse financiare nu sunt. 

 Au fost intocmite 96 devize de chieltuieli la reparațiile instituțiilor publice și examinate 23 de 

petiții a cetățenilor pentru  evaluarea pierderilor în urma calamităților. 

 La fine vreau să spun că reserve sunt, mai ales la momentul actual cînd s-a majorat prețurile la tot. 

Trebuie se căutat metode și tehnologii noi în urma implimentării cărora se vor executa volume mai 

mari cu o calitate sporită, mai ales la reparația drumurilor. 

 Multe  primării au  fost  consultate la gestionarea fondului rutier  local.  

                  Șef al DCGCD                                                                 Afanasiev  Iurie  

 

 

Anexa nr. 4 
la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 2/2 din 30 martie 2023 

RAPORT 

de activitate al Direcției economie și atragerea investițiilor Ștefan Vodă pentru anul 2022 

 

Activitatea Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor (în continuare – D.E.A.I.) în anul 2022 

a avut la bază Programul de activitate al Direcţiei pentru anul de referință, acesta fiind elaborat și 

aprobat în scopul executării atribuțiilor funcționale stabilite în Regulamentul de funcţionare al 

DEAI, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 05.08.2021, cât și implementării 

documentelor de politici publice la nivel regional și național. 

Prin intermediul activităţilor desfăşurate, D.E.A.I. și-a centrat activitatea la promovarea şi 

implementarea politicilor publice și acțiunilor în domeniul economiei şi atragerii investiţiilor axate 

pe 6 direcții prioritare: 

- stimularea dezvoltării activităţii antreprenoriale şi coordonarea măsurilor de susţinere a 

IMM-urilor; 

- asigurarea exercitării conforme a legislaţiei în domeniile administrării şi deetatizării 

proprietăţii publice, privatizării fondului locativ, activităţii postprivatizării; 

- executarea conform a procedurilor de achiziţii publice pentru necesităţile Consiliului raional 

şi coordonarea chestiunilor ce țin de recepționarea și distribuirea în raion a ajutoarelor umanitare; 

- promovarea politicilor publice în domeniile comerţului intern şi prestări serviciilor, 

protecției drepturilor consumatorului, în limita competențelor funcționalte; 

- contribuție la acțiunile de atragere a investiţiilor şi dezvoltarea capacităţilor comunităţilor şi 

APL-urilor din raion în acest domeniu; 

- promovarea politicii de susţinere a dezvoltării regionale, cooperării intercomunitare și 

transfrontaliere. 

Anul de activitate 2022, Direcția l-a început în componența a 4 persoane din totalul de 5 unități de 

personal. În contextul vacanței funcției de șef al serviciului investiții și dezvoltare comunitară din 

subordinea Direcției, s-a anunțat concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă. 

Anul de activitate a fost finalizat în componența a 3 persoane din cele 5 unități de personal 

aprobate. 

În perioada de referinţă au fost înregistrate spre executare 139 documente (scrisori, demersuri, 

adresări, etc.), inclusiv 90 documente de intrare și 49 documente de ieșire. 

Specialiștii Direcţiei, în conlucrare cu alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, 

autoritățile administrației publice locale, precum și cu serviciile desconcentrate în teritoriu, au 

elaborat și prezentat spre semnare conducerii raionului diverse adresări către autoritățile 

administrative centrale și, după za, cele locale, precum și au oferit răspunsul necesar în termenii 

stabiliţi la solicitările adresate. 



Direcția a emis 38 ordine cu caracter individual (personal) și 5 ordine cu caracter normativ 

(administrativ). 

Totodată, în perioada anului de referință, Direcția a elaborat şi s-au aprobat de către Președintele 

raionului 11 dispoziții cu caracter normativ, inclusiv: 

nr. 16-a din 10 februarie 2022 cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții a lucrărilor 

la reparația și întreținerea drumurilor publice aflate în gestiunea Consiliului raional Ștefan Vodă»; 

nr. 44-a din 19.04.2022 cu privire la modificarea Programului de transport rutier raional (vizează 

modificarea orarului de circulație la serviciul regulat «Copceac – Ștefan Vodă», puncte 

intermediare Alava și Marianca de Jos); 

nr. 48-a din 29.04.2022 cu privire la inițierea și desfășurarea procesului de elaborare a 

propunerilor de actualizare a Strategiei raionului Ștefan Vodă; 

nr. 62-a din 31 mai 2022 cu privire la modificarea dispoziției Președintelui raionului nr. 109-a din 

07.09.2021 сu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții publice a bunurilor, serviciilor 

și lucrărilor pentru necesitățile Consiliului raional (cu excepția lucrărilor la reparația și întreținerea 

drumurilor publice de nivel raional) »; 

nr. 78-a din 04.07.2022 cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea și desfășurarea 

concursului raional «Businessmanul anului 2021»; 

nr. 84-a din 25.07.2022 cu privire la retragerea dreptului de deservire a serviciului regulat și 

modificarea Programului de transport rutier din raionul Ștefan Vodă (vizează excluderea 

operatorului de transport rutier de deservire a cursei «Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45», puncte 

intermediare Olănești, Purcari, Viișoara și Răscăieții Noi); 

nr. 112-a din 26.09.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea Galei premiilor «Businessmanul 

anului 2021», ulterior modificată prin dispoziția nr. 118-a din 30.09.2022; 

nr. 114-a din 28.09.2022 сu privire la decernarea învingătorilor concursului raional 

«Businessmanul anului 2021»; 

nr. 122-a din 11.10.2022 сu privire la modificarea Programului de transport rutier raional (vizează 

excluderea din Program a serviciului regulat «Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 13.45», puncte 

intermediare Olănești, Purcari, Viișoara și Răscăieții Noi); 

nr. 149-a din 29.11.2022 cu privire la instituirea grupului de lucru în vederea creării platformei 

industriale multifuncționale «Ștefan Vodă»; 

În acelaș context, pe parcursul anului Direcța a elaborat și s-a aprobat de către Consiliul raional 

Ștefan Vodă 1 proiect de decizie – nr. 5/16 din 13.10.2022 cu privire la inițierea acțiunilor în 

vederea creării Platformei industriale multifuncționale «Ștefan Vodă», precum și prezentat 

completări la proiectul de decizie nr. 4/6 din 12.08.2022 cu privire la casarea unor mijloace fixe. 

În scopul stabilirii priorităților și obiectivelor privind dezvoltarea raionului Ștefan Vodă pe termen 

mediu, precum și implementării unui sistem de planificare integrat și coerent, corelat cu resursele 

disponibile, Direcția a elaborat și s-a aprobat dispoziția Președintelui raionului nr. 48-a din 29 

aprilie 2022 cu privire la inițierea și desfășurarea procesului de elaborare a propunerilor de 

actualizare a Strategiei raionului Ștefan Vodă pe anii 2016-2021, în contextul necesității extinderii 

termenului de implementare a acesteia pentru anii 2022 – 2023, conform căreia s-a instituit grupul 

de lucru coordinator, stabilite sarcinile de activitate, desemnate subdiviziunile Consiliului raional 

responsabile de elaborarea propunerilor de actualizare a obiectivelor, programelor și activităților 

Strategiei, raportate la axele de dezvoltare și racordării la documentele de politici în vigoare 

aferente domeniilor de activitate ale entității, și responsabilităile Direcției economie în procesul 

administrativ vizat. Prin ordinul Direcției a fost creat grupul de lucru tematic responsabil pentru 

elaborarea propunerilor de actualizare a obiectivelor, programelor și activităților Strategiei raportate 

la axa de dezvoltare «Dezvoltare economică», în contextul executării dispoziției Președintelui 

raionului nr. 48-a din 29.04.2022. S-a elaborat și remis formulare necesare pentru completare în 

adresa tuturor subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, reieșind din domeniile de activitate 

responsabile. Urmare a activității grupurilor de lucru s-a elaborat proiectul deciziei Consiliului 

raional privind modificarea deciziei nr. 2/4 din 26.05.2016 privind aprobarea Strategiei raionului 

Ștefan Vodă pe anii 2016-2023, însă cu regret proiectul nu a fost acceptat pentru includere în 

ordinea de zi a ședinței consiliului pe motiv de expirare a termenului de implementare și, eventual, 

încălcare a procedurilor de aprobare a actelor normative. 

În context, Direcția va executa procedurile necesare privind elaborarea și prezentarea spre 

aprobare Consiliului rational a proiectului Strategiei de dezvoltare a raionului Ștefan Vodă pentru 

perioada 2023 – 2030, document de politici publice ce urmează să fie elaborat în corespundere cu 



Strategia Națională de Dezvoltare «Moldova Europeană 2030», aprobată prin Legea nr. 315 din 17 

noiembrie 2022. 

Cu referință la obiectivul privind stimularea dezvoltării activităţii antreprenoriale şi 

coordonarea măsurilor de susţinere a IMM-urilor, agenților economici au fost furnizate peste 650 

informări despre oportunitatea de participare la programe de nivel național și internațional, inclusiv:  

1. Informarea agenţilor economici despre lansarea concursurilor: „Marca Comercială a anului” 

şi „Premiul pentru realizarea în domeniul calităţii” a anului 2021, organizator Camera de Comerţ  

şi Industrie. 

2. Informarea despre posibilitatea de accesare a Fondului de garantare a creditelor,  program 

gestionat de ODA. 

3. Lansarea componentei a III din Programul „Start pentru tineri” ODA 

4. Distribuirea Programului „Femei în afaceri” componenta I. ODA 

5. Programul ”Misiunea cumpărătorului” – eveniment internațional cu tematica:  cultivarea 

cireșului și toate aspectele ce ține de acest domeniu – 8 AE; 

6. Anunțul despre eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat – 5 AE; 

7. ”Programul XY Pre-Accelerator: Antreprenoriat feminin” – 18 insțiințați 

8. Sesiunea de informare ODIMM ”Programe privind finanțarea nerambursabilă ”                                   

– 58 invitați; 

9. Apelul de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans,  pentru îmbunătățirea 

mediului de trai  și de muncă în mediul rural AIPA , măsura nr. 3 ”Diversificarea economiei rurale 

prin activități nonagricole” – 32 anunțati.  

10. Programul internațional ”Misiunea cumpărătorului” în cadrul expoziției internaționale de 

echipamente și tehnologii pentru producerea vinului și băuturilor spirtoase ”SIMEI” – 7 AE 

anunțați din domeniu vinicol. 

11. Informarea agenţilor economici despre lansarea programului ODA ”Transformare digitală a 

ÎMM”. 

12. Distribuirea Programului „Retehnologizare și eficiență energetică a ÎMM” în rândul 

agenților economici axați pe producere, comerț, servicii și turism. 

13. ”Antreprenor Expo 2022” – platforma de dezvoltare și promovare a businessului mic și 

mijlociu din Republica Modlova, ediția II. Întâlniri de afaceri/consultanță pentru fondatori, 

debutanți și antreprenori, organizatori ODA în parteneriat cu Ministerul Economiei RM. 

14.  Anunțarea mediului de afaceri local despre Seminarele de instruiri organizate de Centrul de 

formare antreprenorială a CCI: 1. ”Agent economic Autorizat – simplificări vamale, procedura de 

autorizare și recunoaștere mutuală cu UE”; 2. ”Management project”; 

 

Au fost organizate și desfășurate întruniri, seminare şi instruiri în parteneriat cu alte subdiviziuni ale 

Consiliului raional Ștefan Vodă vizând implicarea și/sau participarea antreprenorilor: 

- sesiunea de informare „Campania de informare AIPA – 2022”, organizată de Agenția de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea 

Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (actualmente – Organizația pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului ODA), privind accesarea fondurilor nerambursabile (subvenționare) acordate 

prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), desfășurată la 14 

aprilie 2022, Școala de Arte «Maria Bieșu»; 

- sesiunea de informare ODA pentru antreprenorii din localitățile raionului Ștefan Vodă 

privind mecanismele de finanțare nerambursabilă pentru întreprinderile mici și mijlocii, facilitarea 

accesului la acestea, precum și oferirea sprijinului întreprinderilor și/sau persoanelor interesate de 

depunere a dosarelor, implementare și raportare a proiectelor investiționale, desfășurată la inițiativa 

comună a ODA și Consiliului raional la 12 mai 2022, ora 13.00, în incinta I. P. «Incubatorul de 

afaceri Ștefan Vodă», în cadrul căruia au participat 44 persoane; 

- Vizita de lucru în raion al Ministrului economiei Dumitru Alaiba la data de 21.11.2022, în 

incinta Școlii de arte Maria Bieșu; 

- Evenimentul de lansare a Consiliului raional de participare Ștefan Vodă, realizat de către 

Fundația Est – Europeană la data de 20 decembrie 2022 în cadrul proiectului ”Cetățeni activi, 

Comunități prospere – faza II”, finanțat de Suedia și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și 

Cooperare; 

În scopul informării antreprenorilor locali cu referință la accesarea fondurilor nerambursabile 

administrate de Organizația pentru Dezvoltare Antreprenorială (ODA – fostul ODIMM), Agenția de 



Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) – la măsura de sprijin nr. 3 pentru dezvoltarea rurală, alte 

entități finanțatoare naționale și internaționale, în vederea valorificării oportunităților de lansare 

si/sau dezvoltare a afacerilor în comunitatea administrată, prin conlucrare cu APL, Direcția a 

desfășurat în lunile noiembrie – decembrie 2022 în cadrul a 9 primării sesiuni de informare a 

conducătorilor/reprezentanților întreprinderilor și/sau persoanelor interesate de a-și lansa / dezvolta 

activitatea antreprenorială, la care au participat cumulativ 56 persoane. 

În vederea promovării prin participare a agentilor economici diverse expoziţii, târguri, forumuri au 

fost informați, precum și acordat suportul necesar unor agenți economici pentru completarea 

formularului de participare la concursurile „Marca Comercială a anului 2021” şi „Premiul pentru 

realizarea în domeniul calităţii – 2021”, organizate de Camera de Comerţ şi Industrie.  

În contextul organizării de către Camera de Comerț și Industrie a RM, după 2 ani de suspendare 

legată de pandemia Covid-19, a celei de-a XX-a ediție a Expoziției naționale „Fabricat în 

Moldova”, în perioada 1–5 februarie 2023, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”, în 

luna decembrie 2022 au fost adresate scrisorile informative despre eveniment la 20 agenți 

economici din domeniul producerii, fiind propusă și susținerea potențialelor întreprinderi din raion 

pentru participare la eveniment în stand colectiv al Consiliului raional Ștefan Vodă cu asigurarea 

alocării surselor financiare din bugetul raional pentru achitarea costului participării și închirierii 

spațiului expozițional necesar. 

Pentru susţinerea dezvoltării businessului în raion și creării unei platforme de parteneriat durabil 

între agenții economici din raion, în parteneriat cu Direcția administrație publică, Direcţia cultură, 

tineret, sport şi turism, Direcţia agricultură şi alimentaţie, după o pauză de 2 ani cauzată de 

pandemia ”Covid-19”, s-a organizat şi desfăşurat Concursul raional „Businessmanul Anului 2021” 

în incinta Casei de Cultură cu 41 de nominanți care au fost apreciați pentru indicatorii financiari-

economici, promovarea produselor/serviciilor locale la nivel național și internațional. 

Direcția şi-a adus aportul, prin conlucrare cu agenţii din sfera alimentaţiei publice, producerii şi 

comerţului, prin participarea acestora la: Târgul de Paști, evenimentul de consemnare a «10 ani de 

activitate a Incubatorului de afaceri Ștefan Vodă», Dance Day, Ziua sportului, Turneul republican la 

lupte în memoriam Efim Batîr, festivalul «Paradisul Piersicului», Ziua Națională a Vinului, etc. 

În scopul analizei domeniilor de dezvoltare economiciă în raion și a indicatorului de activism 

antreprenorial, a fost solicitată și recepționată din partea Organizației pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului lista beneficiarilor a programelor de suport în afaceri în perioada anului 2021 – 

iulie 2022 cu reședință în raionul Ștefan Vodă. 

Reprezentantul Direcției a participat la cea de-a doua ediţie a evenimentului ,,Moldova Tourism 

Forum 2022”organizat de Ministerul Culturii în partneriat cu Agenţia de Investiţii în mun. Chişinău, 

la 28-29 septembrie 2022. 

În adresa APL și operatorilor serviciilor de apă și canalizare remisă adresarea ANRE cu referinţă la 

prezentarea solicitării de avizare/aprobare a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă şi de canalizare, ţinem să menţionăm că în conformitate cu art.35 alin. (5) din 

Legea 303/2013, tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se determină 

de operator în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru 

serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate şi se prezintă ANRE 

pentru avizare, iar consiliului local spre aprobare.  

Cât ține de actualizarea indicatorilor social-economici, au fost colectate datele de la autoritățile din 

subordinea Consiliului raional, cât și de la unele servicii desconcentrate în teritoriu, întocmindu-se 

și actualizând «Pașaportul raionului Ștefan Vodă» la situația din 01.01.2022. 

