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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL DONDUŞENI 

DECIZIE NR.2/1 

din   23 martie   2017 

„Cu privire la activitatea  

Preşedintelui raionului, aparatului Preşedintelui,  

direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional  

pe parcursul anului 2016 

 şi sarcinile pentru anul  2017”. 

Precăutând raportul de dare de seamă, referitor la activitatea Preşedintelui raionului, 

direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional Donduşeni pe parcursul anului 2016 și 

sarcinile pentru anul 2017, Consiliul raional menționează, că în perioada de dare de 

seamă, Preşedintele raionului, direcţiile şi secţiile din cadrul Consiliului şi-au 

desfăşurat activitatea sa în baza Constituției Republicii Moldova, Legii privind 

administrația publică locală, Legii privind finanțele publice locale și altor acte 

normative ale Președintelui și Guvernului Republicii Moldova, a prevederilor 

stipulate în deciziile Consiliului raional.  

Măsurile întreprinse au fost îndreptate spre redresarea situaţiei social - economice a 

raionului, întru realizarea obiectivelor stipulate în Strategia de dezvoltare social – 

economică a localităților raionului Dondușeni pentru perioada anilor 2012-2018, 

infrastructurii de producere și a celei sociale precum și a Programelor naționale ale 

Republicii Moldova. 
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Consiliul raional menționează, că aplicarea consegventă a Programelor de activitate a 

Consiliului raional și implementarea obiectivelor stipulate în Programele naționale ale 

Republicii Moldova, au asigurat în perioada anului 2016 , menținerea stabilității 

economice, dezvoltarea și extinderea 

În perioada anului de raport la lucrările agricole și-au adus aportul 8 cooperative 

agricole, 53 societăți cu răspundere limitată,  4,5 mii  gospodării țărănești și 4 

întreprinderi de Stat. 

În urma monitorizării resurselor funciare din raion, au fost constatate peste 41 mii 

hectare terenuri agricole, dintre care însămânțate au fost 38,5 mii hectare, inclusiv 

suprafața plantațiilor multianuale a constituit în jur de 5,4 mii hectare. 

Totodată,  au fost depistate 382 hectare terenuri lăsate pârloage. 

Pentru recolta anului 2017 s-a semănat grâu de toamnă 7,1 mii ha, orz de toamnă în 

jur la o mie ha, raps de toamnă 0 7 mii ha.  

Volumul global al produselor agricole alcătuiește 132 la sută din volumul 

producției agricole ale anului 2015 și constituie 275,3 mil lei în anul de raport. 

Dinamica pozitivă a  produselor agricole a fost condiționată  de producția vegetală, 

care s-a mărit cu 45 la sută față de anul precedent. 

 Recolta cerealierilor și leguminoase boabe   a însumat 146 la sută din volumul global 

obținut în anul precedent și a constituit 59.9 mii tone față de 40,9 mii tone. 

O creștere esențială s-a obținut la recolta porumbului pentru boabe, unde randamentul 

unui hectar de porumb a fost de 32,1 chintale față de 18,1 chintale comparativ cu anul 

precedent. 

Astfel, producția globală a porumbului pentru boabe a constituit 22 mii tone față de 

10 mii tone în condiții comparabile. Roada medie la hectar la sfecla de zahăr a 

constituit 349,2 chintale la hectar față de 254,8 chintale la hectar în anul 2015. 
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În rezultat, recolta sfeclei de zahăr s-a mărit comparativ cu aceeași perioadă cu 7 la 

sută și a totalizat  91,3 mii tone. 

Datorită ridicării  randamentului la hectar, dar și în urma majorării  cu peste o mie de 

hectare a  suprafețelor însămânțate cu floarea soarelui, s-au recoltat  11,3 mii tone, 

ceea ce constituie  138 procente  față da anul 2015. 

Producția la fructe practic s-a triplat față de anul precedent și a totalizat 46,5 mii tone 

față de 17,1 mii tone în anul trecut. 

În anul de raport, s-a procurat tehnică agricolă în valoare de 9,5 mil. lei, pentru care 

statul va restitui beneficiarilor 2,5 mil. lei. 

Nivelul de pregătire a mașinilor agricole către lucrările  de primăvară sunt de  85%.  

Stocul de carburanți și lubrifianți permite susținerea lucrărilor de primăvară.  

Printre cele mai importante proiecte pot fi menționate, lucrările efectuate de 

construcție a apeductului din satul Cernoleuca pe un traseu de aproape 15 Km, la care 

deja sau conectat 320 case, inclusiv grădinița de copii, gimnaziul, centrul medicilor de 

familie și alte edificii sociale. 

În anul de raport au continuat implementarea proiectelor cu suportul Guvernului 

României pentru grădinițele de copii în localitățile beneficiare de investiții în cadrul 

FISM-ului, pentru care scopuri s-au valorificat peste 4 mil lei, inclusiv din sursele 

bugetelor locale s-au folosit în jur de 2 mil lei. 

