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Stimați consilieri! Onorată asistență! 

Timpul trece nemilos de repede și iată-ne ajunși deja la un an de activitate în 

calitate de președinte al raionului Leova. Anul 2020 a fost un an dificil, un an care a 

adus noi provocări pentru toți, pe care consider că le-am depășit cu succes. 

Consiliul Raional şi subdiviziunile sale în anul 2020 şi-au desfăşurat activitatea în 

conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul administrației publice după 

cum urmează: 

- Legea nr.436- XVI privind administraţia publică locală. 

- Legea nr.158-XVI „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public” 

- Strategia de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020, 

- Strategia privind Alimentarea cu Apă și Canalizare a raionului Leova pentru 

anii 2015-2020 

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2020 

- Programul de activitate al Consiliului raional pe anul 2020 şi alte acte 

normative emise de Guvernul Republicii Moldova, Parlament și alte instituții ale 

Statului. 

În rezultatul activităţii Aparatului Preşedintelui Raionului, subdiviziunilor 

Consiliului Raional Leova pe parcursul anului 2020 s-au realizat diverse acţiuni 

importante. Vreau să menţionez,  că ne-am străduit să asigurăm implementarea 

programelor, proiectelor lansate la începutul anului 2020 și în anii precedenţi de 

activitate. Pe parcursul anului 2020 Consiliul raional s-a întrunit în 5 şedinţe, 

dintre care: 4 au fost ordinare şi 1  extraordinară. La şedinţele consiliului au fost 

adoptate 129 decizii, care au fost orientate întru buna activitate a instituțiilor, 

subdiviziunilor consiliului raional, îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor 

raionului  nostru. 

 Vreau să vă mulţumesc, stimați consilieri, pentru munca constructivă în cadrul 

şedinţelor întru binele cetățenilor raionului. Deși anul 2020 a fost unul deosebit, care 

ne-a marcat pe toți cu o situație fără precedent, am fost nevoiți să activăm în condiții 

de pandemie globală, Consiliul raional şi subdiviziunile sale au avut o colaborare 

eficientă cu serviciile desconcentrate din raion privind soluţionarea diverselor 

probleme. Deasemenea a fost evidentă o conlucrare bună şi cu APL de nivelul I.  

 

   Consiliul Raional Leova, ca autoritate publuică de nivelul II, la momentul actual are în 

structura sa 6 direcţii (Direcţia Finanţe, Direcţia Învăţământ,  Direcţia Agricultură,  

Relaţii Funciare şi Mediu,  Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea 

Investiţiilor, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Direcţia Asistenţă Socială şi 

Protecţia Familiei, Direcția Cultură, Turism, Tineret şi Sport), aparatul președintelui 

raionului, 8 Instituții Medico Sanitare Publice (Spitalul Raional Leova, Centrul de 

Sănătate Leova, Iargara, Sărăteni, Filipeni, Borogani, Sărata Nouă), Întreprinderea 

Municipală ”Centrul Stomatologic Leova” și  IP ”Incubatorul de Afaceri”. Toate 

entitățile publice din subordinea Consiliului raional implementează politicile de dezvoltare 
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social - economice ale raionului în folosul cetățenilor. Depunem maxim efort în scopul 

satisfacerii necesităților cetățenilor și creeare unor condiții și facilități, astfel încât să 

putem răspunde nevoilor acestora cât și să  dezvoltăm infrastructura raionului Leova.  

    

 

 DOMENIUL RESURSE UMANE 

 Conform Deciziei Consiliului Raional Leova nr.2.2 din 19.12.2019 sunt aprobate și 

avizare de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova -  7 state de personal cu  105 unități. 

      Pe parcursul anului 2020 au fost angajate – 9 persoane, eliberate – 9 persoane 

      Pe parcursul anului au fost inițiate concursuri la 6 funcții publice. 

      Funcții vacante la 01.01.2021  – 15 funcții publice.  

 

                      Funcțiile vacante sunt: 

 Aparatul președintelui raionului – 3;  

 Direcția Finanțe – 4 ;  

 Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor – 3;   

 Direcția Asistență Socială și  Protecția Familiei – 2 . 

 Direcția Învățământ -1; 

 Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport -1; 

 Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu - 1 

        

       Conform dispoziției Președintelui raionului nr.331-p din 15.12.2020 „Cu privire 

la desfășurarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor 

publici” evaluați au fost –  33 funcționari publici dintre care cu calificativele:  

- foarte bine – 28 și bine - 5 funcționari publici. Nu au fost evaluați – 4 funcționari 

publici debutanți. 

 

 

 CORESPONDENŢA 

 În adresa Consiliului Raional și președinelui raionului a fost înregistrată 

corespondență: 

 primită -1317 acte                                                  

 expediată –  654 acte 

Dintre care: 

 Primite de la:                                                       Expediate către: 

     747- Administrația publică centrală                Administrația publică centrală  

-  295 

     493- Administrația publică locală         Administrația publică locală    

-   259 

Au fost înregistrate 30- petiții și expediate 50- răspunsuri la petiții  

Informațiile au fost expediate în termen și complet conform prevederilor 

Instrucțiunii cu privire la lucrările de secretariat. 
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 SERVICIUL ARHIVĂ 

           La data de 01.01.2020 în depozitele Serviciului arhivă Leova se păstrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

35287 dosare incluse în 124 fonduri.  