Cu referință la domeniul comerţului intern, prestări servicii şi protecției a drepturilor 

consumatorului s-a executat: 

 Colectată și remisă în adresa Ministerului Economiei informația cu referință la deținerea de către 

autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi din raionul Ștefan Vodă a regulamentului 

de comerț local și, respectiv, despre executarea procedurilor privind depunerea notificării în comerț 

pe teritoriul administrativ al APL, elaborată în baza informațiilor comunicate de primării; 

 Elaborată și remisă în adresa Agenției Supraveghere Tehnică lista obiectivelor economice cu 

activitate de întreprinzător cu profil de producere și depozitare amplasate pe teritoriul raionului 

Ștefan Vodă. 

 În adresa APL de nivelul I s-a remis scrisoarea informativă a Agenției Rezerve Materiale nr. 

47/03-484 din 21.07.2022 cu referință la oferta de comercializare a produselor alimentare din 

rezerva de stat; 



- Acordarea consultanței necesare în domeniul protecției dreptului consumatorului. 

Aferent invitației AO GEN Moldova și în parteneriat cu Primăria or. Ștefan Vodă, specialistul 

Direcției a participat în vizită de studiu în raionul Ungheni cu scopul de co-creare a comunităților 

antreprenoriale locale, derulat ca urmare a sondajului de participare a 140 de respondenți locali, 

profilele regionale și activități ale proiectului LOCAL BOND.  

Întru respectarea prevederilor legislației în vigoare, s-a remis informația către Consiliul Concurenței 

privind ajutoarele de stat și/sau ajutoarele de minimis acordate de către Consiliul raional în perioada 

anului 2021, iar administraţiile publice locale de nivelul I au fost informate despre: a) necesitatea 

prezentării în sistemul informațional SIRASM a raportului privind acordarea ajutoarelor de stat și 

ajutoarelor de minimis în anul 2021, și b) modificările ce au fost operate în actele normative în 

domeniu pe parcursul anului 2021. 

În vederea dezvoltării profesionale, specialistul Direcției responsabil de domeniile de referință a 

participat la diverse cursuri / întruniri / instruiri în regim online și prezență fizică, și anume:  

1. Cursul „Atragerea finanţărilor şi managementul proiectului”, organizat de Institute for 

Development and Expertise of Project Moldova. 

2. Sesiunea de informare online platforma zoom „Programului Transnaţional Dunărea”. Apelul de 

proiecte ENI. 

3. Consultări online pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor 

supraveţuitoare a violenţei în bază de gen. Organizatori: Centrul de Drept al Femeilor (CDF) şi 

Platforma Naţională a femeilor din Moldova (PNFM) în parteneriat cu Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale. 

4. Sesiune de informare „Formarea specialiștilor calificaţi prin sistemul de învăţământ dual şi 

posibilităţile angajării lor în câmpul muncii”. Organizatori: I.P. Colegiul de ecologie din Chişinău. 

5. Şedinţă de informare online „Şanse egale fără sexism” susţinută de experta naţională de gen – 

Loretta Handrabura. 

6. Sesiune de informare „Comerţul electronic şi serviciile financiare digitalizate” Agenţia 

Protecţia Consumatorului. 

7. Asistarea la sesiunea de informare „Concursul de propuneri de proiecte de dezvoltare locală cu 

finanţare din mijloacele Fondului Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală” ediţia martie 2022, 

desfăşurată: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud. 

8. Sesiune lunară ODIMM cu Consiliile raionale ”Oportunități de suport în afaceri disponibile 

sectorului ÎMM”. 

9. Sesiune lunară ODIMM cu Consiliile raionale – prezentarea Programului de susținere a 

afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare.  

10. Sesiunea de informare offline pe marginea Programelor privind finanțarea 

nerambursabilă, organizator ODIMM în colaborare cu Consiliul raional Ștefan Vodă. 

11. Instruire ”Apărătorii drepturilor omului și Dreptul la un mediu sănătos” în cadrul 

Proiectului ”Scut pentru apărătorii dreptului omului – Sprijin apărătorilor drepturilor omului în 

Republica Moldova” organizatori: Centrul de Resurse Juridice din Moldova în parteneriat cu 

Asociația EcoContact și Comisia Internațională a Juriștilor – Instituții Europene. 

12. Sesiunea lunară ODIMM cu Consiliile raionale – prezentarea Programului ”Start pentru 

tineri: o afacere durabilă la tine acasă” - modificările programului. 

13. Eveniment de lansare a Proiectului ”CROSSNISTRU – valorificarea resurselor 

antreprenoriale pentru descoperirea potențialului turistic”, organizatori: Platforma Națională a 

Femeilor din Moldova în parteneriat cu UNDP Moldova și Asociația regională a Laboratoarelor 

Creative, Artă și Meșteșugărit. 

14. Curs de intruire ”Orientare profesională și Peer to Peer pentru abilitarea economică a 

supraviețuitoarelor violenței în bază de gen”, organizatori: Platforma Națională a Femeilor din 

Moldova și Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale  

cu susținerea UN Women. 

15. Lansarea programului ”CODE NEXT Creative Youth Impact” organizator: GEN Moldova. 

16. ”Campania împotriva informațiilor false și tendențioase – STOP FALS” organizatori: AO 

”Presa Independentă”  

17. Eveniment online ”Avantajele participării la târguri și expoziții”, organizator ODA. 

18. Sesiunea lunară a ODA cu Consiliile raionale privind prezentarea ”Programului de 

transformare digitală a ÎMM” 



19. Participarea la lansarea de către ODA a programului cu noi modificări ”Start pentru tineri”, 

in format live pe facebook. 

20. Sesiunea lunară a ODA cu Consiliile raionale privind prezentarea ”Programului de 

retehnologizare și eficiență energetică a ÎMM”. 

21. Asistarea la vizita de serviciu cu mediul antreprenorial al Ministrului Economiei – Dumitru 

Alaiba la data de 21.11.2022, în incinta Școlii de arte Maria Bieșu. 

22. Instruirea in cadrul IASV privind ”Transparența decizională și participarea cetățenilor la 

procesele de luare a deciziilor – instrumente ale bunei guvernări.” Eveniment realizat de Fundația 

Est-Europeană în cadrul proiectului ”Cetățeni activi, Comunități prospere”, finanțat de Suedia și 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare si Cooperare. 

23. Participarea la evenimentul ”Youth Entrepreneurship Summit 2022”  la Complexul turistic 

Purcari, organizator IASV. 

24. Sesiunea online trimestrială ODA cu reprezentanții APL de nivelul II – prezentarea 

”Programului de compensare a ratei dobânzilor la credite investiționale”. 

25. Participarea la Audierile publice cu privire la Bugetul raional 2023. 

26. Participarea la e-cursuri ”Dezvoltare regională”, în perioada 05 – 13 decembrie 2022 pe 

platforma learnIn al Institutului de Administrație Publică. 

27. Participarea la e-cursuri ”Accesul la informație”, în perioada 12 – 16 decembrie 2022 pe 

platforma learnIn al Institutului de Administrație Publică. 

Cu referință la domeniul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic raional, au 

fost realizate următoarele acțiuni: 

- s-au organizat și desfășurat 2 ședințe a Comisiei raionale responsabile în domeniul 

transportului (16.02.2022 și 13.07.2022); 

- în baza hotărârilor aprobate au fost emise dispoziţiile Președintelui raionului ce vizează 

operarea modificărilor în Programul de transport rutier raional cu referire la: 

nr. 44-a din 19.04.2022 privind modificarea orarului de circulație la serviciul regulat «Copceac – 

Ștefan Vodă», puncte intermediare Alava și Marianca de Jos,deservit de S.A. «Baza de Transport 

Auto – 7»; 

nr. 84-a din 25.07.2022 privind retragerea dreptului operatorului de transport rutier                                                          

S.R.L. «VINN-TRANS-LUX» de deservire a serviciului regulat «Căplani 7.20 – Ștefan Vodă 

13.45», puncte intermediare Olănești, Purcari, Viișoara și Răscăieții Noi; 

nr. 122-a din 11.10.2022 privind excluderea din Program a serviciului regulat «Căplani 7.20 – 

Ștefan Vodă 13.45», puncte intermediare Olănești, Purcari, Viișoara și Răscăieții Noi; 

- s-a asigurat elaborarea și comunicarea actelor necesare în adresa Agenției Naționale Transport 

Auto, a operatoratorilor de transport rutier și primăriilor; 

- s-a efectuat actualizarea informației incluse în Programul de transport rutier raional (regim și 

orar de circulație modificat, etc). 

În ce privește domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, privatizării fondului 

locative, activităţii postprivatizării, s-au desfăşurat 4 şedinţe ale comisiei raionale a privatizării 

fondului de locuințe, întocmindu-se 12 contracte conform legislaţiei privind darea în locaţiune a 

spaţiului locativ. Au fost primite în audienţă 30 de persoane pentru consultaţie în procedura de 

privatizare a spaţiului locativ. A fost întocmită și remisă către Agenția Proprietăți Publice darea de 

seamă privind privatizarea fondului de locuințe din raion pe perioada anului 2021. 

Elaborată și remisă în adresa a 3 APL de nivelul I scrisoarea Președintelui raionului privind 

solicitarea dispunerii informării persoanelor care domiciliază în locuinţe pasibile de privatizare 

conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324/1993, dar care nu au dispus de acest drept, 

despre necesitatea urgentării procedurii de prezentare a actelor corespunzătoare la comisia pentru 

privatizarea fondului de locuințe din raionul Ștefan Vodă în conformitate cu prevederile art. 59 alin. 

(3) din Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe, dispunând de dreptul de a privatiza 

spațiul locativ în termen până la 31 mai 2024, având obligația de a înregistra dreptul de proprietate 

în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998. 

- De asemenea, a fost întocmită și prezentată Agenţiei Proprietăţii Publice darea de seamă pe 

anul 2021 a valorii patrimoniului public, colectată şi totalizată de la 58 instituţii publice bugetare şi 

14 întreprinderi municipale din teritoriul raionului. Totodată, aferent solicitării parvenite în 

decembrie 2021, în adresa APP a fost întocmită și remisă informația privind bunurile imobile 

atribuite participanților la privatizare și/sau neînregistrate, nevalorificate, amplasate în raza 

autorității publice locale de nivelul I. 



Au fost perfectate documentele necesare pentru desfăşurarea a 2 licitaţii «cu strigare» și 2 

licitații «cu reducere» de vânzare a bunurilor proprietate a Consiliului raional Ștefan Vodă. A fost 

acordat ajutor metodologic la solicitarea a 2 autorităţi publice locale, în baza delegației emise de 

Președintele raionului a fost asigurată prezența reprezentantului Consiliului raional la 2 licitații 

desfășurate de către primăriile raionului. 

A fost asigurată întocmirea și prezentarea în adresa APP a dării de seamă conform situației 

din 01.01.2022 privind bunurile proprietate publică în baza cărora s-au instituit parteneriate public – 

private. Aferent propunerii Direcției adresată la 10 primării în anul 2021 privind inițierea 

procedurilor administrative necesare pentru rezilierea contractului de concesiune a serviciului de 

salubrizare din teritoriul unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi, încheiate cu Concesionarul 

– SRL «OZON-TERRA» în perioada anilor 2011-2013, argumentând faptul că în legătură cu 

neexecutarea obligațiunilor contractuale din partea Concesionarului este inutil de a menține 

valabilitatea juridică a acestuia, iar existența contractului respectiv constituie un impediment juridic 

de administra și/sau accesa alte fonduri pentru soluționarea problemei gestionării deșeurilor 

menajere în comunitate, în anul 2022 au fost aprobate actele necesare de reziliere din partea APL 

Semionovca și Popeasca. 

In conformitate cu legislaţia în domeniul achizițiilor publice, Direcția și-a adus contribuția la 

elaborarea dispozițiilor Președintelui raionului nr. 16-a din 10 februarie 2022 «Cu privire la 

instituirea grupului de lucru pentru achiziții a lucrărilor la reparația și întreținerea drumurilor 

publice aflate în gestiunea Consiliului raional Ștefan Vodă» și, respectiv, nr. 62-a din 31 mai 2022 

«Cu privire la modificarea dispoziției Președintelui raionului nr. 109-a din 07.09.2021 сu privire la 

instituirea grupului de lucru pentru achiziții publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru 

necesitățile Consiliului raional (cu excepția lucrărilor la reparația și întreținerea drumurilor publice 

de nivel raional)», precum și la desfăşurarea a 4 proceduri de achiziții publice pentru necesităţile 

Consiliului raional (lucrări de reparație și întreținerea drumurilor raionale și «instrument de 

susținere pentru dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de Аfaceri din Republica Moldova) cu 

participarea a mai mult de 3 agenţi  economici, respectând cerinţele statuate în legislaţie. La 

solicitare, s-a acordat ajutor metodologic autorităţilor publice locale și entităților bugetare din 

cadrul raionului. A fost întocmit și trimis spre publicare către Buletinul achizițiilor publice, planul 

de achiziții pentru perioada anului 2022 al Consiliului raional Ștefan Vodă, dările de seamă și 

rapoartele ce țin de achizițiile de valoare mică. De asemenea, la solicitarea Agenției Achiziții 

Publice, Direcția remis în adresa autorităților contractante și operatorilor economici informația 

privind procedurile de înscriere la seminarele de instruire conform Programului de instruire pentru 

anul 2022. Specialistul responsabil și-a adus contribuția la elaborarea Planului de achiziții publice 

ale Consiului raional Ștefan Vodă pentru anul 2023. 

S-a asigurat executarea acțiunilor și subacțiunilor prescrise în obiectivul 3 «Management eficient în 

organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice» a Planului de acțiuni privind lichidarea 

lacunelor depistate în cadrul inspectării complexe efectuate la Consiliul raional pe perioada 

01.01.2017 – 31.12.2021, aprobat prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă                                            

nr. 4/7 din 12.08.2022. 

Cu referință la domeniul ajutoarelor umanitare, Direcția a asigurat întocmirea și prezentarea dării 

de seamă aferente pe anul 2021 și a 4 dări de seamă trimestriale în anul 2022 la Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, fiind organizate și desfășurate 9 ședințe ale comisiei teritoriale pentru 

ajutoare umanitare, cu perfectarea proceselor-verbale ale ședinelor respective. S-au înregistrat 10 

planuri de distribuire a ajutoarelor umanitare, ce au parvenit de la 9 recepţionari în sumă de 6 449 

795.00 lei, iar conform dărilor de seamă a celor 15 beneficiari au fost distribuite ajutoare umanitare 

în sumă de 5 338 686.00 lei.  

Aferent domeniilor menționate supra, la solicitarea autorităților administrative centrale de profil și 

sub semnătura Președintelui raionului, Direcția a întocmit și prezentat informații către Direcția 

teritorială inspectare financiară Căușeni, Serviciul raional arhivă, organizații obștești 

recepționere/distribuitoare de ajutoare umanitare, etc. 