Pe termen scurt, preocupările Consiliului raional au fost orientate întru 

asigurarea unui echilibru de dezvoltare a tuturor localităților din raion, întru 

consolidarea fiscală sustenabilă și impulsionarea dezvoltării economice. 

În ianuarie- decembrie 2016 întreprinderile industriale pe toate formele de proprietate 

cuprinse în cercetarea statistică a indicatorilor pe termen scurt în industrie, au fabricat 

producție industrială în prețuri curente în valoare de 177,8 mil lei. ( 170,5 mil lei în 

ianuarie-decembrie 2015). 
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În anul de raport pentru menținerea de drumuri publice din raion au fost valorificate  

2,8 mil. Lei, inclusiv din Fondul rutier  889 mii lei. 

În ultimii ani, grație reformelor ce au demarat în sistemul de învățământ din Moldova, 

a sporit atenția acordată tineretului, elevilor și profesorilor și, nu în ultimul rând, 

dezvoltării bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ. 

În instituțiile de cultură din teritoriu s-au efectuat lucrări de reparație în sumă  de 1,7 

mil lei mii lei, din care pentru construcția Centralei termice pe biomasă în cadrul 

proiectului ,, Conectarea Centrului Comunitar Multifuncțional din or. Dondușeni la 

sistemul de încălzire pe biomasă și instalarea panourilor solare”- 1,6 mil lei.  

Instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății din fondul de asigurări în medicină le- au 

fost alocate în jur de 34 mil. lei. 

Pe parcursul anului 2016, numai în  Spitalul  raional Dondușeni au fost tratați din 

contul asigurărilor medicale peste 94 mii bolnavi.  

O prioritate în atenuarea sărăciei a fost și rămâne a fi îndeplinirea pe deplin și în 

termen a bugetului asigurărilor sociale de stat de către contribuabilii din 

teritoriu. 

Pe toată perioada anului din partea Consiliului raional Dondușeni, au fost întreprinse 

un șir de măsuri în ansamblu orientate la acordarea unor servicii și prestații sociale de 

protecție a persoanelor, familiilor, grupurilor sociale, care nu au posibilitate de a-și 

asigura prin eforturi proprii accesul la o viață decentă. 

Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie- decembrie 2016 s-au adresat și au obținut ajutor 

social în sumă de peste 21,0 mil. lei pentru 22 mii persoane. 

Totodată, în perioada analizată au beneficiat de ajutor pentru perioada rece a anului 

peste 25 mii de cetățeni, cărora s-au acordat 8,1 mil. lei. 

În perioada analizată au fost plasați în câmpul muncii 366 persoane, din ei 110 

persoane plasați în câmpul muncii au fost tineri cu vârsta cuprinsă de până la 29 

ani, ce constituie 30 la sută din numărul total de angajați din rândurile 

șomerilor. 
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S-au întreprins acțiuni spre majorarea veniturilor la Bugetul Public Național, 

întru întărirea disciplinei financiare precum și pentru contracararea evaziunii 

fiscale. 

Ca urmare a măsurilor aplicate, planul de venituri în Bugetul Public Național a fost  

realizat în sumă de peste 108,6 mil lei.Bugetul asigurărilor sociale de Stat a fost 

supraâmplinit cu peste 347 mii  lei și a însumat 45,9 mil.lei. 

    Ascultând raportul de dare de seamă a Preşedintelui raionului, în scopul ameliorării 

situaţiei social – economice şi creării premiselor pentru dezvoltarea durabilă a 

localităţilor din teritoriu și acționând în baza Legii nr. 436-XVI din 28. 12. 2006 

privind administrația publică locală art. 43, Consiliul raional: 

DECIDE: 

1. Se ia act de raportul Preşedintelui raionului Donduşeni (dn. V. Chiriac) „Cu 

privire la activitatea Preşedintelui raionului, aparatului Preşedintelui, direcţiilor şi 

secţiilor din subordine a consiliului raional pe parcursul anului 2016 şi sarcinile 

pentru anul  2017 ”. 

2. Aparatul Preşedintelui, direcţiile, secţiile, serviciile desconcentrate din teritoriu 

în comun acord cu primăriile localităţilor din raion, managerii instituţiilor şi 

agenţii economici: 

- în termen de o lună de zile, vor ajusta planurile lor de activitate pentru anul 

2017, conform prevederilor prezentei Decizii întru lichidarea neajunsurilor și 

soluționarea problemelor ce persistă în teritoriu și condițiile specifice ale 

localității respective. 

3. Se recomandă autorităților administrației publice locale să asigure executarea 

obiectivelor Programului de activitate al Guvernului R.M. 2015-2018 conform 

prevederilor aprobate în  Planul de Acțiuni al Guvernului . 
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4.Secţia Economie (d. M. Rotaru),  în comun acord cu primăriile, Va întreprinde 

măsurile concrete, întru asigurarea unui climat de afaceri favorabil, tuturor agenților 

economici și asigurării unei dezvoltări economice durabile pe întreg teritoriu al 

raionului. 