           Pe parcursul anului 2020 au  avut loc următoarele schimbări:   

 au fost preluate  634 dosare din 22 instituţii; 

 în procesul verificării existentului s-a constatat: 29 dosare depistate, deoarece  

au fost comise erori la numerotare. 

 

În prezent  la data de  01.01.2021  Serviciul  Arhivă Leova  păstrează 35950/2801 

(personalul/scriptic)  dosare incluse în 124 fonduri (35287 + 634 + 29 dosare depistate 

(comis eroare la numerotare).  

          Instituţii cu păstrare depozitară a documentelor nu sînt.  

Suprafaţa depozitelor este 84 m.p. iar lungimea rafturilor 499  ml.  

 

 

 BUGETUL CONSILIULUI RAIONAL 

Bugetul Consiliului raional pe anul 2020 a fost executat: 

- la venituri în sumă de 134907,2 mii lei, sau la  nivel de 98.8 %  din suma 

precizată pe an. Sau   în creștere  de 10,6  la sută faţă de bugetul executat pe anul 

2019 sau cu 12873,1 mii lei mai mult. 

- la cheltuieli, în sumă de 136994,4 mii lei, sau la nivel de 95,5 %. Sau   în 

creștere  de 13,8  la sută faţă de bugetul executat pe anul 2019 sau cu 16652,0 mii 

lei mai mult. 

                          

 Bugetul Consiliului Raional pe anul 2020                         Mii lei 

 Plan 

Executat 

a.2020 

% 

executări

i 

Executa

t a 2019  

+/- fata 

de 

a.2019 %     

Venituri 

136 486,8 

 134 

907,2     98,8% 

121747,

2 

13165,0 

110,8 

Cheltui

eli 

143471,0 136 

994,9     95,5% 

120342,

4 

16652,5 

113,8 

 

                          Bugetul raionului Leova    pe anul 2020                         Mii lei 

 Plan 

Executat 

a.2020 

% 

executări

i 

Executat 

a 2019  

+/- fata 

de 

a.2019 %     

Venituri 

260 837,31 

253 

470,5 

    97,2 

% 

225 

129,0 

28341,5 

112,6 
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Cheltui

eli 274 262,44 

251 

484,8     91,7% 

225 

454,1 

26030,7 

111,5 

 

Pe parcursul anului 2020, impozitul  pe venit ale  persoanelor fizice (IVPF), 

amenzile administrative și alte taxe, care le administrează CR au fost incasate în 

volum 3140,8 mii lei, ce depăşeşte cu 518,2 mii lei sau executat la 119,5 % din suma 

anuală. 

           Taxele pentru resursele naturale au fost încasate în sumă de 179,3 mii lei, sau 

la  nivel de 264,3 %, și  depăşeşte cu 111,7 mii lei  suma preconizată pe an. Această 

creștere considerabilă este rezultatul  furnizării apei potabile  prin apeductului 

magistral „Leova-Iargara”.  

 Încasările din  prestarea serviciilor contra plată şi din locaţiunea bunurilor sînt 

la un nivel mai mare decît 100 % din suma  anuală (2645,8 mii lei) și constituie  

3017,2 mii lei cu o creștere de 371,7 mii lei sau +14%. 

   Transferurile din bugetul de stat  pentru anul 2020 au fost alocate  în mărime de 

98,2%  și constituie suma de 128371,78 mii lei , planul precizat fiind  de 130832,75 

mii lei  dintre care: 

- transferurile  curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II pentru învățămîntul preșcolaor, primar, secundar genelar, 

special complementar (extrascolar) (cod eco191111) sînt îndeplinite în mărime de 

99,0% și constituie suma de 85241,86 mii lei  sau cu 834,9 mii lei mai puțin fată de 

planul prezizat. 

- transferurile curente  primite cu destinație specială  între bugetul de stat și 

bugetele locale  de nivelul II pentru asistența socială  ( cod eco 191112) s-au încasat 

în mărime de  82,5%  și constituie 2500,6 mii lei,  sau cu 529,5 mii lei mai puțin față 

de planul precizat (3030,0). 

- transferurile curente  primite cu destinație specială între bugetul  de stat și 

bugetele locale pentru școli sportive (cod eco191113) sînt executate în mărime de 

81,1% și constituie 961,1 mii lei  sau cu 223,4 mii lei mai puțin față de planul 

precizat.  

- transferurile curente  primite cu destinație specială între bugetul de stat șî 

bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor (cod 191116) au fost 

alocate  în marime de 99,3 % și constituie suma de 10514,47 mii lei sau cu 68,8 mii 

lei mai puțin față de planul precizat (10583,3). 

- transferurile  curente primite cu destinație  generală între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II  (cod 191131) au fost alocate  în  mărime de 100% și 

constituie suma de 27856,8 mii lei. 

- alte transferuri curente  primite cu destinașie specială între bugetul de stat și 

bugetele locale de nivelul II (cod eco 191139) au fost alocate  în mărime de 100% și 

constituie suma de 195,6 mii lei . 

- transferuri curente primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de 

stat și instituțiile  bugetului local de nivelul II Fondul local de susținere a populației  
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(cod eco 191310) au fost alocate  în mărime de 57,8% și constituie suma de 1101,3 

mii lei. 