În vederea dezvoltării profesionale, specialistul Direcției responsabil de domeniile de referință a 

participat la diverse cursuri / întruniri / instruiri în regim online și prezență fizică, și anume: 

1. Desfășurarea procedurilor de achiziții (AAP); 

2. Bazele administrării unui sistem Windows Server; 

3. Curs Integrat Privind Atragerea Finanțărilor și Managementul Proiectului; 



4. Sesiune de informare- concursul de propuneri de proiecte de dezvoltare locală cu finanțare din 

mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Ediția martie 2022 desfășurată de 

ADR-Sud; 

5. Utilizarea platformei electronice achiziții.md; 

6.Sesiunea de informare despre programele Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii, 

7. Programul CODE NEXT Creative Impact Youth (2 ședințe).; 

8. Evenimentul de Lansare a Proiectului ”CROSSNISTRU-Valorificarea resurselor antreprenoriale 

pentru potențialul turistic ”; 

9. Seminar Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mica; 

10. Sesiunea de informare a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură,cu privire la derularea 

celui de al 4-lea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru îmbunătățirea 

nivelului de trai și de muncă în mediul rural; 

11. Ședință  la Ministerul Culturii , privind supunerea consultărilor  publice ale proiectului Hotărârii 

de Guvern cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Instituției Publice „Oficiul Național 

al Turismului și Industriilor  Creative “ și proiectul Hotărârii de Guvern  cu privire la aprobarea 

Programului național de dezvoltare a turismului „ Turism 2026“ pentru anii 2022-2026; 

12. Ședință cu partenerii de la GIZ – proiect „Suport  comunităților moldovenești în găzduirea 

refugiaților ucraineni“; 

13. Seminar „ Derularea  procesului de achiziții în cadrul proiectelor cu finanțare europeană“, 

14. Atelier online  „Ziua internațională a DEEE: Reciclează totul, indiferent cât de mic”; 

15 Seminar „Cele mai frecvente abateri comise de către autoritățile contractante la desfășurarea 

procedurilor de achiziții publice” (AAP); 

16. Seminar „Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice. Regulile  privind descrierea 

bunurilor, lucrărilor și serviciilor.Consultarea pieții” (AAP); 

17.Participarea la instruirea privind „Transparența decizională și participarea cetățenilor la 

procesele de luare a deciziilor – instrumente ale bunei guvernări” (Incubatorul de afaceri); 

18. Seminar „Achiziții publice:  concept, principii și reglementări”; 

19. Cursuri de dezvoltare personală „Dezvoltare regională” (Academia administrație publică); 

20. E-cursuri de dezvoltare profesională „Accesul la informație” (Academia administrație publică). 

Cu referință la acțiunile de atragere a investiţiilor şi dezvoltarea capacităţilor enităților publice și 

civice din raion în acest domeniu, în perioada de referință s-au realizat următoarele activități: 

- Informarea celor 23 APL de nivelul I despre lansarea de către Biroul relații cu diaspora din 

cadrul Cancelariei de Stat a noului Apel de Granturi în cadrul Programului «Diaspora Acasă 

Reușește „DAR 1+3” », aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801/2018 (ianuarie 2022). Este 

necesar de specificat că, urmare a apelului de granturi, din cadrul raionului, orașul Ștefan Vodă a 

devenit beneficiar al Programului pentru implementarea unui proiect comunitar; 

- Informarea a 4 APL de nivelul I despre colectarea de către Biroul pentru reintegrare, în 

perioada 01 februarie – 04 martie 2022, a propunerilor de proiecte ce au ca obiectiv problemele de 

importanță majoră pentru localitățile amplasate în Zona de Securitate (februarie); 

- Informarea APL de nivelul I amplasate zona Nistrului de Jos cu referință la lansarea de către 

AO EcoContact a concursului de granturi destinate IMM-urilor conduse și fondate de femei, în 

cadrul Proiectului «Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea 

instituțională în Zona Ramsar «Nistrul de Jos»» (februarie); 

- 3 runde (martie, iunie, noiembrie) de a informare a APL de nivelul I referitor la lansarea 

concursului de recepționare a cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură de irigare și 

drumuri  în cadrul Proiectului «Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale» 

(IFAD VIII); 

- La solicitarea ADR Sud, Direcția a asigurat invitarea și contribuit la organizarea la 22 martie 

2022, în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă, a seminarului de informare a autorităților 

administrației publice locale de nivelul întâi din cadrul raionului privind lansarea (în premieră) a 

concursului propunerilor de proiecte de dezvoltare locală cu finanțare din mijloacele Fondului 

Național de Dezvoltare Regională și Locală (așa-numitul Program «Satul European»), ediția martie 

2022. Este necesar de specificat, că în rezultatul apelului desfășurat, din 17 APL de nivelul întâi ce 

au elaborat și depus cumulativ 21 proiecte de dezvoltare locală, 16 comunități din raion au devenit 

beneficiare a unui proiect de investiții din FNDRL, cu excepția doar a primăriei satului Brezoaia; 



- Informarea celor 23 APL de nivelul I despre lansarea de către Unitatea de Implementare a 

Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II (în continuare 

UIP II), sub auspiciul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Băncii de Dezvoltare a 

Consiliului Europei, a apelului de colectare a informațiilor pentru pregătirea Fazei III a Proiectului 

de construcție a locuințelor sociale, implementat în contextul Acordului de Grant privind asistența 

tehnică între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei BDCE, din Contul de Coeziune Socială a Donatorului Spaniol (aprilie 2022); 

 APL de nivelul I au fost informați cu referință la desfășurarea de către Agenţia de Intervenţie şi 

Plăţi pentru Agricultură (AIPA), în perioada 1 iunie – 23 august 2022, a celui de-al IV-lea apel de 

recepţionare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și 

de muncă în mediul rural, destinate îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii publice rurale şi 

diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale, inclusiv remis setul de 

documente și formulare necesare la măsurile de sprijin nr. 1 și nr. 2. La inițiativa Direcția, la data de 

27.07.2023, reprezentații AIPA au desfășurat pentru autoritățile administrației publice locale de 

nivelul întâi din cadrul raionului Ștefan Vodă, cât și pentru persoanele juridice și fizice înregistrate 

în conformitate cu legislația în vigoare, sesiunea de instruire cu referință la elaborarea proiectelor 

investiționale în cadrul celui de-al IV-lea apel, în cadrul căruia au participat 35 persoane. Este 

necesar de specificat, că urmare a apelului desfășurat, din raionul Ștefan Vodă au fost prezentate 10 

dosare, fiind aprobate spre finanțare 7 proiecte la măsura de sprijin nr. 2 «Renovarea şi dezvoltarea 

localităţii rurale». 

- Informarea organizațiilor societății civile cu referință la concursul lansat de Fundația Soros 

Moldova de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea a 2 granturi organizațiilor societății 

civile pentru îmbunătățirea și/sau extinderea serviciului social «Echipa Mobilă» (august); 

- Aferent solicitării ADR Sud, a fost adresată scrisoarea Președintelui raionului în adresa 

Primăriei or. Ștefan Vodă pentru participare în cadrul Proiectului Public4mSME+, cofinanțat de 

Fondul Vâșegrad, având ca obiectiv pilotarea ideii de economie colaborativă (septembrie); 

- Conform solicitării Agenției de Dezvoltare Regională «SUD», adresată APL de nivelul I 

propunereade participaare, la data de 22.09.2022, în incinta Consiliului raional Cimișlia, la 

întrunirea cu reprezentanții companiei belgiene BOSAQ, în cadrul căreia se va prezenta conceptul și 

avantajul utilizării în cadrul proiectelor de aprovizionare cu apă a tehnologiilor pentru tratarea apei 

potabile (septembrie); 

- APL de nivelul I au fost informați despre lansarea celei de-a 4-a rundă de selectare a 

comunităților partenere ale Programului Comunitatea Mea, finanțat de Agenția USAID și 

implementat în Moldova de organizația internațională IREX, cu acordarea suportului necesar unor 

primării pentru completarea formularului de participare (noiembrie). 

Direcția, a acordat suportul necesar la elaborarea cererii de finanțare și altor documente componente 

ale dosarului proiectului «Reabilitarea și modernizarea sistemei de alimentare cu apă a satului 

Brezoaia», la măsura de sprijin «Construcția / extinderea / reabilitarea / modernizarea sistemelor 

de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes 

local domeniul de intervenție» din cadrul domeniului de intervenție «Îmbunătățirea infrastructurii 

tehnico-edilitare locale», depus în cadrul concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare locală 

(ediția – martie 2022) pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală 

(FNDRL) (așa-numitul Program Satul European). Cu regret, proiectul respectiv nu a fost aprobat 

pentru finanțare, aceasta fiind singura comunitate din raion din totalul de 17, care nu a fost aprobată 

pentru implementarea proiectului de dezvoltare locală. 

Conform solicitării, a fost colectată, generalizată și remisă în adresa Cancelariei de Stat informația 

privind investițiile capitale efectuate de către APL în perioada anului 2021.. 

În vederea impulsionării dezvoltării economico-sociale a raionului, prin valorificarea oportunităților 

spațiale și a infrastructurii disponibile, sub semnătura Președintelui raionului Ștefan Vodă și/sau a 

Direcției, au fost elaborate și remise solicitările/propunerile necesare către: 

- Guvernului RM, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Economiei, 

Agenției Proprietății Publice și Agenției Apele Moldovei, cu referință la necesitatea urgentării 

acțiunilor de evaluare a situației și soluționare a problemei administrării unor bunuri imobile din 

componența infrastructurii hidrotehnice din cadrul sistemelor de irigare, proprietate publică a 

statului, aflate în gestiunea agențiilor guvernamentale de profil, anterior gestiunate de Î. S. 

«Stațiunea tehnologică de irigare Ștefan Vodă» (procedură de faliment), și transmiterea lor în 

gestiunea Asociațiilor Utilizatorilor Apei pentru Irigare. Cu referință la bunurile amplasate în 



adiacența nemijlocită a drumului republican R30 «Anenii Noi –Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera 

cu Ucraina», s-a argumentat că acestea sunt într-o stare, cu adevărat, deplorabilă și degradare 

continuă din cauza nefuncționalității lor de peste 10 ani, iar unele din obiectivele descrise, deja nu 

mai sunt funcționale pentru sistemul de irigație prin dezasamblarea echipamentelor, utilajelor și 

țevilor de aducțiune a apei pe o lungime de zeci de kilometri, fiind necesară realizarea și a acțiunilor 

de evaluare a situației privind oportunitatea menținerii acestora în proprietate publică a statului și 

examinarea posibilității deetatizării treptate a acestora prin organizarea concursurilor investiționale 

pentru a facilita dezvoltarea accelerată și durabilă a afacerilor prin intermediul sporirii investițiilor 

și a diversificării economiei regionale și locale, grație faptului că obiectivele specificate prezintă un 

interes sporit din partea comunității de afaceri în legătură cu amplasarea lor în adiacența nemijlocită 

a drumului republican R30, iar în rezultat se vor încasa venituri suplimentare în bugetul de stat 

și/sau local, ce vor contribui și la soluționarea multiplelor probleme sociale; 

- Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției Eficiență Energetică, precum 

și, ulterior, Guvernului RM în contextul ședinței în teritoriu din 22.12.2022, pentru oferirea 

suportului necesar prin facilitarea implementării unui proiect investițional care să vizeze 

implementarea măsurilor de eficiență energetică la I.M.S.P. «Spitalul raional Ștefan Vodă» 

(termoizolarea pereților exteriori ale blocurilor «A», «B» și secției boli infecțioase, construcția 

acoperișului șarpant la clădirea secției boli infecțioase, schimbarea ușilor și ferestrelor la secțiile 

maternitate și obstetrico-ginecologice din blocul «B»; instalarea sistemelor fotovoltaice pe 

acoperișul de tip șarpantă a blocului «B»); 

- Guvernului RM, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului 

Economiei, (în luna iulie și ulterior în decembrie în contextul ședinței Guvernului în teritoriu la data 

de 22.12.2023) pentru oferirea sprijinului în soluționarea problemei de renovare și modernizare a 

îmbrăcămintei rutiere prin asfaltare a drumului regional G114 «G113 – Talmaza – Olănești – R31», 

proprietate publică a statului, aflat în administrarea Î. S. «Administrația de Stat a Drumurilor», 

argumentând despre necesitatea consistenței acțiunilor autorităților administrației publice spre 

impulsionarea și asigurarea dezvoltării durabile a economiei, și în speță a turismului, în regiunea 

Nistrului de Jos, iar drumul regional G114 renovat și modernizat conform standartelor tehnice în 

domeniu reprezintă unul din cel mai important catalizator, de rând cu acțiunile de conservare a 

patrimoniului natural și cel cultural, care ar contribui la dezvoltarea afacerilor și valorificarea 

potențialului economic al regiunii. Implicit, acțiunile întreprinse vor contribui la reziliența 

comunităților rurale și creșterea accelerată și durabilă a bunăstării cetățenilor și, concomitent, la 

accelerarea creșterii durabile a venitului național prin intermediul sporirii investițiilor și a 

diversificării economiei rurale. Totodată, s-a justificat faptul, că traseul turistic  urmează a fi 

valorizat în toată amploarea sa, nu doar pe segmente aparte, prin asigurarea unei coeziuni teritoriale 

și reunind resurse și puncte de atracție, iar ieșirea din stagnare, succesul dezvoltării și rezilienței 

afacerilor în turism și în domeniile economice conexe din zona Nistrului de Jos ține de realizarea 

conexiunii rutiere moderne și durabile între toate comunitățile amplasate pe drumul regional G114. 

Complementar, investiția efectuată va reprezenta o continuitate a sprijinului de valoare și 

vizibilitate elocventă a eforturilor autorităților publice și partenerilor de dezvoltare (cei mai activi 

fiind Agenția pentru Dezvoltare a Austriei (ADA), UE, PNUD, USAID, Agenția Suedeză pentru 

Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA), Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare 

Internațională (DFID), etc.) pentru a crește bunăstarea cetățenilor și contribui la dezvoltarea 

comunitară, În fine, investiția va genera beneficii în lanț pentru economia locală, regională și 

națională, contribuind semnificativ la soluționarea problemelor sociale (diminuarea emigrării 

populației, ocuparea forței de muncă, etc.) și impulsiona dezvoltarea locală. Doleanța respectivă a 

fost ulterior adresată Președintei Republicii Moldova doamnei Maia Sandu și, repetat, Guvernului 

RM în contextul ședinței în teritoriu desfășurată la data de 22.12.2022; 

- primăriilor satului Antonești și, respectiv, comunei Răscăieți, recomandările necesare pentru a 

elabora și/sau actualiza Planul urbanistic general al unități administrativ-teritoriale cu extinderea 

intravilanului acestora, și includerea în perimetrul acestora a suprafețelor terenurilor din sectoarele 

adiacente drumului public național R30 «Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontierea cu 

Ucraina» prin depunerea cererii de finanțare în cadrul noului apel-concurs al propunerilor de 

proiecte cu finanțare din FNDRL în scopul extinderii zonei construibile a localităților pentru 

valorificarea posibilităților pentru dezvoltare accelerată și durabilă a unității administrativ-

teritoriale, extinderii numărului rezidenților și afacerilor, ce va genera creșterea sustenabilă a 



veniturilor în bugetul local prin intermediul sporirii investițiilor private și a diversificării economiei 

locale, țintind totodată dezvoltarea unor noi poli de creștere economică în cadrul raionului;  

- Guvernului RM (în contextul ședinței în teritoriu la data de 22.12.2023), privind acordarea unui 

suport financiar din bugetul de stat pe anul 2023 pentru reparația și modernizarea drumului de 

interes raional L – 592 «R30 – drum de acces spre satul Căplani». 

Cu referință la inițiativa privind crearea Platformei Investiționale Multifuncționale pe teritoriul 

raionului Ștefan Vodă s-a executat următoarele acțiuni: 

- În contextul în care Consiliul raional Ștefan Vodă nu dispune de un teren proprietate publică 

care să fie alocat pentru amplasarea platformei industriale multifuncționale, a fost elaborată și 

remisă în adresa primarilor s. Ermoclia, s. Feștelița, com. Alava și s. Volintiri scrisoarea 

Președintelui raionului cu informarea despre intenția administrației publice raionale de a se adresa 

Guvernului RM cu solicitarea privind crearea pe teritoriul raionului Ștefan Vodă a unei platforme 

industriale multifuncționale (PIM), în scop de a deveni beneficiar al Programului-pilot de creare a 

platformelor industriale multifuncționale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 748 din 

13.10.2020, iar una din locațiile potrivite pentru amplasarea acesteia s-a comunicat că ar fi în 

apropiere de traseul Ermoclia – Volintiri, formulându-se solicitarea de a identifica și comunica 

disponibilitatea alocării terenului proprietate publică al APL de nivelul întâi pentru crearea PIM, și 

care ar corespunde criteriilor de eligibilitate pentru crearea PIM, cu îndeplinirea cumulative a 

următoarelor condiții: 1) să fie cu destinație pentru construcție sau industrială; 2) să fie liber de 

orice sarcini; 3) să nu constituie obiectul unor litigii în curs de examinare și/sau soluționare în 

instanțele judecătorești sau arbitraj; 4) să dispună de acces la căile de transport; 5) să fie accesibilă 

racordarea infrastructurii tehnice și de producție a PIM la utilitățile publice; 6) să dispună de o 

suprafață de cel puțin 5 hectare. În rezultat, a fost recepționată doar scrisoarea informativă din 

partea primăriei com. Alava privind disponibilitatea a 3 terenuri în intravilanul satului Lazo; 

• Elaborată și remisă scrisoarea Președintelui raionului cu conținut similar în adresa Primăriei 

comunei Răscăieți, care a comunicat răspunsul necesar privind disponibilitatea de teren proprietate 

publică a APL și alocarea acesuia pentru necesitatea creării PIM în intravilanul satului Răscăieții 

Noi, amplasat în adiacența drumului national R30, destinația căruia este «agricol»; 

• În scopul dezvoltării social-economice echilibrate și durabile, creării locurilor noi de muncă, 

creșterii competitivității, valorizării potențialului economic, asigurării bunăstării cetățenilor, 

impulsionarea creșterii economice prin industrializare și aferent acordului APL com. Răscăieți, a 

fost elaborată și remisă în adresa Guvernului RM, Ministerului Economiei și ODA (ODIMM) 

scrisoarea Președintelui raionului Ștefan Vodă cu referință la oferirea suportului necesarea pentru 

crearea pe teritoriul raionului Ștefan Vodă (exatravilanul s. Răscăieții Noi, com. Răscăieți) a 

platformei industriale multifuncționale. În context, s-a remarcat necesitatea generării soluțiilor 

necesare pentru dezvoltarea economică durabilă, crearea locurilor noi de muncă și, implicit, 

diminuarea emigrării populației din cadrul raionului, în mod special a categoriei de populație 

economic active, relevând faptul că acestor obiective se aliază și comunitatea de afaceri din raion, 

în special tinerii antreprenori, femei de afaceri și băștinașii din diasporă. Totodată, s-a specificat că 

pentru comunități și regiuni aflate la periferia administrativă a statului și la distanță apreciabilă de 

centru urban populat (în cazul nostru – or. Chișinău), instrumentele legale ale statului de sprijin a 

dezvoltării economice ale acestora prin intermediul înființării ZEL, parcuri industriale, iar mai nou 

– platformele industriale multifuncționale, reprezintă resurse reale pentru o dezvoltare economică 

rezilientă. În scrisoarea de răspuns, Ministerul Economiei și Organizația pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului a informat conducerea raionului asupra procedurilor ce trebuie executate pentru 

prezentarea dosarului de acte necesare, obiectând asupra faptului că terenul identificat în raionul 