5. Se recomandă primăriilor localităților raionului să întreprindă măsuri concrete, 

întru crearea condițiilor propice pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii,  

întru asigurarea realizării prevederilor Strategiei Naționale de Dezvoltare ,, Moldova – 

2020”. 

6.Direcția Elaborare și Implementarea Proiectelr Investiționale, Construcții, 

Gospodărie comunală și Drumuri(dn.O.Covali) de comun acord cu Direcţia 

Finanţe (d. M. Blajievschi), Vor oferi îndrumare și suport autorităților publice locale 

privind procesul și metodele de identificare, pregătire și implementare a ptoiectelor de 

investiții capitale, orientate   întru realizarea programelor regionale sectoriale în cele 

patru domenii: aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, 

drumuri locale și regionale, eficiență energetică, de comun acord cu autoritățile 

publice locale va întreprinde toate măsurile necesare pentru realizarea prevederilor 

Strategiei de mediu al Republicii Moldova pentru anii 2014-2023 și a Planului de 

acțiuni pentru implementarea acestea, ce prevede de a asigura accesul, până în anul 

2023 a circa 80% din populație la sistemele și serviciile  sigure de alimentare cu apă și 

a circa 65% la sistemele de canalizare. 

a) Vor ține la control, gestionarea surselor financiare allocate de Guvernul 

Republicii Moldova și Consiliul raional la dezvoltarea infrastructurii 

teritoriale. 

6. Se pune în sarcină  Serviciul Relații Funciare și Cadastru(dn.A.Iurcișin), în 

comun  cu administrația publică locală să  mobilizeze toate activitățile în direcția 

consolidării terenurilor pe principii benevole și formării unităților agricole viabile, 
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eficiente, pentru a se facilita aplicarea asolamentelor și tehnologiilor moderne. 

7.Direcției Agricultură și Alimentație (dn I. Șaragov): Va întreprinde toate măsurile 

în vederea dezvoltării dinamice a sectorului agroalimentar și sporirea productivității și 

competitivității acestuia, prin promovarea proiectelor orientate în producție cu valoare 

adăugată înaltă. În special a produselor finite, ca factor de bază în substituirea 

produselor agroalimentare de import și creșterea exportului. 

a)- în termen de o lună de zile să asigure elaborarea măsurilor direcționate la 

mobilizarea producătorilor agricoli întru executarea suprafețelor irrigate și a celor de 

sere. 

 8. Inspectoratul Fiscal de Stat ( d.V. Diacioc ),  Să intensifice întreprinderea 

măsurilor de rigoare în vederea consolidării și extinderii bazei fiscale, a procesului de 

administrare a veniturilor,  prin optimizarea structurii impozitelor în conformitate cu 

legislația fiscală. 

 9. Direcţia Finanţe (d. M. Blajievschi), Va întreprinde toate măsurile necesare întru 

organizarea și asigurarea controlului asupra planificării, utilizării alocațiilor conform 

destinației prevăzute în bugetele proprii și ale instituțiilor subordonate, efectuarea 

operațiunilor în corespundere cu cadrul general, asigurând buna gestionare a 

mijloacelor financiare, precum și gestionarea eficientă a patrimoniului public.  

10. Direcţia Învăţământ, (dna. N. Juraveț ), va  asigura asistența metodică pentru 

buna  desfășurare a procesului educațional în contextual  implementării  prevederilor 

Strategiei de Dezvoltare a Educației pentru anii 2014-2020 ,, Educație 2020”.  

11.Instituţiile Medico – Sanitare Publice – Spitalul raional Donduşeni (d. V. 

Muntean) şi Centrul  de Sănătate Dondușeni (d. A. Celac),  

- Vor  întreprinde toate măsurile necesare întru consolidarea capacităților sistemului de 

sănătate în scopul realizării Programelor Naționale de Sănătate și determinante social. 
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 12. Direcția Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei (d. A.Guţu), ),  va asigura 

accesul la servicii sociale de calitate pentru persoanele în situație de dificultate, 

inclusiv prin sporirea eficienței asistenței sociale și asigurarea unui  management de 

calitate al structurilor teritoriale de asistență socială.  

14. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (d. L. Corcimari,) va întreprinde 

măsurile necesare  pentru asigurarea a unui nivel înalt al ocupării forței de muncă și 

sporirea gradului de protecție socială a șomerilor. 

16. Secţia Cultură (dna. L. Dănuț), de comun  cu administrația publică locală, va 

întreprinde măsurile necesare  pentru înnoirea fondului de carte și de dotare a 

bibliotecilor cu tehnică modernă și va asigura buna funcționare a tuturor instituțiilor 

de cultură din teritoriu.  

17. Controlul îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina Președintelui raionului 

Dondușeni (dn. V. Chiriac). 

 

 

 

 

  Preşedintele şedinţei                                            Vadim Lesnic   

  Secretar al Consiliului raional                                Livia Beţivu 

 

 