   Transferurile primite între bugetele locale în cadrul unei UAT au fost alocate  în 

mărime de 98,1% și consituie  suma de 286,8 mii lei,  inclusiv: 

-  contribuția UAT de nivelul I la elaborarea proiectului tehnic „Apeduct 

magistral Sarata Nouă-Sărăteni”  I etapa și a II etapă au fost alocate  în mărime de 

100% și constituie suma de 249,3 mii lei, dintre care:  

 Primăria  Ceadîr 22 700 

 Primaria  Sărateni 37 600 

 Primaria Beştemac41 900 

 Primaria Cneazevca 25 400 

 Primaria Covurlui 72 500 

 Primaria Colibabovca    4 900 

 Primaria Sărăţica- Nouă  44 300 

-  transferuri alocate de primăria Sărățica Nouă  pentru alimentarea elevilor 

claselor V-IX  în suma de 37,5 mii lei sau în mărime de 87,0% din planul precizat, 

mai puțin cu 5,6 mii lei,  

   Veniturile  Colectate    pe  perioada  a 12 luni sînt îndeplinite  la nivel de 

114,0% 

           142310 „ Îcasări de la prestarea serviciilor cu plată” – plan  precizat 1119,1 mii 

lei, executat 1321,9  mii lei sau 118,1%; 

           142320 „ Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public” – plan 

precizat 1526,7 mii lei, executat 1695,6 mii lei sau 111,1%; 

 

Structura executării pe surse principale de venituri: 

ponderea acestora în venituri totale ale bugetului raionului pe anul 2020  

se caracterizează prin următorii indici: 

Denumirea  veniturilor                                                                                                   Planul precizat pentru 

perioada de gestiune 

Executat Depăşeri 

(+) 

Nerealizăr

i 

(-) 

Nivelul  

executării 

 (%)   Suma 

 (mii lei) 

Ponder

e 

Suma 

 (mii lei) 

Pond

ere 

 Venituri totale -  din 

care 

136486,8 100,0 134907,2 100 -1579,6 98,8 

 Venituri: Imozite și  

Taxe  

2622,6 1,92 3140,8 2,33 518,2 119,7 

Mijloace colectate 2645,8 1,94 3017,5 2,24 371,7 114,0 

Taxa de la cumpărarea 

valutei străine 

33,0 0,02 34,4 0,02 1,4 104,2 

Transferuri  131125,2 96,07 128658,6 95,37 -2466,6 98,1 

Inclusiv       
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- destinatie generala 27856.8  27856.8  0 100.0 

- destinatie generala 

(compensarea veniturilor 

ratate) 

 

195.6 

  

195.6 

   

100.0 

- Ramura invatamint 86076.8  85241.9  -834.9 99.0 

- Asistenta Sociala 3030.0  2500.6  529.4 82.5 

-  10583.3  10514.5  68.8 99.3 

Donații 60,2 0,05 

 

55,9 0,04 -4,3 92,9 

 

 Compartimentul  Impozite și taxe este în descrestere cu 1828,5 mii lei sau mai 

mic cu 36,9 %, pe motivul că a fost modificat procentul de defalcare de la impozitul 

pe venit. Toate 100% din impozitele pe venit se transferă în bugetele UAT de nivelul 

I, exceptie pentru bugetul orășănesc. Veniturile ratate, ca rezultat a modificărilor în 

politica bugetar-fiscală au fost acoperite prin transferuri  din bugetul de stat, care au 

atins o creștere de 15741,8 mii lei (128371,8-112630,0) față de anul precedent sau la 

nivel de 114,0% 

C h e l t u i e l i 

 La partea de cheltuieli, în anul 2020 bugetul raional a fost executat în sumă de 

136994,9 mii lei din 143471,0 mii lei plan precizat pe an (la nivel de 95,5 %). Sau   în 

creștere  de 13,3  la sută faţă de bugetul executat pe anul 2019 sau cu 16046,8 mii lei 

mai mult. 

Cheltuielile s-au executat  pe fundalul  realizării programelor stabilite de stat în 

domeniul învățămîntului și în protecției sociale prin  majorarea  pe unele 

compartimente a  normativelor și indemnizațiilor, și  indecelui de creștere a prețurilor 

cu 6,5 la sută. 

 Pe parcursul anului 2020  sau îndeplinit angajamenteele asumate față de 

angajații instituțiilor bugetare  și la finele anului nu avem înregistrate datorii cu 

termenn expirat pentru achitarea salariilor.  

  Examinind cheltuielile sub aspectul  clasificaţiei economice, constatăm, că 

cheltuielile de personal s-au efectuat în sumă de 90330,4  mii lei (98,6 % din suma 

anuală), mai puțin decît cele estimate 1250,5  pe motivul  că aproape în fiecare 

instituție bugetară lipsesc specialiști.  Sau sînt în creștere cu 9110,8 mii lei  în  11,2% 

la sută faţă de bugetul executat pe anul 2019. Numărul unităților  de personal încadrați 

este mai mic decît cel bugetat cu 121 unități. (1043,0-1164,0) 

Cheltuielile pentru  bunuri și servicii au constituit 11941,1 mii lei (91,4 % din 

suma planificată pe an), sau  în scadere 1170,3 mii lei la nivel de 91,1% faţă de 

bugetul executat pe anul 2019 (13111,5 mii lei). 