Ștefan Vodă nu are destinația necesară pentru crearea PIM, și anume «pentru construcții»; 

• În contextul în care terenul identificat pentru amplasarea PIM «Ștefan Vodă» nu are destinația 

«pentru construcții», iar costurile ce urmează a fi suportate de solicitanți pentru schimbarea 

destrinației terenului și, implicit, compensarea pierderilor cauzate de excluderea unei suprafeței de 

10 ha a terenului identificat din categoria de destinaţie «agricolă» în destinația «pentru construcții» 

sunt necesare resurse financiare în valoare de 23 500 000 lei, a fost elaborată și remisă în adresa 

Prim-ministrei RM, Ministrului economiei, Ministrului agriculturii și industriei alimentare și 

Directorului ODA, și ulterior în adresa Președintelui Parlamentului RM dlui Igor Grosu, solicitările 

privind inițierea elaborării și aprobării actului normativ privind modificarea art. 12 alin. (4) al Legii 

nr. 1308/1997 cu privire la prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului și 

punctului 25 al Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi 



schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016, care să includă prevederea 

conform căreia APL să fie scutită de la obligativitatea compensării pierderilor cauzate de 

excluderea terenurilor din categoria de destinaţie agricolă a terenurilor identificate și selectate 

pentru implementarea Programului guvernamental de creare și dezvoltare a platformelor industriale 

multifuncționale. În scrisorile adresate, s-a remarcat relevanța susținerii propunerii de modificare a 

actelor normative specificate supra, ca terenurile din categoria cu destinație agricolă identificate 

pentru implementarea Programului-pilot guvernamental de creare a platformelor industriale 

multifuncționale să fie scutite de la obligativitatea compensării pierderilor cauzate de excluderea 

acestora din categoria de destinaţie agricolă, deoarece se constată o similitudine deplină a destinației 

activității platformelor industriale multifuncționale în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 748/2020 

cu activitățile din parcurile industriale în condiţiile Legii nr. 182/2010 și, respectiv, zonele 

economice libere (specificul cărora este activitatea industrială) în condițiile Legii nr. 440/2001, 

pentru activitatea cărora a fost aprobate facilitățile necesare. De asemenea, s-a specificat că în stare 

de impas pentru asigurarea continuității acțiunilor pentru crearea și dezvoltarea PIM-urilor, se află 

și alți 8 aplicanți ai Programului-pilot – raioanele Anenii Noi, Florești, Criuleni, Dubăsari, 

Șoldănești, Sângerei, Leova și Rîșcani, unde terenurile identificate și selectate în Programul-pilot 

sunt cu destinație agricolă; 

- Elaborată, promovată și aprobată de către Consiliul raional Ștefan Vodă decizia nr. 5/16 din 

13.10.2022 сu privire la inițierea acțiunilor în vederea creării Platformei industriale 

mulțifuncționale «Ștefan Vodă»; 

- S-a elaborat și remis în adresa autorităților administrației publice a comunei Răscăieți 

scrisoarea necesară vizând propunerea de aprobare a actelor normative privind acceptul de creare 

pen teritoriul administrativ al comunei a PIM Ștefan Vodă, alocarea terenului necesar și schimbarea 

destinației acestuia. Importanța și argumentarea necesară pentru crearea PIM Ștefan Vodă a fost 

susținută de către șeful Direcției față de aleșii locali ai comunei Răscăieți în cadrul ședințelor 

comisiilor consultative de specialitate. În rezultat, Consiliul comunal Răscăieți a aprobat decizia nr. 

7/21 din 14.10.2022 Cu privire la inițierea procedurii prin acord în vederea creării Platformei 

industriale multifuncționale; 

- Elaborată și aprobată de către Președintele raionului dispoziția nr. 149-a din 29.11.2022 cu 

privire la instituirea grupului de lucru în vederea creării platformei industriale multifuncționale 

«Ștefan Vodă»; 

- Aferent răspunsului Ministerului economiei privind examinarea oportunității operării 

modificărilor în actele normative în vigoare privind scutirea terenurilor cu destinație agricolă 

destinate creării PIM Ștefan Vodă de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea acestora din 

categoria vizată și recomandării privind examinarea oportunității identificării unui alt teren care să 

fie cu destinație pentru construcție, în luna decembrie 2022 a fost elaborată și remisă scrisoare 

similară în adresa a 6 APL de nivelul întâi, teritoriul administrativ al cărora este adiacent drumului 

republican R30 (Talmaza, Cioburciu, Slobozia, Purcari, Antonești și Olănești) pentru a identifica și 

comunica disponibilitatea alocării terenului proprietate publică al APL de nivelul întâi pentru 

crearea PIM, și care ar corespunde criteriilor de eligibilitate pentru crearea PIM, cu îndeplinirea 

cumulativă a condițiilor de infrastructură și spațial, în speță cu dsetinație pentru construcții. Cu 

regret, doar primăria s. Antonești a oferit răspunsul la scrisoare, comunicând că nu dispune de teren 

cu astfel de destinație. 

Având în vedere, că în cadrul Apelului «pe listă» de selectare a proiectelor prioritare de dezvoltare 

regională, din august 2020 – februarie 2021, pentru a II-a etapă a concursului proiectelor și 

programelor de dezvoltare regională ce sunt finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională și Locală (FNDRL) în perioada 2022-2024 conform Hotărârii Guvernului nr. 23 din 

12.01.2022, a fost promovat și proiectului regional «Apeduct magistral Ștefan Vodă – Căușeni – 

Căinari», al cărui Aplicant principal este Agenția de Dezvoltare Regională «Sud», iar parteneri ai 

proiectului sunt Consiliile raionale Ștefan Vodă și Căușeni, primăriile Ștefan Vodă, Căușeni, 

Căinari și Cioburciu (localitate unde se va amplasa sursa de captare a apei din râul Nistru), Direcția 

a asigurat reprezentarea Consiliului raional și acordat suportul necesar pentru activitatea grupului de 

lucru în procesul de implementare a proiectului regional.  

Este necesar de specificat, că la prima etapă, este preconizată elaborarea unui studiu de fezabilitate 

pentru proiectul dat și a documentației de proiectare, iar în acest scop, prin decizia Consiliului 

Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, s-a decis alocarea din FNDRL a 5,5 milioane lei. 

Astfel, dacă se va stabili că proiectul este fezabil, în cadrul acestuia se prevede construcția unui 



apeduct magistral, cu o lungime totală de circa 90 de km, care va traversa orașele Ștefan Vodă, 

Căușeni și Căinari. Conducta magistrală de alimentare cu apă va avea punctul de plecare din satul 

Cioburciu, care se află în zona Nistrului Inferior. De asemenea, proiectul include construcția unui 

punct de captare a apei, a unei stații de tratare a apei, a trei stații de pompare a apei către punctul 

final al proiectului, amenajarea a cinci zone de protecție a mediului, crearea unui serviciu regional 

de aprovizionare cu apă potabilă. 

În contextul contractării de către ADR Sud a antreprenorului „FLUXPROIECT" SRL pentru 

executarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate în vederea stabilirii 

oportunităților de inițiere a procesului de implementare a proiectului „Apeduct magistral 

Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari", în valoare de 510 600,0 lei, , la solicitarea ADR Sud, Direcția a 

colectat de la primării informațiile și datele necesare elaborării studiului de fezabilitate, informând 

totodată primăriile în detaliu despre proiectul regional. 

Aferent solicitării ADR Sud, Direcția a asigurat invitarea la ședința de lucru a reprezentanților 

administrațiilor publice locale de nivelul I din raion, beneficiare ale proiectului regional, în cadrul 

căreia au fost prezentate, examinate și dezbătute variantele Studiului de fezabilitate, elaborate în 

vederea stabilirii oportunităților de inițiere a procesului de implementare a proiectului „Apeduct 

magistral Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari", ce s-a desfășurat la data de 22.09.2022, în incinta 

Consiliului raional Căușeni, la care au participat 10 primării din raion și 4 reprezentanți a                       

CR Ștefan Vodă; 

De asemenea, Direcția a asigurat perfectarea acordului Consiliului raional Ștefan Vodă, precum și 

colectat și remis în adresa ADR Sud a acordurilor tuturor celor 23 APL de nivelul întâi din raion 

privind varianta fezabilă pentru proiectarea și construcția apeductului magistral și aducțiunilor 

acestuia. 

Conform solicitării ADR Sud, Direcția a revizuit și actualizat informația generală și a celei de 

referință cu privire la datele generale, economia raionului din Profilul investițional al raionului 

Ștefan Vodă, elaborat în anul 2019, conform situației la 01.07.2022. 

Specialistul Direcției a participat în cadrul a 2 runde ale sesiunii de informare în cadrul proiectului 

„Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților din 

Moldova” (în s. Burcuta, r-l Orhei, și ulterior, în mun. Chișinău), și ședințelor grupului de lucru 

instituit pentru elaborarea Planului anticriză raional, proiect implementat de A.O. Institutum 

Virtutes Civilis, în parteneriat cu UN Women și A.O. Asociația Băștinașilor din s. Copceac. 

Direcția a colaborat și asigurat suportul necesar consultativ și ethnic A.O. «Meşter-Faur» din           

s. Cioburciu, președinte dl Pavel Țaran, pentru conlucrare cu proiectele lansate de partenerii de 

dezvoltare. 

În vederea dezvoltării profesionale, specialistul serviciului investiții și dezvoltare comunitară din 

subordinea Direcției a participat la diverse cursuri / întruniri / instruiri în regim online și prezență 

fizică, și anume: 

 cursul integrat privind atragerea finanţărilor şi managementul proiectului; 

 sesiunea de informare: Apelul de proiecte ENI în cadrul Programului Transnaţional Dunărea 

(127 participanţi); 

 consultări online pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor 

supravieţuitoare a violenţei în bază de gen de scară mică, organizat în contextul implementării 

PNFM,în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu susţinerea UE Women şi sprijinul 

financiar al Suediei; 

 conferinţa anuală Internaţională Macro 2022 ediţia a X-a ,,Republica Moldova: Fortificarea 

rezilienţei interne în cadrul unui mediu global în transformare”; 

 Sesiunea de informare în format online cu privire la oportunităţile de suport în afaceri 

disponibile Sectorului ÎMM, organizată de ODIMM; 

 sesiunea de informare desfăşurată la Primăria Ştefan Vodă ,,Capitala Tineretului ”,Program 

CODE NEXT Creative Youth Impact ,organizat de GEN Moldova; 

 Evenimentul de lansare a Proiectului ,,CROSSNISTRU” – Valorificarea resurselor 

antreprenoriale pentru descoperirea potenţialului turistic (38 participanţi); 

 Cooperarea la evenimentul lansării Proiectului CODE NEXT Creative Youth Impact, care 

cheamă tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-28 ani la un program creativ inovațional cu scopul 

dezvoltării abilităților antreprenoriale, desfăşurat de GEN Moldova; 



 seminarul regional ,,Soluţii de adaptare bazate pe ecosistem”, organizat în încinta Consiliului 

raional, de Fondul Ecologic Verde ,Agenţia Austriacă;  

 Participarea la şedinţa lunară a Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) în 

format online cu referință la informatizare despre programele gestionate de organizație. 

 

Direcția și-a adus contribuția prin participare la: 

- participarea la eveniment destinat ”Ziua portului tradițional în raionul Ștefan Vodă”; 

- repartizarea ajutoarelor umanitare familiilor social-vulnerabile; 

- repartizarea coletelor cu produse alimentare pentru persoane în etate din localitățile raionului; 

- acțiuni de plantare a arbuștilor și arborilor în Parcului Național «Nistrul de Jos» cu prilejul Zilei 

Naționale de Înverzire a Plaiului Natal (ultima sâmbătă din luna octombrie și prima sâmbătă din 

luna noiembrie 2022). 

 In scopul informării opiniei publice și asigurării transparenței în activitate, Direcția a elaborat și 

plasat în perioada anului 2022 pe resursa informațională a Consiliului raional www.stefan-voda.md 

și, respectiv, în pagina de facebook a autorității publice raionale 52 publicații, majoritatea din 

acestea având ca generic informații despre lansarea diverselor apeluri de proiecte, campanii de 

informare și cursuri de instruire și depunerea proiectelor în domeniul afacerilor, avize privind 

procedurile de licitații și achiziții publice, etc. Totodată, unele informații elaborate de Direcție au 

fost publicate și în săptămânalul «Prier-info». 

 

                   Șef Direcţie                                                             Moloman Sergiu 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 
la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă 

nr. 2/2 din 30 martie 2023 

RAPORT 

de activitate al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă pentru anul 2022 

 

 IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă activează conform Programului Unic  în cadrul Asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală. Consultaţiile medicilor de familie, examinările paraclinice şi 

consultaţia specialiştilor persoanelor înscrise pe lista medicului de familie  la trimiterea MF sunt 

gratuite. 

Organigrama 

 În a. 2022 CS Ştefan Vodă a gestionat 20 localităţi cu o populaţie de 42009 persoane, în structură: 

SAMF Ştefan Vodă, 12 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 (a fost sistată activitatea 

laboratorului din OMF Antonesti și OMF Slobozia în legătură cu absența laborantului), secția 

radiologie, 8 staţionare de zi, 9 cabinete fizioterapeutice, 13 filiale farmaceutice. 

Structura populației 

       Indicii a.2021 a.2022 

Total  locuitori 41247 42009 

       - femei 20121 48.8% 20710 49.3% 

       - bărbaţi 21126 51.2% 21299 50.9% 

Copii   0  -  17  ani 8453 20.5% 8338 19.9% 

 Vîrsta aptă de muncă 24347 59.0% 25203 60% 

 Vîrsta pensionară 8447 20.5% 8468 20.1% 

Total persoane asigurate 26499       63.1% 26942 64.1% 

 Relativ a. 2022 numărul locuitorilor este în creștere cu 762 persoane.  În structura categoriilor de 

populație s-a majorat numărul femeilor, barbaților, pensionarilor; a scăzut numărul  copiilor pînă la 

18 ani. S-a majorat ponderea persoanelor în vîrstă aptă de muncă. S-a majorat  numărul persoanelor 

asigurate, respectiv a crescut   ponderea lor din numărul total populație. 

http://www.stefan-voda.md/


 

Indicii demografici aa. 2021-2022 CS Stefan Vodă 

 a.2021 a.2022 

Natalitatea 299 8.2 263 6.2 

Mortalitatea generală 554 15.3 508 11.2 

Mortalitatea în vîrstă aptă de muncă 148 26.7 100 19,6 

Mortalitatea copiilor 0-17 ani,  4 0.5 5 0,6 

inclusiv  mortalitatea  infantilă 2 6.7 3 11.4 

Sporul natural -7.1 -5.0 

Durata medie de viaţă  68,0 ani  b-64.7; f-71.4 69.2 ani/b-66.7; f-72.0/ 

Speranţa la viaţă 14.0 ani b.10.6, f.12.4/ 14,3 ani/b-10,4; f-17,8/ 

 În a.2022 s-au născut 263 copii, cu 36 copii mai puțin, natalitatea este în descreștere de la 8.2  

comparativ cu a. 2021 6.2 la 1000  copii născuți vii. Cea mai joasă  natalitate se atestă în loc. 

Brezoaia  – 1.2, Semeneuca – 1.5 Viișoara – 2.4 %o.  

 Mortalitatea generală  este în  descrestere  de la 15.3 în a. 2021 la  11.2 în a.2022. Au decedat 508 

persoane. A scăzut  substanțial /cu 48/ numărul  persoanelor decedate în vîrsta aptă de muncă din 

total decedați.  Sporul natural   este negativ – 5.0 /a.2021 – 7.1/ în toate localitățile gestionate de     

CS Stefan Vodă . 

 În a. 2022 în r-n Ștefan Vodă s-au născut 390 copii,  inclusiv în maternitatea Stefan Vodă - 292.  

Asistenta medicală de ambulator 
 

Indicii 

CS Ştefan Vodă 

a.2021 a.2022 

Total vizite: 143695 153599 

persoane asigurate 131654 91.6 140988 91,7 

- - copii 24040 17.0 29990 19,5 

Vizite cu scop profilactic 42235 29.4 41915 27,3 

          - copii 12726 53.0 15282 50,9 

 Vizite la domiciliu 4706 3.2 6147 3,8 

           -persoane asigurate 4524 3.3 5876 4,0 

                - copii 1253 5.0 1720 5,4 

Vizite la domiciliu cu scop prof. 765 16.2 1661 27,0 

                - copii 765 61.0 991 57,6 

Numărul de vizite la 1 locuitor 3.5 3,6 

 Nr. vizite este indicatorul volumului de lucru în AMP. În a. 2022 Nr vizitelor s-a majorat cu 9904 

vizite, sau 7%. 91.7% sunt vizite  acordate pacienţilor asiguraţi. Sunt în scădere vizitele  profilactice 

la maturi. A sporit Nr de vizite profilactice la copii, la domiciliu, vizitele la copii. Unui locuitor pe 

an îi revin în mediu  3.6 vizite, în a. 2021-3.5 vizite . 

Asistenţa medicală acordată copiilor primului an de viață 

 În CS Ştefan Vodă se află la evidenţă   medicală 8338/19.9%, respectiv a. 2021-8453 /20.5%/ copii 

pînă la 18 ani, respectiv, cu virsta împlinită  de  1 an – 314/365.  