Dobînzile achitate pentru împrumutul recreditat au constituit 48,5 mii lei (88,3% 

din suma anuală).  

Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale –Incubatorul de Afaceri în 

anul 2020 constituie 200,0 mii lei. 
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Instituţiilor medico-sanitare publice le-au fost acordate subsidii în mărime de 

1702,1 mii lei (93,3 % din  suma anuală) pentru susţinerea activității. 

Prestatii sociale sau alocat 4013,0 mii lei la nivel de 79,5 % din suma planificată 

pe an, sau  în creștere cu  356,4 mii lei la nivel de 109,8% faţă de bugetul executat pe 

anul 2019 (3656,5 mii lei). 

Alte cheltuieli sau efectuat în marime de  1091,5 mii lei, dintre care 500,0 mii lei 

contribuție  pentru implementarea proiectului „Sporirea  eficienței energetice  a 

Liceului Teoretic „Constantin Spataru”  implementat prin intermediul Agenției de 

Dezvoltare Sud. 

La un nivel de numai 94,2 %  sau 22533,3 mii lei din suma anuală au fost 

executate cheltuielile de reparații capitale și procurare a activelor nefinanciare 

(mijloacelor fixe şi diferitor utilaje), sau în descreștere cu 2300,0 mii lei față de anul 

precedent  (20233,3 mii lei). 

Imprumuturile recreditate, între bugetul de stat  și bugetele locale  sau executat în 

sumă de 600,26 mii lei.  Se respectă angajamentul asumat față de rambursarea 

creditului Locuințe Sociale. Soldul angagametelor constituie 2 mln 057 mii 347 Euro, 

echivalent cu 43mln 465 mii 747 lei. 

Soldul disponibil de mijloace bănești al Consiliului raional format  la situația de 

01.01.2020 a fost repartizat în sumă de 7644,3 mii lei și efectuat cheltuieli în sumă de 

7255,5  mii lei sau la nivel de 94,9%.  

 Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru  anul 2020 a constituit 1362,0 

mii lei. Pe parcursul anului sau alocat mijloace financiare în sumă de 690605 mii lei.  

Exerciţiul bugetar în anul 2020 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2087,75  

mii lei.  

 Soldul total al mijloacelor băneşti la cont la finele perioadei de gestiune s –a  

micsorat cu 2678,8  mii lei făță de perioada precedentă  şi constituie  5252,3 mii lei. 

Cheltuielile în anul 2020 pentru funcții:  

- Servicii de stat cu destinatie generala,   au constituit 6941,7 mii lei sau mai putin cu 

1515,6 mii lei din sursele planiicate pe an și în descreștere cu 3,1 mii lei față de anul 

precedent. 

- Apararea nationala, au constituit 103,0 mii lei sau mai putin cu 102,7 mii lei din 

sursele planiicate pe an și în creștere cu 6,0 mii lei față de anul precedent. 

- securitatea nationala au fost planificate surse în sumă de 25,0 mii lei pentru 

procurarea motorinei în cazuri de situații excepționale. Pe parcursul anului n-a fost 

necesitate de alocarea acestor surse. 

- Serviciul in domeniul economiei, au constituit 12156,6 mii lei sau mai putin cu 200,6 

mii lei din sursele planiicate pe an și în creștere cu 4356,8 mii lei față de anul 

precedent. 

- Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale, au constituit 3723,4 mii lei 

sau mai putin cu 394,4 mii lei din sursele planiicate pe an și în creștere cu 1752,9 mii 

lei față de anul precedent. 
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- Ocrotirea sanatatii, au constituit 2802,1 mii lei sau mai putin cu 123,0 mii lei din 

sursele planiicate pe an și în creștere cu 6,0 mii lei față de anul precedent. 

- Cultura, sport, tineret, culte si odihna, au constituit 3837,0 mii lei sau mai putin cu 

592,1 mii lei din sursele planiicate pe an și în creștere cu 235,4 mii lei față de anul 

precedent.  Scoala sportivă raională  a executat bugetul cu 223,4 mii lei mai puțin 

decît cel planificat. 

- Invatamint, au constituit 90743,7 mii lei sau mai putin cu 1607,8 mii lei din sursele 

planiicate pe an și în creștere cu 2844,7 mii lei față de anul precedent. 

- Protectia sociala, au constituit 16607,4 mii lei sau mai putin cu 1914,9 mii lei din 

sursele planiicate pe an și în creștere cu 2844,7 mii lei față de anul precedent. 

     În anul de raportare, ca şi în anii precedenţi ponderea cea mai mare din volumul 

total al cheltuielilor revine ramurii  Invățămînt 66,2% sau 90743,7 mii lei, apoi  

Asistența Socială  cu ponderea de 12.1% din volumul total al cheltuielilor sau 16607,4 

mii lei. Urmează Serviciul in domeniul economiei cu ponderea 8,9% din volumul total 

al cheltuielilor sau 12156,6 mii lei. 

    În anul 2020 direcţiile de bază ale activităţii Consiliului Raional şi a serviciilor 

subordonate  au fost  orientate spre  monitorizare  procesului de   realizare a bugetului 

pe programe şi performanţă. 

    Principalele măsuri de politică în domeniul cheltuielilor publice au fost 

raţionalizarea cheltuielilor curente prin stabilirea unui control strict asupra 

cheltuielilor de personal şi reducerea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii cu 

prioritate scăzută.  

    În perioada de raportare eforturile au fost îndreptate asupra sporirii eficienţei şi 

eficacităţii programelor de cheltuieli şi direcţionării mijloacelor bugetare la programe 

de importanţă vitală, ţinînd cont de volumul mijloacelor bugetare limitat, care a 

permis soluţionarea problemelor stringente, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

prestate, fără admiterea de blocaje financiare în sistemul bugetar. 

 

 

 DIRECȚIA ECONOMIE, DEZVOLTAREA TERITORIULUI ȘI ATRAGEREA 

INVESTIȚIILOR: 
 

 Reparația și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2020: 

În gestiunea Consiliului raional Leova sunt 76,47 km de drumuri publice locale. 

Pentru lucrări de construcție, reparație și întreţinerea acestor drumuri în anul 2020 din 

Fondul Rutier au fost alocați 10 583,3 mii lei. Pe parcursul anului s-au valorificat 

10 514,47 mii lei, ceea ce constituie  99,35 % din suma alocată. 

Sursele alocate au fost valorificate la următoarele compartimente: 

1. Lucrări de proiectare: 

 Pe parcursul anului 2020 au fost prestate servicii pentru elaborarea Proiectelor  de 

execuţie, verificare și expertizare, în sumă de 1 441.1 mii lei, pentru următoarele 

obiecte: 
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 Construcția în variantă albă a drumului local L600 sector Filipeni–Tigheci cu 

lungimea de 5,85 km; 

 Construcția în variantă albă a drumului local L552 Baiuș-Hîrtop – cu lungimea de 

5,1km; 

 Construcția a două sectoare de drum în asfalt, drum local L541- drum de acces 

spre s. Tomai – cu lungimea de 2,5km și respectiv 0,86km; 

 Construcția în asfalt a drumului local L547 - drum de acces spre s. Filipeni – cu 

lungimea de 4,0km; 

 Construcția în asfalt a unui sector de drum local L538 Sărăteni-Ceadîr – cu 

lungimea de 0,85km; 

 Construcția în asfalt a drumului local L542 drum de acces spre s. Tochile 

Răducani – cu lungimea de 4,6km; 

 

2. Lucrări de construcție și reparație capitală a drumurilor publice locale:  

 a) Pentru construcţia drumului de acces spre s.Bulgărica au fost alocate 800 mii 

lei. În urma rectificării programului de executare a lucrărilor de întreținere pe 

parcursul anului au fost redistribuiți și alocată acestui obiect suma de încă 450 mii lei, 

în total fiind valorificate 1 250 mii lei. 

 b) Pentru construcția a 160m de rigole din beton armat la drumul local L550- drum 

de acces spre s. Nicolaevca au fost alocate și valorificate  surse financiare în sumă de 

150 mii lei. În anul 2020 fiind achitată și datoria formată pentru acest drum din anul 

2019 în sumă de 374,5 mii lei.  

 Tot în anul 2020 a fost plătită și datoria formată în anul 2019 pentru ,,Construcția 

în asfalt a drumului local L541 întrarea în s. Tomai” în sumă de 3741 mii lei. 

 Astfel, la capitolul: ,,Lucrări de construcție și reparație capitală a drumurilor locale 

au fost valorificate 5515,5 mii lei. 

 

3. Lucrări de  întreţinere de rutină a drumurilor locale. 

 Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente a 76,47 km drumuri 

locale au fost alocată inițial suma de 4054,7 mii lei, mai apoi în rezultatul achizițiilor 

publice, această sumă fiind corectată în 3825,4 mii lei. 

 Din suma  planificată pe parcursul anului a fost valorificat suma de 3370 mii lei. 

 La neîndeplinirea volumului planificat și calitatea scăzută a lucrărilor de execuție 

în mare măsură au contribuit și condițiile meteorologice nefavorabile pe parcursul 

anului. Acestea se referă la lipsa zăpezii în perioada rece a anului. În acest caz, 

neîndeplinindu-se lucrări de dezăpezire, combaterea poleiului, seceta cu o perioadă 

mare de timp, urmînd ploile torențiale de la sfîrșitul lunii septembrie și ploi pe 

întreaga perioadă de toamnă și în acest caz umezirea în exces a platformei drumului a 

făcut imposibilă executarea lucrărilor de profilare și curățire de nămol a rigolelor și 

podurilor. 
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  Prin Decizia nr.2.5 din 19.12.2020, Consiliul raional Leova a redistribuit 450 mii 

lei de la întreținerea drumurilor direcționîndu-le la construcția drumului local L552.1 

drum de acces spre s. Bulgărica.  

 

 Alimentarea cu Apă și Canalizare 

Una din principalele obiective din Strategia de Dezvoltare Integrată a raionului 

Leova este alimentarea cu apă potabilă de calitate şi canalizare a localităţilor 

raionului. 

 În cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare în localitățile  raionului Leova” în anul 2020 cu finanțe europene au 

demarat  lucrările de construcție pentru: „Construcția rețelelor interioare de 

alimentare cu apă potabilă în localitățile Iargara, Cupcui, Filipeni, Romanovca” –  

costul lucrărilor de construcție conform contractului, constituie – 4 659 306 euro, în 

acest proiect Consiliul raional Leova cofinanțind lucrările de execuție.  