 În a. 2022 copiii pînă la 1 an zile au beneficiat de amestecuri adaptate în valoare de 90 mii lei                      

din fondurile Consiliului Raional – Fondatorul instituției. 

 Starea de sănătate a copiilor pînă la 1 an se caracterizează prin numeroase  maladii social 

determinate: malnutriție 17 cazuri /a.2021 – 9 cazuri/,  anemie- 64 /a.2021 – 62/, rahitizm 15 cazuri, 

ce indică la o alimentaţie şi condiţii de îngrijire deficiente. Copiii pînă la 1 an au înregistrat 521 

cazuri de îmbolnăvire, inclusiv au fost depistați 7 copii cu vicii de dezvoltare, inclusiv 5 copii cu 

vicii cardiace. 

 În grupa de risc se află 168 copii  ori 57.9%. 32,1 % din copii se educă în familii social – 

vulnerabile. 

 În a. 2022 s-au înregistrat 2 cazuri primare de infectare  cu HIV la  copii /Copceac a. 2017, 

Ștefănești a. 2022/. La evidență în rn Ștefan Vodă  se află 8 copii infectați  cu HIV. 

 În a. 2022 s -au înregistrat cazuri primare   de TBC la 2 copii  s. Carahasani – 2. 

 Copii la evidență cu cancer – 6 (Ermoclia, Stefanesti, Feștelița, Volintiri, Ștefan Vodă, Carahasani) 

(pe raion - 9). În a.2022 depistati primar cu cancer  1 copil or.Stefan Vodă 

 Imunizarea copiilor se efectuază cu dificultăţi din cauza multiplelor refuzuri, în special, în 

localităţile Antonești, Marianca, Viișoara, Ştefan Vodă. 



 Dizabilitatea primară la copii este în creștere de la 9 la 13 cazuri, ponderea principală o constituie 

bolile psihice - 4 copii; 3 cazuri de vicii congenitale, 2 cazuri tumori maligne. În  CS Ştefan Vodă 

se află la evidenţă 150  copii cu dizabilităţi. /2001-156 copii./ 

 Au beneficiat de tratament sanatorial 21  (a.2021-25) copii / raion 2022 -30 copii; a.2021 -28 copii/ 

 

Mortalitatea  infantilă 

În a. 2022 au decedat în total 5 copii  cu vîrsta  pîna la vîrsta de 18 ani, inclusiv pînă la 1 an – 3 

copii, din ei la domiciliu – 1copil. 

 Mortalitatea infantilă constituie 11.4 %o față de 6.7 % în a. 2021. 

1 copil a decedat ca urmare a maladiei incompatibile cu viața – vicii congenitale complicate; 1 copil 

a decedat de Pneumonie congenitala bilaterala la domiciliu ;  1 copil nou-născut a decedat  de 

asfixie intrauterină în maternitatea Ștefan Vodă. 

 După vârsta de 1 an au decedat 2 copii, inclusiv cu intoxicație cu pesticide. 

Morbiditatea prin cancer  

 Pe parcursul anului 2022 s-au înregistrat 127 /2021 - 112/ cazuri noi de tumori maligne. Incidența 

prin cancer este în creștere față de anul trecut și constituie 302,3 la 100 mii locuitori /2021 – 271,5 /. 

Ponderea înaltă prin cancer se înregistrează în localitățile: Ștefan Vodă – 25%,  Răscăieții Vechi, 

Volintiri – 8,7%, Slobozia, Ermoclia, Popeasca – 7,8%,  Carahasani, Cioburciu – 6% din numărul 

total de cazuri noi. 

Ponderea tumorilor maligne după stadiul bolii: 

 st. I-II –37% /2021 –  35,7%/, pe r-n – 40,8%;  

 st. III –22,8%  /2021 – 25%/, pe r-n – 22,2%; 

 st. IV –27,5%  /2021 – 25%/, pe r-n – 26,2%;  

 În structura cancerului primele locuri sunt ocupate de: 

locul I  cancer rectal – 10,2%; 

locul II  cancer de piele – 9,4%; 

locul III  cancer pulmonar –  8,6% ; 

locul IV cancer mamar – 7,8%; 

locul V cancer col uterin, corp uterin – 6,2% 

 Rata înaltă a formelor avansate de cancer se atestă în cancer pulmonar – 36% (2021 - 58%), cancer 

gastric – 50% (2021 – 50%), cancer hepatic  – 80%, cancer ORL – 50%(2021 – 50%).  

 În supravegherea medicală se află 775 /2021 – 756/ persoane bolnave de cancer ce constituie 3% 

din morbiditatea generală. Prevalenţa prin cancer este în creștere și constitui1845,0 /2021 -  1833,0 / 

la 100 mii populaţie, pe raion – 1756,6, RM – 2510,4.  

 Localitățile cu prevalența înalta prin cancer: , Marianovca -2537,0, Semionovca – 2353,0, 

Răscăieții Vechi – 2343,1, Ștefan Vodă – 2217,5, Viișoara – 2127,7, Purcari – 2082,2. 

 Pe parcursul anului au decedat din cauza cancerului 76 /2021 – 67/ persoane ce constituie 15% din 

numărul total de decese. Indicele mortalității prin cancer este în creștere și constituie – 180,9                  

(2021 - 162,4) la 100 mii populație. Rata persoanelor decedate de cancer în vârsta aptă de muncă 

constituie  – 35% din numărul total de decese prin cancer.  

 În primul an de supraveghere au decedat – 29 persoane ce constituie 22,8% din numărul de pacienți 

cu cancer luați la evidență în anul 2022.   

 În concluzie, pentru anul 2023 de fortificat screening-ul cancerului în categoriile de vârstă 45 – 70 

ani și grupele de risc. 

 Privind morbiditatea prin tuberculoză pentru anul 2022.  

 Pe parcursul anul 2022 s-au înregistrat 18 /2021– 20/ cazuri noi de tuberculoză. Incidența caz nou 

prin TB este în scădere și constituie 42.8 cazuri la 100 mii populației /2021 – 48.5/, pe raion 33.6 

cazuri. În rândul copiilor a fost depistate 2 cazuri ce constituie 0,2 la 100 mii 

Cazurile noi TB s-au înregistrat în localitățile: Volintiri – 5 cazuri / 119,5/, Carahasani – 3 cazuri 

/105,3/, Ștefan Vodă – 3 cazuri /38,7/, Popeasca – 2 cazuri /40,8/, Feștelița, Slobozia, Ermoclia, 

Purcari, Brezoaia câte un caz.  

 În perioada de raportare s-au depistat 4 /2021 - 4/ cazuri de TB pulmonară cu destrucție ce 

constituie – 22% din numărul total de cazuri noi. Pe raion pondere este de – 45.8%, pe rne R. 

Moldova 28 %. Cazurile s-au înregistrat în localitățile: Ștefan Vodă – 3 cazuri, Popeasca – 2 cazuri, 

Volintiri – 2 caz.  Persoanele confirmate făceau parte din grupul de vigilență sporită.  

Formele bacilifere s-au înregistrat în 13 /2021 - 13 / cazuri ce constituie 72 la sută din numărul de 

cazuri noi. Pe raion ponderea formelor bacilifere constituie – 66.6%. Cazurile au fost înregistrate în 



localitățile: Volintiri – 5/5 cazuri, Ștefan Vodă – 3/3 cazuri, Popeasca – 2/2 cazuri, Ermoclia, 

Purcari, – 1/1 cazuri, Carahasani – 1/3 cazuri. 

 Pe parcursul anului 2022 s-a depistat 2 cazuri de „recidiv” a TB în localitatea Feștelița.             

Ștefan Vodă. 

 Totodată s-a înregistrat - 2 caz de „eșec” la tratament / Carahasani, Volintiri/.   

 Pe parcursul anului a decedat de TB – 2 persoane /2021 – 2/. Mortalitatea prin TB constituie 2,8 la 

100 mii populație, pe raion 2,8. Cazurile s-au înregistrat în localitățile Răscăieții Noi, Marianca: 

pacientul din RN – a decedat la Spitalul de ftiziatrie după o lună de tratament , era persoană fără  

familie , cu abuz de alcool; pacientul din Marianca – a decedat subit la domiciliu; cu 2 săptămîni  

înainte de deces a fost scos  de la evidența medicului ftiziatru cu însănătoșire de Tuberculoza , la 

necropsie se stabilește dza: Tuberculoză. Caz neclar. Persoanele au fost din grupul social vulnerabil 

cu reticență la tratament .    

 De către medicul de familie au fost depistate 13 cazuri de TB.   

- grupul de risc - 7 cazuri din ei: 

                      contact cu TB – 5 caz                     HIV infecție – 1caz    

- grupul de vigilență sporită – 7 cazuri.  

 Pe parcursul anul 2022 au fost examinați din grupul de risc și periclitant – 2961 persoane. Ponderea 

persoanelor examinate constituie 111% /2021 – 89,4%/.  

Incidența morbidității (caz nou inregistrat în a. 2021-2022) /la 100 mii popilație/ 
 a.2021 a.2022 R-nele RM  

a.2021 

 abs. indicii abs. indicii indicii 

Incidenta morbidității /la 10 mii  populație/ 

total 

 
4902 

 
1188,4 

 
7639 

 
1818,4 

 
3422,4 

- maladii psihice /la 10 mii populație/ 37 8,9 45 10,7 23,7 

- traume și otrăviri /la 10 mii populație/ 212 51,4 201 47,8 163,3 

-alcoolizm cronic, psihoză etilică 15 36,4 15 35,7 95,2 

-HIV/SIDA 7 17,0 15 35,7  

-sifilis 10 24,2 7 16,6 37,5 

-gonoree 6 14,5 5 12,0 15,5 

Incidența unor boli  se caracterizează prin sporirea N de boli psihice , persoanelor infectate HIV . 

Prevalența morbidității /la 100 mii popilație/ 
 a.2021 a.2022 R-nele RM 

a.2021 

Prevalența morbidității total 
/la 10 mii popilație/ 

24752 6001,0 27324 6504,3 10264,8 

-  maladii psihice /la 10 mii populație/ 869 2107,0 861 2049,6 2792,7 

- traume și otrăviri /la 10 mii populație/ 852 206,6 851 202,6 335,7 

-alcoolizm cronic, psihoză etilică 368 892,2 342 814,1 1675,5 

- narcomanie 23 55,7 19 45,2 164,1 

-HIV/SIDA 95 230,3 116 276,1  

Prevalența (total boli înregistrate) unor boli se caracterizează prin sporirea N persoanelor infectate HIV. 

Servicii de diagnostică acordate CS Ştefan Vodă  

 CS Ştefan Vodă are capacitatea tehnică pentru a acorda la 90% din serviciile paraclinice indicate în 

Programul Unic la compartimentul Asistenței medicale primare. Aceasta asigură o accesibilitate 

sporită  la servicii paraclinice pentru pacienţi şi  economie financiară  pentru instituţie: investigaţiile  

se efectuază în CS la sinecosturi mici. Serviciile care nu se efectuază în CS sunt contractate cu alte 

instituții conform Programului Unic. 

Servicii radiologice  

 a.2021 a.2022 

Total examinări radiografice 6022,creștere cu 13 % 8245, creștere cu 39% 

inclusiv diagnostic 3395 56.4 5559 67,4 

cu scop profilactic 2627 43.6 2686 32,6 

 Nr. examinărilor radiologice au crescut esențial cu 39 % din contul examinarilor  diagnostice.  

În a. 2022 în CS Ştefan Vodă au activat  2 dispozitive radiologice  digitale. 

 Laboratorul:  

 a.2021 a.2022 

Total analize 294955 339981 creștere cu 13 % 

inclusiv profilactice 47230 16.0 54086 15,9 % 

Citologie  1945 0.7 2123  

inclusiv profilactice 1945 100.0 2123 100,0% 



 Pe parcursul a.2022  în CS Ștefan Vodă a activat laboratorul central mixt din SAMF şi                           

7 laboratoare rurale. Au fost efectuate 339981 analize față de 294955 analize în a.2021.                             

În laboratorul SAMF Ştefan Vodă  s-au efectuat total 266283 analize şi în laboratoarele  rurale –

73698 analize. 

  Capacitatea zilnică a laboratorului din SAMF Ştefan Vodă este de 845/750 analize. Se efectuază 

60 tipuri investigații de laborator. În a. 2022 au fost implementate  2 tipuri de analize noi. S-au 

efectuat 2123/1945 investigaţii citologice  cu scop profilactic.În instituție se efectuază doar citologii 

cu scop profilactic în legătură cu absența medicului ginecolog în instituție. 

Activitatea serviciului fizioterapeutic /în 8 IMP/ 

 a.2021 a.2022 

Total persoane tratate 1834 1913 

inclusiv copii 220 /12,0%/ 231 /12,1%/ 

Total şedinţe 18344 20372 

inclusiv la copii 1691 1912 

Total unităţi convenţionale 3676 32209 

 Serviciul fizioterapeutic a fost fortificat prin dotarea cu dispositive fizioterapeutice în toate 

cabinetele fiz. din CS .Au fost recepționate dispositive prin proiectul ,,Viață sănătoasă,,                         

SO,, Homecare ,, au fost procurate dispositive fizioterapeutice de către instituție . 

 De tratament fizioterapeutic /în 9 OMF/ au beneficiat 1913 persoane  şi s-au efectuat 20372 

şedinţe, inclusiv la copii - 1912 şedinţe, în crestere faţă de a. 2021.  Volumul tratamentului  

fizioterapeutic este inca mic  din cauza pandemiei Covid-19. 

  a.2022  Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ( CSPT ) a avut 4153 (a.2021-3254) beneficiari . A 

oferit total consultaţii la tineri 2107 (a.2021 -2084) . S-au petrecut 189  (a.2021- 164) seminare 

instructiv  metodice cu tinerii,  30  (a.2021-19) şedinţe de învăţare colaborativă cu lucrătorii 

medicali şi persoane de resurse. 

 Pe parcursul anului 2022   la Centrul  Comunitar de  Sănătate Mintală  au fost consultați 4100 

beneficiari /a.2021-4318/, inclusiv consultații primare psihiatrice  cu scop  de diagnostic și 

tratament 3745 /a.2021 - 3820/; consultații repetate 355 /a.2021 - 498 / , din ele cu eliberarea 

certificatelor 2999 /a.2021 - 3044/. 

 În Centrul de zi s-au  efectuat intervenții 1886 /a.2021-1051 /. Efectuate vizite la domiciliu 88 / 

a.2021-155./ Au fost atestați 90 /a.2021 - 99/ beneficiari. 

 La finele anului 2022  în supraveghrera medicului psihiatru din CCSM Stefan Vodă se află 1320  

persoane. /a.2021- 1331/ 

 Mortalitatea generală și în vârstă aptă de muncă pentru anul 2022 

 Pe parcursul anului 2022 s-au înregistrat 508 /a.2021 – 554/ cazuri de deces. Indicele mortalităţii 

generale constituie 1209.2 , a. 2021-1343,1  la 100 mii populaţie. Au decedat la domiciliu – 395/ 

391 persoane sau 77,7 la sută din numărul total de decese. În VAM  au decedat 100 (376.4%o) 

persoane , a.2021-148 (608,0%o ) persoane, inclusiv la domiciliu-68 persoane (68,0%/ față de 94 

(63,5%) în a. 2021. 

 Pe locul I la mortalitatea generală se plasează decesul din cauza bolilor cardiovasculare.   

  Din cauza cardiopatiei hipertensive au decedat 122  persoane (a.2021 – 134) ce constituie 39,8% 

(a.2021 – 41,8%) din numărul decedaţilor cu boli cardiovasculare. Cardiopatia ischemică - cauză a 

decesului a fost confirmată în 104 cazuri /a.2021 – 110, /ponderea fiind 33,9 (a.2021 - 34.3). 

Decesul din cauza IMA s-a înregistrat în scădere de la 20  la  10 cazuri  și constituie 3,3 (a.2021 – 

6,3) la sută din numărul total de decese cu patologia cardiovasculară.   

 Din cauza bolilor cerebrovasculare au decedat 50 persoane (2021 – 48) sau 9,8% din numărul total 

de decese. Decesul din cauza ACV hemoragice a fost înregistrat în 6 /2021 – 7/ cazuri,  ACV 

ischemic în 26 /2021 – 25/ cazuri.  

 Pe locul II în structura cauzei decesului se plasează tumorile maligne cu 76 de cazuri sau 14,9% 

din numărul total de decese, fiind in crestere cu 15,8%.  

 Locul III în structura cauzei decesului le revine bolilor digestive. Au decedat 36  persoane ce 

constituie 7,1%/ 6.3% din numărul total de decese, fiind în creștere  față de anul 2021. În structura 

cauzei decesului predomină ciroza hepatică  cîte  30 cazuri în anii 2021-2022 ,  pancreatită acute – 4 

cazuri (a.2021- 1 caz). 

 Locul IV este ocupat de traume şi otrăviri. Au fost înregistrate 32 cazuri de deces fiind în creștere 

cu 9,3% față de anul 2021. Rata deceselor din cauza traumelor şi otrăvirilor  constituie – 6,3% din 



numărul total de decese. Din ele suicid – 4 cazuri fiind în scădere cu 2 cazuri, accident rutier – 3 

cazuri fiind în scădere cu 2 cazuri.  