   Pentru  a asigura continuitatea lucrărilor de alimentare cu apă începute în raion, 

Consiliul raional Leova în anul 2020 a elaborat proiectul de execuție „Apeductul 

magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, 

Beștimac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și 

Cneazevca”. Proiectul de execuție a trecut etapele de verificare, avizare și coordonare 

cu serviciile corespunzătoare.  

 

 Pregătirea economiei și sferei sociale a raionului către lucrul 

                                         în perioada rece a anului 

 Pe parcursul anului Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea 

Investițiilor a monitorizat  funcţionarea economiei şi sferei sociale a raionului în 

perioada rece a anului.  

A acumulat informaţii de la primării, agenţi economici, instituţii şi direcţii 

despre acţiunile planificate și întreprinse pentru pregătirea: 

- sistemelor termice ale instituţiilor bugetare şi ale fondului locativ și asigurarea 

cu cantitatea necesară de combustibil; 

- sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare, energie electrică și energie 

termică,  

- drumurilor publice locale şi transportul de pasageri. 

Au fost acumulate informații de la instituțiile publice despre consumul de 

combustibil și consumul  de energie pentru încălzirea instituțiilor în perioada rece a 

anilor 2019-2020 și pregătită Nota informativă pentru Ministerul Economiei și Agenția 

pentru Eficiență Energetică. 

A fost acumulată informația de la instituții și agenți economici, sistematizată și 

pregătite Note informative pentru comisiile de specialitate și proiecte de decizii pentru 

două ședințe a consiliului raional, anume:  
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- pentru ședința din 25.06.2020 proiectul de Decizie „Cu privire la măsurile de 

pregătire a economiei și sferei sociale a raionului pentru activitatea în perioada de 

toamnă-iarnă 2020-2021” . 

- pentru ședința din 24.09.2020 proiectul de Decizie „Cu privire la nivelul de 

pregătire a economiei și sferei sociale a raionului pentru activitatea în perioada de 

toamnă-iarnă 2020-2021”. 

        A fost organizată și desfășurată instruirea și atestarea de către Centrul de Instruire 

și Producție din or.Cahul a persoanelor responsabile de exploatarea inofensivă a 

Centralelor Termice alimentate la gaz și a operatorilor din sala de cazane. 

 

 Monitorizarea  implementării proiectului de  Parteneriat public-privat (PPP) 

„Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice  

                                          din biomasă în r.Leova” 

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate și desfășurate 2 ședințe ale Comisiei 

de monitorizare a implementării PPP cu întocmirea proceselor verbale.  

A fost pregătită 1 Notă informativă și 1 proiect de Decizie pentru ședința 

consiliului: 

- Decizia nr.4.9 din 24.09.2020 „Cu privire la aprobarea tarifului pentru energia 

termică pe biomasă”  

- A fost pregătit și prezentat Agenției Proprietății  Publice raportul privind 

implimentarea contractului de Parteneriat public-privat ,,Dezvoltarea infrastructurii 

termoenergetice pe biomasă în raionul Leova”.  

 

 Sectorul de Eficiență Energetică 

În cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale” s-a început 

implementarea  proiectului de execuție a obiectului „Sporirea eficienței energetice a 

Liceului Teoretic din or. Leova „Constantin Spătaru”, obiect care este inclus în Planul 

Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2019-2021 – costul 

lucrărilor de construcție conform contractului 2 793 654 euro, Consiliul raional Leova 

cofinanțează lucrările de eficiență energetică la acest obiect.  

Pe parcursul anului 2020 specialiștii secției au participat la 3 ședințe ale 

Comitetului Director Local al proiectului dat.  

Prin scrisoarea nr. 10-02/4-7.1 din 11.01.2020 către Agenția pentru Eficiența 

Energetică a fost prezentată informația cu privire la proiectele din domeniul eficienței 

energetice și surselor de energie reginerabile implimentate pe teritoriul raionului 

Leova, cît și informațiile aferente iluminatului stradal prin demersul nr. 26-02/4-7.1 

din 21.01.2020, ca rezultat Consiliul raional Leova a înaintat 13 propuneri inițiale de 

proiect, solicitate de 13 primării din localitățile raionului. 

 Consiliul raional Leova prin scrisoarea nr. 158-02/4-7.1 din 19.06.2020 adresată 

către Ministerul Economiei și Infrastructurii a solicitat de a obține asistență financiară 

pentru îmbunătățirea aspectelor de eficiență energetică a clădirii IMSP ,,Spitalul 

raional Leova”. 
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 Crearea mediului de afaceri favorabil pentru dezvoltarea 

socio-economică a raionului 

Dezvoltarea antreprenoriatului este un element important în procesul de creare 

a unei economii de piață eficiente și prospere. Sectorul micului business, în esență, 

constituie un promotor de inițiative tehnologice, un factor determinant al economiei 

concurențiale și principala sursă de creare a noilor locuri de muncă. 

Consiliul raional Leova contribuie la promovarea și dezvoltarea Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii din raion, organizând activități de promovare și asigurând participarea 

agenților economici la diverse evenimente tematice. În acest sens, pe parcursul anului 

2020 au fost organizate următoarele acțiuni: 

 A fost organizată participarea agenților economici din raion, cu un stand comun, la 

Expoziția Națională „Fabricat în Moldova 2020”. La expoziție au participat 9 agenți 

economici, în acest caz, Consiliul raional Leova achitând costurile de transport și 

închiriere a dotărilor și a spațiului expozițional, astfel s-au valorificat 7,4 mii lei. 