 În vîrsta aptă de muncă au decedat -100 persoane, fiind în scădere  cu 48 cazuri faţă de anul 

2021. Indicele mortalităţii în vârsta aptă de muncă este în scădere și constituie 376,4 la 100 mii 

locuitori / an. 2021 – 608,0%o/.    

 Ponderea persoanelor decedate în vârsta aptă de muncă constituie 19,7% din numărul total de 

decese. Ponderea  persoanelor  decedate la domiciliu în vârstă aptă de muncă  constituie – 68,0%  

Cauzele decesului în vîrsta aptă de muncă sunt: tumorile – 27,0%, traumele – 21%, bolile 

cardiovasculare – 19,0%, bolile digestive – 15,0% .Mortalitatea  în VAM prin infarct -3 cazuri;  

Realizarea planului pentru serviciile contractate  de CNAM pentru anul 2022. 

I. Servicii de înaltă performanţă 

 Pentru anul 2022 IMSP CS Ştefan Vodă a contractat SÎP cu IMSP CRDM, IMSP IO, IMSP SR 

Căușeni, SRL IM CM Americană “Academia Sănătății”. 

- Investigaţii de laborator  - 1600 /a.2021 – 1683/ investigaţii;                  

- Mamografie – 28 (a.2021 – 35) persoane;   

- Colonoscopii – 18 ( a.2021 – 47) persoane;   

- FGDS –  52 ( a.2021 – 72) persoane.  

 Îngrijiri medicale la domiciliu 

 Pentru anul 2022 CNAM a contractat cu IMSP CS Ștefan Vodă 783 vizite pentru îngrijiri medicale 

la domiciliu. Planul de vizite a fost realizat la 100%. Au beneficiat de îngrijiri medicale – 26 

persoane. Din ele au finalizat tratamentul 23 persoane cu însănătoșire totală/parțială, 3 persoane au 

decedat. În tratament s-au aflat pacienți cu plăgi infectate din cauza DZ, ictus cerebral , cancer. 

Activitatea economico-financiară  
   a.2021  a.2022 

plan/lei/ Îndeplinire % Plan/lei Îndeplinire 

BUGET 28832019,21 28383996,41/98,4% 31024093,10 31014338,90/99,97% 

Cheltuieli efective :  28476164,79  31133791,80 

Salariu  20709152,13 20394427,73 21666862.92 21401439.02 

Salariu cu contribuţii 2567683,80 25289090,37/88.8 % 26866909.92 26537784.46/85,2% 

Medicamente  600000 536236,59/1.8 % 510000 651967.34/2,1% 

Fortificarea BTM  2 584 228/9.1 % 1800000 1789684/5,7% 

altele  66609,83//0,3%/ 1847183,18 2154356,00/7,0% 

 Planul bugetar al instituției pentru a. 2022 a constituit 31024093,10 lei , realizat la 99.97% . 85.2% 

din buget au constituit cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile . 

 624026 lei sau  2,1% din buget au fost cheltuite pentru asigurarea cu medicamente de urgență.  

 În a. 2022 s-au majorat alocațiile pentru salariu cu contribuții și pentru fortificarea BTM.  

Au fost recepționate donații în valoare de 6208133  lei , inclusiv medicamente – 4805056,96 lei, 

utilaje – 1403077 lei  lei . Prin proiecte a fost recepționat utilaj în valoare de 13200980 lei , inclusiv 

generator electric de 50 KW , masina Dacia Sandero . 

Fortificarea BTM 

 Baza tehnico materială este relativ satisfăcătoare. S-au efectuat lucrări pentru consolidarea BTM  şi 

procurări de utilaj în valoare de 16375200 lei. 
 2021 a.2022 

Reparații curente: total  926636,44 1533536.00 

OMF Carahasani reparația cosmetică  826642.00 

OMF Copceac reparația curentă  297299.00 

SAMF Ștefan Vodă reparații curente  116293.00 

OMF Purcari reparatii curente  293302,00 

OMF  Purcari, OMF Răscăieți, Ermoclia, Ștefan Vodă  schimbare uși, ferestre  152064,00 

Procurări de utilaj: total  1657592,0 103984.00 

Cazan pe gaze naturale Stefan Vodă  54088.00 

laptopuri   49896.00 

Susținerea financiară  alocată de către Fondatorul instituției pe parcursul a.2022. 
Nr. d/o Cheltuieli a.2021 a.2022 

 Transferuri pentru servicii de sănătate  

 inclusiv:- amestecuri adaptate 60,0 90.0 

-PT profilaxia tuberculozei 10,0 20.0 

-  întreţinerea  CMSÎD,, Maria Magdalena,, 30,0 22.0 

- PT de profilaxie a cancerului  20,0 20 

 TOTAL                                                           120,0 lei 152.0 lei 



Problema  de bază este asigurarea cu cadre. Lipsesc 6 medici de familie,  instituţia nu dispune de 

specialist în ginecologie, USG, funcţia de medic pediatru este cumulată de medic de familie. 5 din 

16 MF sau 31,25% sunt de vîrstă pensionară. Doar  loc. Răscăieţi  activează medici de familie 

conform normativelor, în 9 localităţi activează medici în număr insuficient (Ciobruciu, Purcari,  

Copceac, Volintiri, Slobozia, Feşteliţa), în 13 localităţi medicii activează prin cumul şi doar în 6 

localităţi medicii de familie locuiesc şi activează permanent. După categoriile de vîrstă – pînă la 40 

ani -2 medici ; 40-60 ani -11 medici ,60- 70 ani – 9  medici , peste 80ani – 1 medic . Pe parcursul 

ultimilor 10 ani medici de familie în instituţie  s-au angajat 2 medici , în a. 2020 s-a eliberat medicul 

ginecolog.  În a. 2021 s-a angajat medic imagist radiolog , tînăr specialist. 

 Cu referire la managementul resurselor umane in cadrul Centrului de Sănătate Ștefan Vodă, 

problemele pot fi clasificate în 5 categorii mari ce ţin de: 

 1. necorespunderea dintre numărul existent şi cel necesar de profesioniști; 

 2. necorespunderea dintre nivelul de pregătire profesională şi capacităţile solicitate de sistemul 

contemporan de sănătate, lipsa medicilor de familie cu rezidențiat în specialitate; 

 3. distribuirea neuniformă a personalului medical în instituțiile subordonate;  

 4. migrarea personalului medical din Centrul de Sănătate către Spital, alte instituții medicale din 

țară și peste hotare sau înafara medicinii. Lucrătorii medicali pleacă acolo unde activitatea medicală 

este mai relaxantă, prestijioasă , în alte instituții medicale de peste hotarele țării, unde nivelul de 

salarizare este semnificativ mai mare. 

 5.  ponderea înaltă a personalului medical cu  vîrstă înaintată. 

 Asigurarea cu asistente medicale este insuficientă, anume la această categorie de angajaţi se 

observă cel mai pronunţat exod . Situaţia se agravează pe parcursul perioadelor de concedii şi 

cursuri de formare continuă , inclusiv a specialiştilor din Spitalul Raional cînd 1 MF deserveşte 2-3 

norme.  

 În instituție se înregistrează o fluiditate  sporită a cadrelor medicale, în special a persoanelor tinere, 

din ce cauză în unele localități se închid unele servicii ( fizioterpie, laborator). Medicii de familie se 

deplasează conform programului în instituțiile rurale, ce provoacă lipsa medicului la locul de bază 

de muncă și cheltuieli suplimentare la transport. 

 Se resimte lipsa  specialiștilor tineri  calificaţi, cu rezidentură în medicina de familie (la moment 

activează 1 medic de familie cu rezidentură) care să aducă un suflu nou activității, să asigure 

evoluţii pozitive în domenii ca eficacitatea, eficiența, calitatea şi satisfacţia pacienților.  Șefii 

subdiviziunilor au cunoștințe insuficiente în  tehnici manageriale moderne, dar și volumul mare de 

lucru nu le permite o dirijare mai eficientă a activității în colective, deaceia, practic dirijarea se 

efectuază de la nivelul administrației CS.  

 Sistemul informațional ,, Asistența medicală primară,, gestionat de către Compania Națională de 

Asigurări în Medicină, solicită eforturi și timp suplimentar pentru înregistrare, practic toată 

informația se dublează: pe hîrtie și în Registrul electronic. În fapt , menirea Sistemului 

informațional este de a ușura lucrul lucrătorilor medicali și de a genera indici și rapoarte ce ar 

reflecta activitatea la nivelul fiecărui angajat. 

 2. Deservirea medicală a pacientului neasigurat şi a celor cu surse minime de existenţă  - la 

nivelul AMP examinarea de rutină este gratuită , dar tratamentul în majoritate este contra plată ; 

medicul de familie rămîne unul la unul cu problemele de sănătate ale pacientului neasigurat cu surse 

minime de existenţă – Asistenţa Medicală Urgentă acordă primajutor şi pleacă, accesibilitatea la 

spitalizare practic este 0, cu excepţia cazurilor extrem de grave. 

 3.Este problematică asistenţa cu medicamente a pacienţilor de toate categoriile, inclusiv copii. 

Medicamentele compensate acoperă necesităţile preponderent  a pacienţilor cu patologii cardio-

vasculare, psihice, diabet zaharat, puţin acelor cu astm bronşic, boli digestive,  B. Parchinson, etc. 

Rămîn înafara  susţinerii cu medicamente  pacienţii cu boli neurologice, urologice, respiratorii, 

altele.  

 4. Infrastructura masivă învechită ce necesită reabilitare, reconstucție. (Carahasani, Antonești, 

Răscăieți, Stefănești, Alava ) 

 5. Implicarea insuficientă a APL, sectorului civil la susținerea sectorului medical . 

 Ne-am dori o conlucrare mai fructuoasă  cu APL. Solicitările noastre de susţinere din partea 

primăriei se referă la examinarea radiologică profilactică, donarea de sînge, rezolvarea problemei de 

spitalizare, consult medical  forţat al unor categorii de pacienţi, suport la alimentaţia copiilor.  

 

 



 

Anexa nr. 6 
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RAPORT 

de activitate al IP Incubatorul de afaceri Ștefan Vodă pentru anul 2022 

 

 În conformitate cu Statutul, Instituția Publică “Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă” (IP IASV) 

este persoană juridică, dispune de bilanţ autonom, conturi bancare, ştampilă cu Stema de Stat, 

formulare cu antet, alte rechizite. 

IP IAŞV este creată pe o durată nelimitată. 

IP IAŞV are statut de organizaţie necomercială, sub formă de instituţie publică şi este constituită de 

către Consiliul raional Ştefan Vodă ca unicul fondator. 

IP IAŞV îşi are adresa juridică şi sediul în Republica Moldova, or.Ştefan Vodă, str. Testemiţeanu,2. 

IP IAŞV îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu ministere, alte autorităţi administrative centrale 

şi ale administraţiei publice locale, agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de 

organizare, din Republica Moldova şi din străinătate. IP IAŞV îşi desfăşoară activitatea îmbinând 

finanţarea din partea fondatorului, sub formă de subvenționare a diferenței față de prețul de piață 

pentru chiria unui m2 şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare. 

În activitatea sa, IP IAŞV se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi de Statut.  

Incubatorul de Afaceri este o inițiativă a Consiliului raional Ștefan Vodă și a fost fondat în                  

anul 2012, cu suportul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorulului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

și a Ministerului Economiei și Infrastructurii și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în baza 

Programului de Suport bugetar “Stimularea economică în zonele rurale” fiind primul Incubator 

creat în cadrul programului respectiv. În prezent pe teritoriul Republicii Moldova sunt 11 

Incubatoare funcționale, care formează Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) 

creată cu scopul de a facilita comunicarea și schimbul de experiență dintre instituții.  

  Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă (IASV) este creat pentru susținerea, în mod special 

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

activității acestora. Întreprinderile rezidente în cadrul IA, pe perioada incubării beneficiază de spații 

pentru birou și de producere la preț redus, precum și de diverse servicii de instruire și consultanță 

furnizate la cerere. Astfel scopul Incubatorului de Afaceri este de a crește șansele de supraviețure a 

rezidenților și de a încuraja dezvoltarea antreprenorială. Identificând necesitatea, administrația 

instituției oferă consultanță gratuită tuturor antreprenorilor din regiune, asta presupunând și 

antrepenori din raionul învecinat, inclusiv informație despre programele existente pentru 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale, dar și despre oportunitățile de finanțare pentru lansarea 

sau extinderea afacerii.  

Statele de personal ale instituției, conform ultimelor modificări, presupun administratorul, 

economistul-contabil, 3 paznici-recepționiști, responsabili și de cazangerie, în perioada rece a anului 

și îngrijitoarea de încăperi, 5,75 unități în total. 

Din momentul lansării, 12 aprilie 2012, IP IASV este percepută drept o sursă de informare și 

consultanță primară pentru mediul antreprenorial, suport în aplicarea la programe de finanțare, 

precum și schimb de experiență, fiind în tangență nemijlocită cu Organizația pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului (ODA). 

Rezidenţii IA și performanțele acestora 

La finele anului de gestiune Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă a înregistrat rezultate noi 

referitor la activitatea și performanțele celor care își desfășoară activitatea în incintă. IASV 

găzduiește 25 rezidenți, companii specializate în producerea mobilierului, producere și 

personalizare a articolelor din placaj, servicii de masaj, 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 de înfrumusețare, de remodelare corporală, servicii de publicare și multiplicare, servicii 

publicitate, consultanță pentru tinerii antreprenori, de predare a limbii engleze, de meditare a 

disciplinilor școlare, salon de fotografie, dansuri și coregrafie pentru copii, comerț online, economie 

și împrumut, producerea stupilor din poliuretan. 8 dintre rezidenți reprezintă start up – uri. 

 

 



2.1 Nr. de rezidenţi, total 25 

Start up 8 

Tineri  9 

Femei 7 

2.2 Nr. locurilor de muncă, total 61 

Tineri  22 

Femei  30 

2.3 Domeniul de activitate Servicii    

 Producere 

Pentru asigurarea unei mai bune imagini despre progresul/regresul sau stabilitatea numărului 

rezidenților, este atașată o diagramă care indică, numărul rezidenților IP IASV pe parcursul 

ultimilor 5 ani de activitate, totodată indicând un număr record de rezidenți la finele anului 2022 – 

25 (2017, 2018 – 11 rezidenți, 2019 – 18 rezidenți, 2020 – 22 rezidenți, 2021 – 25 rezidenți) și asta 

în condițiile unui an la fel de complicat din punct de vedere al dezvoltării și posibilităților 

economice. Rămâne, în continuare, impresionant și faptul că multe din genurile de activitate sunt 

unice în raionul Ștefan Vodă sau foarte atractive având în considerare calitatea produsului sau a 

serviciului prestat.  

Numărul rezidenților în raportul anual 

 
Un indicator de rentabilitate a IP Incubatorul de Afaceri Ștefan Vodă este cifra de afaceri. Deși, prin 

prisma unei percepții aparte, eficiența Incubatoarelor de Afaceri nu ar trebui să fie văzută ca fiind 

dependentă de rulajul companiilor rezidente, având în considerare statuturile de start-up ale 

majorității rezidenților. 

Pe parcursul anului 2022, în pofida unui an complicat, fiind afectat de războiul din statul vecin, 

rezidenții au reușit atingerea unei cifre de afaceri de peste 17,8 milioane de lei, ceea ce presupune 

contribuții pe măsură la bugetul local/național. Susținerea financiară a Consiliului raional este una 

necesară și îndreptățită, totodată asigurând o credibilitate în rândul potențialilor antreprenori și 

siguranța că în incinta IP IASV persistă susținerea stabilă din partea fondatorului și, respectiv, 

instituția este un loc sigur în care merită să inițiezi și să-ți desfășori activitatea.  

Cifra de afaceri a rezidenților 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa totală a IASV 2237 m2  

Spaţiul pentru producere 

Total  Închiriat Disponibil  

289,9 m
2
 289,9  m2 0 m2 

Spaţiul pentru birouri/servicii 

Total  Închiriat Disponibil  

438,85 m
2
 438,85  m2 0  m2 

Spaţiul comun 874,7 m
2
 

Sala de conferințe 69,2 m
2
 

Spaţiul administrativ 59,6 m
2
 

Costul de închiriere a unui  m2 Anul I:  producere – 20 lei 

Anul II:  producere – 25 lei  

Anul III:  producere – 30 lei  

Anul I: servicii – 30 lei 

Anul II: servicii – 37 lei 

Anul III: servicii – 45 lei 
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Activitatea IP IASV 

 Activitatea administrației IP IASV este în continuare orientată spre creșterea nivelului de 

vizibilitate, a productivității și impactului IP IASV, în calitate de instituție menită să influențeze 

pozitiv procesul de inițiere și dezvoltare a afacerilor și să contribuie la dezvoltarea social-

economică a raionului Ștefan Vodă. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost oferite în jur de 468 de consultații pentru potențiali 

antreprenori, agenți economici din raionul Ștefan Vodă, precum și pentru rezidenți ai IASV. Aceștia 

au beneficiat de consultanță gratuită și individuală din partea echipei manageriale.  

Procesul de oferire a consultațiilor în cadrul IP IASV este unul foarte divers și probabil mai specific 

generației cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani. 

Având în considerare că ODIMM este în proces permanent de lansare a programelor noi de suport 

în afaceri, cât și a rundelor programelor deja existente (Retehnologizare, Inovații digitale și start-

upuri tehnologice, Start pentru Tineri – o afacere durabilă la tine acasă, Transformare digitală, 

Internaționalizarea ÎMM, ECO ÎMM), antreprenorii au contactat administratorul pentru a căpăta 

detalii referitor la acestea. Cele mai frecvente subiecte de discuție în cadrul consultațiilor au fost: 

consultanță cu referire la verificarea planului de afaceri, înregistrarea formei organizatorico-

juridice, localitatea de înregistrare a adresei juridice, identificarea ideii de afacere, păreri despre 

viabilitatea ideii, modalitatea de a deveni rezident IP IASV și facilitățile disponibile, inclusiv 

consultație în scrierea proiectelor cu impact social.  

2022 a fost un an post-pandemic, cu ameliorarea restricțiilor, dar cu impact negativ cauzat de 

războiul din țara vecină, Ucraina, care a creat, în continuare, impedimente mediului de afaceri, dar, 

în același timp, stimulant pentru antreprenori, pentru a aplica la diferite programe de suport, pentru 

a găsi noi soluții pentru propria afacere și pentru a accesa noi piețe de desfacere, noi clienți și noi 

consumatori. Antreprenorii totuși solicită consultație, în special referitor la accesarea fondurilor 

nerambursabile pentru dezvoltarea afacerii, deși doza de încredere că vor reuși persistă din ce în ce 

mai puțin. 

Anul 2022 a oferit posibilitatea de a organiza mai multe evenimente, offline – lucru îmbucurător și 

benefic drept impact. Fiecare oportunitate a fost o ocazie în plus de a stimula rezidenți și 

antreprenori din regiune să participe în cadrul acestora. Grație mai multor parteneriate încheiate în 

2022, am reușit să avem activități atât pentru femei, cât și pentru tineri doritori de a iniția o afacere. 

Cele peste 30 de instruiri au fost desfășurate în fomat offline.  

În parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor, dar și cu Platforma Națională a Femeilor din 

Moldova, în cadrul proiectului “Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a 

femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” au fost desfășurate 7 instruiri, menite să 

contribuie la abilitarea economică a efemeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen. 10 dintre 

participante au beneficiat de mentorat în elaborarea unui plan de afacere. 

În parteneriat cu Centrul Național de Mediu, în cadrul programului național „Grădina Școlară” au 

fost desfășurate 2 zile de instruire pentru profesorii de geografie și biologie din raioanele                    

Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi, dar și o vizită de studiu la antreprenorul SRL „Biantti”. În 

cadrul training-urilor administratorul a vorbit despre menirea Incubatoarelor de Afaceri, dar și 

despre programele de suport existe, pentru a iniția un business. 

În colaborare cu AO Asociația de Dezvoltare Durabilă „Generația Pro”, în contextul implementării 

Fondului de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă, au fost desfășurate 7 instruri destinate 

tinerilor din raion, în special pentru tinerii NEET, care ulterior au avut posibilitatea de a aplica în 

cadrul Concursului de granturi lansat în noiembrie 2022 și prin intermediul căruia vor putea 

beneficia de granturi până la 2000 de Euro, pentru transpunerea în practică a unei idei de afacere. 

În contextul implementării Programului “Ștefan Vodă – Capitala Tineretului 2022”, în incinta 

Incubatorului au fost desfășurate alte 5 instruri pentru tineri. IASV a fost parte activă a 

evenimentului Youth Entrepreneurship Summit desfășurat la Complexul Turistic Purcari, în 

parteneriat cu AO ADD „Generația Pro”, dar și a evenimentului menit să stimuleze spiritul 

antreprenorial în rândul tinerilor, Dex 2022. În cadrul acestuia mai mulți speakeri din Moldova au 

venit cu discursuri încurajatoare pentru tineri, pentru a îndrăzni în lumea afacerilor. La Summit au 

participat peste 70 de tineri. ODA a fost prezentă cu prezentarea programelor de suport în afaceri. 

Evenimentul a culminat cu turul ghidat al vinăriei. 



În parteneriat cu AO „Gen Moldova” au fost desfășurate 3 zile de training pentru tineri, pentru 

identificarea și prezentarea ideilor de afaceri, în cadrul proiectului „Code Next Ștefan Vodă” 

implementat datorită programului „Ștefan Vodă – Capitala Tineretului 2022”. 

În colaborare cu Platforma Națională a Femeilor am stimulat participarea prestatorilor de servicii 

turistice în cadrul proiectului “Crossnistru”, pentru cartografierea potențialului touristic și 

elaborarea unei hărți interactive care să cuprindă ambele maluri ale Nistrului. 

Vizita reprezentanților Centru Contact a fost un motiv pentru a invita tineri din raion care să fie 

informați despre Antreprenoriatul social, contextul și beneficiile acestuia pentru comunitate. În jur 

de 30 de tineri, inclusiv de la Școala Profesională au aflat detalii despre antreprenoriatul social în 

republica Moldova. 

Am fost parte a 13 vizite, inclusiv de studiu: vizita rezidenților de către copiii de la Centrul de copii 

în situații de risc „Încredere”, am fost vizitați de un grup de peste 20 de tineri care în vață la Școala 

profesională, însoțiți de directorul instituției, în cadrul proiectului implementat de Centrul de Drept 

al femeilor, femeile rezidente au fost vizitate de participante, după care am vizitat Direcția pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, Școala Profesională și Biblioteca Publică Orășenească. Incubatorul de 

Afaceri a fost vizitat de Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Varnița și de Fondul de 

Antreprenoriat pentru Tineri Ialoveni, fiind parte a unei rețele în care suntem și noi încadrați, 

datorită parteneriatului cu AO ADD „Generația Pro”. În ultimul trimestru de activitate am fost 

vizitați de un grup de primari din Ucraina, veniți în orașul Ștefan Vodă pentru a pune bazele unui 

Forum Economic care se va desfășura în primăvara anului 2023. În contextul aceluiași eveniment 

administratorul IASV a prezentat incubatorul în cadrul unei ședințe extinse organizate la primăria 

din centrul raional. În contextul Capitalei Tineretului 2022 am fost vizitați de către 2 experți                     

din Estonia.  

La nivel de guvern am fost vizitați de miniștrii Economei, dnul Sergiu Gaibu și dnul dumitru 

Alaiba, dar și de dna irina Vlah – bașcanul Găgăuziei, în cadrul ședinței Guvernului în teritoriu. 

 Totodată, în contextul aniversării a 10 ani de activitate IASV am fost vizitați de alți 5 reprezentanți 

ai Rețelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova. În context, managerul IASV a vizitat Incubatorul 

de Afaceri din Călărași, cu ocazia aniversării a 5 ani de activitate a acestuia. 

Am organizat, în parteneriat cu AO Asociația de Dezvoltare Durabilă „Generația Pro” o vizită de 

studiu pentru un grup de tineri din raion la Tekwill, Ihub, Microlab, Chișinău 

Pe parcursul anului am avut posibilitatea să ne implicăm în cadrul a 4 sesiuni de informare. Prima s-

a desfășurat în cadrul instruirilor organizate în parteneriat cu Centrul Național de Mediu în cadrul 

proiectului “Grădina Școlară”, organizate în incinta IASV, în contextul cărora managerul a 

prezentat programele ODIMM. O altă oportunitate de informare a programelor a fost în cadrul 

Youth Entrepreneurship Summit 2022, desfășurat la Complexul Turistic Purcari. O altă ocazie prin 

care am prezentat IASV și programele de suport în afaceri a fost vizita tinerilor de la Școala 

Profesională din oraș. O sesiune de informare pentru antreprenorii din regiune a fost desfășurată în 

incinta IASV, cu suportul ODA, în parteneriat cu Direcția Economie și Atragerea Investițiilor. 

Mai jos sunt enumerate câteva dintre evenimentele organizate în incinta Incubatorului de Afaceri, 

dar în care și s-a încadrat administrația instituției.  

- 21.01.2022 – consultări publice pe proiectul Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală 

2022-2027 – în cadrul proiectului Implicarea societății civile în îmbunătățirea politicilor și 

promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală; 

- 25.01.2022 – realizarea, de către reporterii TV Moldova 1, a 5 reportaje despre rezidenții IP 

IAV, în contextul titlului de “Incubator de Afaceri al Anului 2021”;   

- 22.02.2022 – ședința de consiliere cu rezidenții IASV. 

- 18.03.2022 - ședința de consiliere cu rezidenții IP IASV; 

- 31.03.2022 - ședința de coordonare cu rezidenții IP IASV. Planificarea evenimentului dedicat 

jubileului de 10 ani de la fondare.  

- 01.04.2022 - ședința cu rezidenții IP IASV; 

- 05.04.2022 - ședința grupului de lucru cu privire la organizarea evenimentului dedicat celor 10 

ani de acivitate a IASV; 

- 12.04.2022 - evenimentul festiv dedicat aniversării a 10 ani de activitate IASV, Târgul de Florii 

cu prezența rezidenților și a producătorilor locali; 

- 13.04.2022 - Ziua Ușilor deschise în cadrul IASV, vizitarea Incubatorului de către un grup de 

elevi ai Școlii Profesionale din or. Ștefan Vodă, turul IASV; 



- 26.04.2022 - interviul cu plicanții la concursul de granturi pentru tineri, organizat de AO ADD 

Generația Pro în parteneriat cu IASV.  

- 06.05.2022 - ședința grupului Ștefan Vodă pune umărul, în sala pentru ședințe a IASV; 

- 10.05.2022 - ședință cu coacherii din cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri 

Ștefan Vodă, cu tematica Fundraising; 

- 12.05.2022 - sesiune de informare despre programele ODIMM, organizată în parteneriat cu 

CRSV, în sala pentru ședințe IASV; 

- 25.05.2022 - training pentru reprezentanții Poliției de Frontieră a Direcției Regionale Est, 

organizată de UNICEF; 

- 26.05.2022 - campania de informare despre antreprenoriatul social, organizată de Centrul 

Contact, cu particparea tinerilor din raion 

- 03.06.2022 - Sesiune  de formare în domeniul antreprenoriatului pentru profesori de biologie și 

geografie din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, în cadrul proiectului Grădina Școlară, implementat 

de Centrul Național de Mediu; 

- 04.06.2022 - Sesiune  de formare în domeniul antreprenoriatului pentru profesori de biologie și 

geografie din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni, în cadrul proiectului Grădina Școlară, implementat 

de Centrul Național de Mediu, 

- Vizită de studiu la Bianntti SRL, producător certificat eco din raionul Ștefan Vodă; 

- 07.06.2022 - vizită de studiu a copiilor de la Centrul de Plasament Temporar Încredere din or. 

Ștefan Vodă; 

- 10.06.2022 - vizită de studiu a tinerilor din raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, în cadrul 

proiectului Code Next, în contextul implementării proiectului Ștefan Vodă - capitala Tineretului 

2022; 

- 11.06.2022 - sesiune de orientare profesională și antreprenorială pentru femeile supraviețuitoare 

a violenței în bază de gen, organizată de Centrul de Drept al femeilor în parteneriat cu IASV; 

- 11.06.2022 - vizită de studiu la antreprenorii din raionul Ștefan Vodă a tinerilor din raioanele 

Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, în cadrul proiectului Code Next, în contextul implementării 

proiectului Ștefan Vodă - capitala Tineretului 2022; 

- 12.06.2022 - sesiune de instruire pentru tinerii din raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia, în 

cadrul proiectului Code Next, în contextul implementării proiectului Ștefan Vodă - capitala 

Tineretului 2022; 

- 17.06.2022 - sesiune de orientare profesională și antreprenorială pentru femeile supraviețuitoare 

a violenței în bază de gen, organizată de Centrul de Drept al femeilor în parteneriat cu IASV; 

- 18.06.2022 - sesiune de orientare profesională și antreprenorială pentru femeile supraviețuitoare 

a violenței în bază de gen, organizată de Centrul de Drept al femeilor în parteneriat cu IASV; Vizită 

de studiu în atelierele de lucru ale Școlii Profesionale din or. Ștefan Vodă; 

- 19.06.2022 - sesiune de orientare profesională și antreprenorială pentru femeile supraviețuitoare 

a violenței în bază de gen, organizată de Centrul de Drept al femeilor în parteneriat cu IASV, turul 

IASV, deplasare la Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă; 

- 20.06.2022 - ședința echipei de implementare a proiectului Agri Hub Căușeni: infrastructură de 

răcire și procesare a fructelor și legumelor, finanțat de UE, în cadrul facilității Primarii pentru 

Creștere Economică, proiect pilot 2021; 

- 22.06.2022 - sesiune de orientare profesională și antreprenorială pentru femeile supraviețuitoare 

a violenței în bază de gen, organizată de Centrul de Drept al femeilor în parteneriat cu IASV; 

- 27.06.2022 - training cu orientare profesională și vocațională organizat pentru femei de către 

Platforma Națională a Femeilor din Moldova, în parteneriat cu UN Women. 

- 05.07. 2022 - ședință organizatorică în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri 

Ștefan Vodă; 

- 08.07. 2022 - ședință organizatorică în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri 

Ștefan Vodă; 

- 19.07.2022 - ședință de mentorat online în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru 

Tineri Ștefan Vodă; 

- 26.07.2022 - instruire pentru tineri în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri 

Ștefan Vodă;  

- 01.08.2022 - Instruire pentru tinerii NEET în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru 

Tineri Ștefan Vodă; 



- 04.08.2022 - Instruire pentru tinerii NEET în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru 

Tineri Ștefan Vodă; 

- 05.08.2022 - Instruire pentru tinerii NEET în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru 

Tineri Ștefan Vodă; 

- 06.08.2022 - Instruire pentru tinerii NEET în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru 

Tineri Ștefan Vodă; 

- 05.08.2022 - ședința grupului de lucru în cadrul Capitalei tineretului 2022; 

- 08.08.2022 - Instruire pentru tinerii NEET în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru 

Tineri Ștefan Vodă; 

- 08.08.2022 - ședința Consiliului de administrație a IASV; 

- 09.08.2022 - Instruire pentru tinerii NEET în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru 

Tineri Ștefan Vodă; 

- 11.08.2022 - instruire pentru tinerii din regiunea Sud în cadrul proiectului Code Next Ștefan 

Vodă; 19-20.01.2021 – Masa rotunda cu durata de 2 zile, cu tematica Consolidarea politicilor de 

tineret în Republica Moldova, situația actuală a activităților EU4Youth și următorii pași pentru 

2022, organizată în cadrul proiectului Eu4Youth, hotelul Jolly Alon, or. Chișinău; 

- 19.01.2022 – ședința intermediară în cadrul rețelei Fondurilor de Antreprenoriat din Moldova, 

organizată de Fundația Est-Europeană din Moldova; 

- 28.01.2022 – ședință de lucru la Direcția pentru ocuparea forței de muncă din Ștefan Vodă; 

- 31.01.2022 – ședința Grupului de Acțiune Locală “Drumul Kizilului”, cu participarea 

reprezentanților celor 7 localități membre; 

- 02.02.2022 - eveniment online organizat de Centru Contact "Societatea civilă pentru o guvernare 

mai bună. Liderismul femeilor";  

- 03.02.2022 - eveniment online organizat de Centru Contact "Societatea civilă pentru o guvernare 

mai bună. Liderismul femeilor"; 

- 12.02.2022 - seiune online cu tematica "Cercetarea de piață" organizat în cadrul proiectului 

“Local Bond” implementat de GEN Moldova; 

- 18.02.2022 - sesiune online organizată de "Business Development and Innovation Roadmap", în 

cadrul proiectului “Local Bond”; 

- 23.02.2022 - consultări online în cadrul proiectului pilot privind abilitarea economică a femeilor 

supraviețuitoare a violenței în bază de gen, implementat în 5 raioane, inclusiv Ștefan Vodă, 

implementat de Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu PNFM și UN Women; 

- 25.02.2022 - sesiune online cu tematica "Politica de produs", organizată în cadrul proiectului 

Local Bond. 

- 10.03.2022 - seminarul online cu tematica "Egalitatea de șanse fără sexism; 

- 16.03.2022 - ședința de prezentare a studiului reefritor la ecologizarea IMM; 

- 17.03.2022 - ședința RIAM; Prezentarea programelor de suport în afaceri; 

- 22.03.2022 - sesiune de informare online despre cadrul legal anticorupție; 

- 24.03.2022 - ședința de coordonare în cadrul "Capitalei Tineretului"; 

- 24.03.2022 - vizita de studiu la Tekwill, Ihub, Microlab, Chișinău; 

- 30.03.2022 - sesiune de informare online cu tematica "Economia națională - motor de 

implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă"; 

- 30.03.2022 - training online organizat de Gen Moldova, în cadrul proiectului Local Bond. 

- 06.04.2022 - sesiune online de informare despre programele ODA; 

- 19.04.2022 - Cele mai bune practici de abilitare economică a supravețuitoarelor violenței în 

familie, ședință online în cadrul proiectului implementat în parteneriat cu Centrul de Drept al 

Femeilor; 

- 27.04.2022 - sesiune online de ghidare în elaborarea unui  plan de fundraising, organizată online 

de Centrul Contact; 

- 28.04.2022 - ședință de monitorizare și planificare organizată de primăria orașului în contextul 

Capitalei Tineretului 2022; 

- 29.04.2022 - sesiune online de informare despre programele ODA. 

- 03.05.2022 - ședința privind revizuirea și actualizarea Strategiei de dezvoltare social-economică 

a raionului Ștefan Vodă; 

- 06.05.2022 - training despre producerea eco organizat de Eco Contact la Muzeul Verde din 

orașul Ștefan Vodă; 



- 10.05.2022 - ședința online privind progresul în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat 

pentru Tineri Ștefan Vodă, organizat de Fundația Est-Europeană; 

- 10.05.2022 - edința online privind progresul în cadrul proiectului Fondul pentru Tineri Ștefan 

Vodă, organizat de Fundația Est-Europeană; 

- 13.05.2022 -  ședința privind revizuirea și actualizarea Strategiei de dezvoltare social-economică 

a raionului Ștefan Vodă; 

- 14.05.2022 - participarea cu stand expozițional, cu produsele SRL “C&A Vision Quest”, în 

cadrul Zilei Europei, Orășelul European 2022; 

- 18.05.2022 - vizita de studiu la Parcul industrial Edineț, în cadrul proiectului Căușeni AgriHub; 

- 07.06.2022 - ședință de lucru asupra strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Ștefan 

Vodă; 

- 07.06.2022 - eveniment de lansare a proiectului “Code Next Ștefan Vodă”, în contextul 

implementării proiectului “Ștefan Vodă - Capitala Tineretului 2022”; 

- 09.06.2022 - evenimentul de lansare online a Academiei de Liderism pentru Femei; 

- 22.06.2022 - Agri Hub Căușeni: infrastructură de răcire și procesare a fructelor și legumelor, 

finanțat de UE, în cadrul facilității Primarii pentru Creștere Economică, proiect pilot 2021; 

- 28.06.2022 - panelist în cadrul discuției pe baza Fondurilor de Antreprenoriat pentru Tineri din 

Moldova, organizată de Fundația Est Europeană din Moldova; 

- 29.06 - 01.07.2022 - sesiune de formare și informare pentru membrii RIAM și a Centrelor de 

Suport în Afaceri din Regiunea Sud a RM; 

- 06.07. 2022 -  ședință de mentorat online în cadrul proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru 

Tineri Ștefan Vodă; 

- 12.07.2022 - ceremonia de lansare a proiectului „Agri-Hub Căușeni: Infrastructură comunitară 

de răcire și procesare a fructelor și legumelor”, în cadrul Facilității “Primarii pentru Creștere 

Economică – Proiecte – pilot, 2021”; 

- 21.07.2022 - eveniment online de evaluare a potențialului turistic și economic în regiunile de-a 

lungul Nistrului, organizat de PNFM; 

- 21.07.2022 - ședință de informare online despre programele implementate de ALDA; 

- 22.07.2022 - evenimentul de lansare a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului; 

- 29.07.2022 - ședință consultativă online cu reprezentanției Fundației Est-Europene                            

din Moldova. 

Activitatea IP Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă este și rămâne a fi una vizibil[. Acesta este un 

punct de atracție a antreprenorilor, datorită consultanței de care pot beneficia gratuit și a informației 

despre programele de finanțare la care au posibilitatea să aplice.    

Pentru a oferi plus valoare Incubatorului de Afaceri lucrăm în direcția stabilirii unor parteneriate cu 

experți în domeniul antreprenoriatului, cu organizații finanțatoare pentru ulterioare oportunități de 

dezvoltare a instituției. Orice activitate organizată în incintă contribuie într-o anumită măsură la 

promovarea IASV. Unele aduc plus valoare financiară prin faptul că este prevăzută plata pentru 

chiria sălii de conferințe, altele consolidează agenți economici în jurul unei tematici de interes 

comun, altele aduc plus valoare instituțională. 

După cum am menționat anterior, Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă este membru al Rețelei 

Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM). Consiliul consultativ al rețelei se întrunește 

periodic cu diverse necesități: instruiri tematice, decizii și programe noi, schimb de experiență 

dintre instituții. Totodată e necesar să fim parte și a unor evenimente de nivel național, conform 

profilului de activitate.  

Pentru a menține instituția în vizorul beneficiarilor, este necesară prezența pe rețelele de socializare 

cu informație actualizată permanent. În acest sens am revitalizat, actualizat și întreținem permanent 

pagina și profilul de Facebook ale IP IASV, drept unul dintre cele mai accesibile instrumente de 

promovare, am actualizat panoul informativ cu denumirea companiilor rezidente și am atașat 

adiacent un panou pentru informații. Am participat la ședința cu primarii unde am vorbit despre 

menirea Incubatorului de Afaceri.  

 “Spațiul de preincubare” creat în cadrul proiectului “Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru 

promovarea afacerilor și investițiilor” presupunea mobilier, echipament și bibliotecă 

antreprenorială destinate dezvoltării capacităților tinerilor în domeniul afacerilor. Din sursele 

financiare oferite de ODA și cu suportul Consiliului raional Ștefan Vodă am dezvoltat în incinta 

acestuia un Accelerator de afaceri. Aceasta ne oferă oportunitatea să demonstrăm dotare, dezvoltare 

și unicitate din perspectiva posibilităților pe care putem să le oferim antreprenorilor din regiune. Pe 



parcursul anului 2022 spațiul Acceleratorului de afaceri, precum și echipamentul din cadrul acestuia 

au fost utilizate de către unii rezidenți ai IASV, pentru extinderea sau diversificarea activității 

desfășurate. 

În parteneriat cu AO Asociația de Dezvoltare Durabilă „Generația Pro”, am semnat contractual de 

grant privind implementarea proiectului “Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă”, 

destinat tinerilor NEET, care doresc să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale și să dezvolte o 

afacere. Proiectul este unul ambițios, având în vedere că a venit să abiliteze tinerii NEET din 

raionul Ștefan Vodă în domeniul antreprenoriatului, să asigure un co-working space pentru tinerii 

antreprenori, în incinta IP IASV, să organize evenimente de mentorat și coaching, evenimente 

TEDx Talk (inovative pentru raionul Ștefan Vodă), vizite de studiu la antreprenorii din raioanele 

Ștefan Vodă și Căușeni, dar și la nivel național. 10 dintre tinerii participanți în cadrul evenimentelor 

proiectului vor beneficia de câte un grant în sumă de 2000 Euro pentru dezvoltarea unei idei de 

afacere. Șședința comitetului de selectare va avea loc în febriuarie 2023. Mai multe activități din 

cadrul proiectului se vor desfășura inclusiv în 2023. Coordonatorul acestui proiect este managerul 

IP IASV. Proiectul este finanțat de Fundația Est-Europeană, cu susținerea financiară a Uniunii 

Europene. 

Pe parcursul anului 2022 am fost parteneri ai AO Asociația de Dezvoltare Durabilă “Generația Pro” 

în cadrul programului național „Capitala Tineretului 2022”. În contextul dat au fost desfășurate 

mai multe activități în domeniul antreprenoriatului pentru tineri, în incinta sau în parteneriat cu 

Incubatorul de Afaceri Ștefan Vodă. 

Suntem parteneri ai Fondului pentru Tineri Ștefan Vodă, care închiriază spațiu în incinta IP IASV și 

care atrage tineri activi, în cadrul anumitor activități – voluntari și ai IP IASV și promotori ai 

destinației și specificului instituției. În septembrie 2022, în sala de ședințe a IASV a fost organizată 

Conferința Tinerilor Changemakeri, eveniment care a întrunit tineri din 15 localități ale raionului și 

la care a fost prezentă dna Valentina Barbei, vicepreședintă a raionului. 

Recent, managerul instituției, Adelina Barbăneagră a fost invitată în calitate de speaker în cadrul 

evenimentului organizat de Centrul de Drept al femeilor “Alt fel de modele. Alt fel de discursuri”. 

În context, administratoarea a vorbit despre activitatea pe care o desfășoară, despre antreprenoriatul 

femenin și despre exemple de succes, care au absolvit IASV sau care își desfășoară activitatea în 

Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă. Evenimentul a căpătat rezonanță, iar Incubatorul a 

beneficiat de promovare în plus. 

Rezultate, beneficii și impact 

 Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă tinde întotdeauna să găsească și să implementeze 

eficient instrumente prin care să asigure sustenabilitatea mediului antreprenorial regional în 

perioada plină de provocări în care ne aflăm.    

 60 de persoane beneficiare în cadrul instruirilor pentru antreprenori; 

 5 rezidenți noi incubați; 

 468 de consultații oferite; 

 25 rezidenți activi în IASV; 

 Peste 17,8 milioane de lei – cifra de afaceri atinsă în perioada de gestiune, impozitul pe venit 

fiind pe măsura realizării; 

 Întreținem permanent paginile de Facebook ale IP IASV, pentru promovarea mai eficientă a 

acestuia și a programelor ODA, precum și a activităților organizate în domeniul antreprenoriatului. 

IP IASV este mai vizibil în așa mod. Din resursele oferite în cadrul Instrumentului de suport pentru 

RIAM a fost create pagina web a IP IASV, fapt care oferă oficialitate instituției; 

 În contextul promovării IP IASV am fost parte a unui reportaj, prin intermediul proiectului 

Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, în care am vizat 

neapărat destinația și beneficiile Incubatorului de Afaceri, în calitate de partener principal în 

implementarea proiectului; 

 În contextul creării Acceleratorului de Afaceri în cadrul instituției, este îmbucurător faptul că 

este accesată biblioteca antreprenorială din cadrul acestuia, precum și echipamentul care a fost pe 

larg utilizat. De altfel și unii rezidenți își desfășoară activitățile în cadrul acestuia, atunci când au 

nevoie de mai multe computere sau acces la ecranul interactiv multifunctional; 

 IASV este partener în cadrul proiectelor/evenimentelor organizate de primăria orașului. În acest 

sens am fost parte a meselor rotunde, sesiunilor de formare desfășurate în parteneriat cu GIZ 

Moldova, programul Comunitatea mea, Revitalizare urbană, GEN Moldova;  



 Având în vedere necesitatea de implicare pentru a fi informați, pe parcursul anului am 

participat în cadrul a mai mult de 40 de evenimente în parteneriat cu ODA, M4EG, Connective 

Cities, Centrul de Drept al Femeilor, Conferința ÎMM, Centrul Contact, FEE, ALDA, Camera de 

Comerț și Industrie, primăria orașului și multe altele; 

 O realizare considerabilă pentru instituție este numărul de rezidenți incubați – 25. Unul dintre 

aceștia a devenit plătitor de TVA; 

 Un eveniment de anvergură a fost cel dedicat aniversării de 10 ani de la fondarea Incubatorului 

de Afaceri din Ștefan Vodă, care a fost desfășurat în perioada 12-13 aprilie 2022. Acesta a fost 

primul eveniment de rang raional organizat cu prezență fizică. În cadrul acestuia ne-am bucurat de o 

suită de oaspeți de onoare, printer care: președintele raionului, dnul Vasile Maxim, vicepreședinții, 

dna Valentina Barbei, dnul Vladimir Baligari, ministrul Economiei, dnul Sergiu Gaibu, directorul 

ADR Sud, dnul Ion Pânzari, directorul ODA, dnul Dumitru Pântea, directorul Filialei Tighina a 

Camerei de Comerț și Industrie, primary, consiglieri, dar și în jur de 30 de antreprenori, meșteri 

populari, instituții participanți în cadrul Târgului de Florii organizat cu această ocazie. Evenimentul 

a fost posibil datorită suportului Direcțiilor Economie și Atragerea Investițiilor, Cultură, Tineret, 

Sport și Turism, Agricultură și Alimentație. Evenimentul a fost creionat într-un reportaj amplu al 

televiziuni locale din Căușeni, Studio-L; 

 Grație obținerii titlului Cel mai bun Incubator de Afaceri al anului 2021, am fost vizitați de 

reprezentanți de la TV Moldova 1, care au realizat reportaje despre rezidenții instituției. A fost un 

prilej minunat de promovare a Incubatorului, dar și a rezidenților acestuia; 

 În anul 2022 Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă a semnat un accord de colaborare cu 

Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Ștefan Vodă, prin care colaborăm în vederea dezvoltării 

antreprenoriatului în rândul șomerilor; 

 Un memorandum a fost semnat cu Handicap International Federation – Humanity & Inclusion, 

care presupune un sprijin pentru răspuns la criza umanitară din Ucraina. Grație parteneriatului am 

beneficiat de donație în formă de rechizite de birou, precum și 3 încălzitoare electrice. Totodată 

suntem gazda unor activități periodice organizate de organizația respective pentru refugiații 

ucrainieni; 

 Managerul instituției, Adelina Barbăneagră, a realizat teza de licență cu tematica “Rolul 

Incubatorului de Afaceri din Ștefan Vodă în sprijinirea și dezvoltarea micului business”, moment 

care a scos în evidență instituția la nivel de Universitate Agrară de Stat din Moldova; 

 Prin implicarea în activitatea GAL “Drumul Kizilului”, IP IASV asigură noi premise de 

dezvoltare a antreprenoriatului în regiunea celor 7 localități membre; 

 În cadrul ceremoniei de premiere “Businessmanul Anului 2021” SRL “Modern Mobil SV” a 

fost menționată la categoria “Producere”. 

Necesități și probleme 

 Litigiul de judecată cu privire la încasarea de la ex-rezidentul Incubatorului de Afaceri Î.I. 

Bolozan Ion, a datoriei acumulate (conform contractului de locațiune nr. 29, din 15 iulie 2014) care 

continuă; 

 Construirea unui acoperiș șarpant cu un sistem eficient de scurgere a apei din urma 

precipitațiilor care ar rezolva parțial problema etajelor superioare și a întregului edificiu; 

 Necesitatea instalării unui sistem de ventilare în demisolul instituției, lipsă căruia reduce 

considerabil potențialul utilizabil al spațiilor și creează disconfort major rezidenților;   

 Renovarea fațadei întregului edificiu, care este în stare avariată, ceea ce ar permite evitarea 

consecințelor în urma precipitațiilor puternice (de menționat că acestea au fost considerabile în 

urma ploilor de la finele lunii mai 2021); 

 Renovarea scărilor și a acoperișului din față; 

 Renovarea spațiilor neutilizate de la parter; 

 Efectuarea altor reparații curente necesare în majoritatea încăperilor amplasate la etajele I și III 

ale instituției. 

Obiective/acțiuni pe termen scurt 

 Desfășurarea unei campanii de informare în localitățile raionului despre destinația IASV și cu 

referire la serviciile prestate de antreprenorii care activează în instituție; 

 Revitalizarea aspectului estetic al IP IASV prin actualizarea aspectului peisajistic din față, a 

bannerelor informative și schimbarea tablourilor din incintă; 

 Implementarea proiectului Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri Ștefan Vodă, în parteneriat 

cu Asociația de Dezvoltare Durabilă “Generația Pro”. Identificarea beneficiarilor de grant; 



 Implementarea activităților din cadrul Instrumentului de susținere a Incubatoarelor de Afaceri 

pentru 2022-2023. 

Obiective/acțiuni pe termen lung 

 Identificarea și instruirea tinerilor doritori de a iniția o afacere, oferirea condițiilor în perioada 

de preincubare și în cadrul Acceleratorului de Afaceri; 

 Promovarea IP IASV și a programelor naționale ODA; 

 Atragerea tinerilor antreprenori în calitate de rezidenți ai IP IASV; 

 Încurajarea antreprenoriatului feminin în regiune; 

 Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor locale, naționale, regionale și internaționale pentru 

susținerea tinerilor antreprenori, care să contribuie la crearea a noi locuri de muncă în regiune și 

creșterea economică locală; 

 Identificarea mecanismelor de finanțare pentru asigurarea activității adecvate a IA; 

 Extinderea spațiului și a serviciilor IASV pentru un număr mai mare de beneficiari; 

 Ameliorarea infrastructurii IP IASV pentru crearea condițiilor optime rezidenților pentru o 

desfășurare eficientă a activității; 

 Promovarea imaginii și destinației IP IASV la nivel regional.  

Perioada de gestiune a fost una destul de productivă, chiar în pofida restricțiilor din cauza 

pandemiei, deși mereu există loc pentru mai bine. Eforturile vor fi în continuare concentrate pe 

promovarea IP “Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă” și pe identificarea parteneriatelor de 

durată pentru asigurarea durabilității. În aceeași ordine de idei mizăm în continuare pe susținerea 

Consiliului de Administrație al instituției, a Consiliul Raional Ștefan Vodă și nemijlocit a 

conducerii raionului, precum și pe colaborarea cu toate subdiviziunile din subordine, în special cu 

Direcția Economie și Atragerea Investițiilor și cu Direcția Agricultură și Alimentație, cu Direcția 

pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu Școala Profesională din Ștefan Vodă. 

 

Manager,  

IP “Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă”                             Adelina BARBĂNEAGRĂ 
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