 A fost organizat și desfășurat concursul „Cel mai bun antreprenor din sectorul 

Întreprinderilor  Mici și Mijlocii al anului 2019”. La concurs au participat 20 agenți 

economici la 5 nominații, acestea fiind: 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera producție”; 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului”; 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”; 

 „Cel mai tînăr antreprenor”; 

 „Cel mai bun antreprenor – femeie”; 

Rezultat al concursului raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM-

urilor al anului 2019” 6 agenți economici au fost decernați cu diplome de gradul I și 

premii bănești a câte 2000 lei, 6 agenți economici au fost decernați cu diplome de 

gradul II și premii bănești a câte 1500 lei și 8 agenți economici au fost decernați cu 

diplome de apreciere. Pentru organizarea și petrecerea concursului s-au valorificat 

23,5 mii lei. 

Dosarele agenților economici câștigători la etapa raională a concursului  au fost 

înaintate la la etapa națională a concursului: „Cel mai bun antreprenor din sectorul 

ÎMM-urilor al anului 2019”. Ca rezultat 2 agenți economici au ocupat locuri de frunte, 

fiind decernați cu diplome de onoare a Guvernului Republicii Moldova și cu premii 

bănești, și anume: 

a) La nominalizarea „Cel mai tînăr antreprenor” 

 Locul II a ocupat S.R.L. „TAB-SUCCES”, or.Leova, administrator: Elena 

Tabarcea 

 b) La nominalizarea „Cel mai bun antreprenor - femeie” 

 Locul II a ocupat Î.I. „LILIA MOSCVIN”, or. Leova, administrator: Lilia 

Moscvin. 
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Este o mândrie ca la un asemenea eveniment național agenții economici din 

raionul Leova să fie nominalizați de două ori. 

Pe parcursul anului 2020 agenții economici din raion au participat la seminare și 

forumuri, și anume: 

 la seminarul: „Conectarea afacerilor: instrumente și beneficii” 29.01.2020 organizat 

de ODIMM, MoldExpo; 

 la seminarul „Oportunități de dezvoltare a unei cariere de succes în RM” 31.01.2020, 

organizat de CCI a RM, MoldExpo; 

 la seminarul „Dezvoltarea afacerii și accesarea resurselor financiare pentru ÎMM-uri 

și start-up-uri” în perioada 2-3 decembrie 2020, organizat de ODIMM în format 

online. 

 la Forumul Internațional de Afaceri "Moldova 2020 - formarea viitoarei cooperări 

internaționale de business" 30.01.2020, organizat de CCI a RM, Tekwill. 

Unele din activitățile anului 2020 nu au fost îndeplinite din pricina declanșării 

pandemiei COVID -19. 

 

 Implementarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 

2015-2020 

Anul 2020 a fost ultimul an de implementare al Strategiei de Dezvoltare 

Integrată (SDI) a raionului Leova pentru anii 2015-2020. 

 În acest sens, în anul 2020 DEDTAI a organizat și petrecut la data de 

14.05.2020 ședința Comitetului raional pentru implementarea, monitorizarea și 

evaluarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru perioada anilor 

2015-2020, în cadrul cărui a pus în discuție întrebarea privind elaborarea unei noi 

Strategii și identificarea potențialilor instituții care ne vor acorda suport metodologic 

în procesul de planificare strategică. 

În rezultat, la data de 30 septembrie 2020, Consiliul Raional Leova, Primăria 

orașului Leova și Institutul de Dezvoltare Urbană, în cadrul evenimentului de lansare 

a proiectului ,,Planificare, Implementare, Modernizare – premise ale impulsionării 

proceselor de dezvoltare durabilă în orașul și raionul Leova”, au semnat un acord de 

parteneriat în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltarea Socio-Economică a 

raionului și orașului Leova, pentru următorii 5 - 7 ani. 

În urma încheierii acordului de parteneriat și colaborare, Consiliul Raional 

Leova, Primăria orașului Leova beneficiază de suport în parcurgerea etapelor 

procesului de planificare strategică, de la analiza situației, planificare, la monitorizare 

și evaluare, într-un mod profesionist. 

În acest sens, la data de 30.11.2020, 17.12.2020 și 29.12.2020 în comun cu 

consultanții Institutului de Dezvoltare Urbană (IDU) s-au organizat și petrecut ședințe 

online cu grupul de lucru pentru evaluarea finală a implementării Strategiei de 

Dezvoltare Integrată (SDI) a raionului Leova pentru anii 2015-2020. 
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Pentru ședințele nominalizate, DEDTAI a pregătit și prezentat informații cu 

privire la situația implementării capitolelor: „Mediul de afaceri. Industrie. Investiții”, 

„Infrastructura transporturilor”, „Mediul ambiant”, „Managementul deșeurilor”, 

„Alimentare cu apă și canalizare”, „Sectorul Energetic și Eficiență Energetică”. 

Prin Dispoziția președintelui nr.211 din 15.12.2020 s-a constituit grupul de 

lucru pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Leova 

pentru perioada anilor 2021-2028, care urmează să-și desfășoare activitatea și să 

elaboreze noua Strategie pe parcursul primului semestru al anului 2021. 

Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor va 

monitoriza procesul de elaborare a viitoarei Strategii și în comun cu celelate 

direcții/subdiviziuni ale consiliului raional va participa în procesul de planificare 

strategică. 

 

 Atragerea Investițiilor 

Propunerile de proiecte înaintate pentru finanțare în cadrul concursului 

Apelului competitiv de selectare  a proiectelor pentru finanțare din FNDR 

a) După cum a fost menționat la capitolul „Alimentare cu apă și canalizare” în anul 2020 

Consiliul raional Leova a elaborat proiectul de execuție „Construcția Apeductului 

magistral Sărata Nouă – Sărăteni cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, 

Beștimac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și 

Cneazevca”. Pentru proiectul dat a fost întocmită Nota conceptuală, cu valoarea 

lucrărilor de 50,0 mln lei și depusă în  cadrul apelului pe listă de selectare a 

proiectelor pentru finanțare din FNDR în anii 2021-2023. Nota conceptuală a 

acumulat 39,8 puncte din 50 posibile și a fost acceptată pentru etapa II a concursului 

prin depunerea cererii complete de finanțare. 

b) În anul 2020 Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor în 

cadrul concursului Apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare din 

FNDR, a elaborat Nota Conceptuală a propunerii de proiect „Construcția apeductelor 

interioare în satele Tomai și Sărata Răzeși,  raionul Leova” cu o valoare totală de 

23,7 miloane lei. Nota Conceptuală a propunerii de proiect  a acumulat 44 puncte din 

50 posibile, acesta fiind cel mai mare punctaj oferit de Comisia de evaluare a notelor 

conceptuale din cele 34 note conceptuale analizate de comisie. În prezent se lucrează 

la elaborarea Cererii complete de finanțare pentru acest proiect. 

c) Anterior Consiliul raional Leova a elaborat proiectele de execuție: „Construcția 

Apeductului magistral Iargara –Borogani cu conectarea s.Meșeni” și „Construcția 

Apeductului magistral Iargara –Tigheci cu conectarea s.Cuporani”, cu un cost total 

al lucrărilor după actualizarea devizelor de cheltuieli de 10,62 mln lei. 

Primăria comunei Tigheci a întocmit și înaintat pentru finanțare din FNDR în baza 

acestor proiecte și a proiectelor de construcție a rețelelor de apeduct în satele 

Borogani și Tigheci o Notă conceptuală a propunerii de proiect: „Construcția 

apeductelor magistrale Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor de apeduct 
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interioare în localitățile Băiuș, Coiciulia Nouă, Tighjeci și cuporani din raionul 

Leova”  cu un cost total al lucrărilor de 32,5 mln lei. 

Comisia de concurs a acordat acestui proiect 42,6 puncte din 50 posibile. Ca urmare, 

Nota conceptuală a fost  acceptată pentru etapa II a concursului prin depunerea Cererii 

complete de finanțare. 

 

 Proiecte înainate în cadrul Programului Operațional Comun 

România-Republica Moldova 

Consiliul raional Leova în parteneriat cu Consiliul județean Iași a depus pentru 

finanțare în cadrul Programului Operațional Comun România- Republica Moldova 

2014-2020: „Construcția în asfalt a drumului local „L548, R34 – drum de acces spre 

satul Hănăsenii Noi, raionul Leova cu lungime de 1,2 km”.  

Urmare a depunerii dosarului la proiectul „1HARD/3.1/16, Rehabilitation of 

cross-border road infrastructure in Iasi County and Leova District”, și a prezentării 

către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT) a informațiilor 

suplimentare în original și în format electronic, cu traducerea unor materiale în limba 

engleză, proiectul a trecut în a II-a etapă de evaluare. La această etapă Consiliul 

raional Leova a întocmit documentația tehnică necesară în termen. 

La începutul anului 2020, prin scrisoarea nr.5053 din 12.02.2020 am fost 

informați de Consiliul județean Iași (partener în acest proiect) că din motive 

întemeiate ei nu reușesc să întocmească în termen documentația tehnică necesară.  

Astfel, prezentarea documentației tehnice necesare pentru etapa II nu s-a reușit în 

termenul limită stabilit în cadrul programului. 

 

 Implementarea proiectului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin 

abilitarea femeilor” în raionul Leova 

Începând cu anul 2020 în raionul Leova și în alte 7 raioane ale țării, se 

implementează proiectului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin 

abilitarea femeilor” cu un buget de 2,28 milioane dolari SUA.  

  Scopul proiectul este de a contribui la dezvoltarea durabilă și sporirea rezistențe i 

la schimbările climatice a 30 de localități din raioanele menționate, care vor fi asistate 

la identificarea, formularea, planificarea și implementarea inițiativelor de reducere a 

degradării mediului și de sporire a rezistenței la schimbările climatice prin abilitatea 

femeilor. 

  Deasemenea, proiectul prevede și consolidarea capacităților organizațiile non-

guvernamentale (ONG-urilor) din localități și din alte regiuni în domeniul rezistenței 

la schimbările climatice, gestionării riscurilor dezastrelor și dezvoltării durabile cu 

integrarea dimensiunii de gen. Astfel, ONG-urile urmează să devină ulterior o sursă 

de informare și expertiză pentru autoritățile locale și femeile din comunitățile țintă în 

procesul de implementare și monitorizare a activităților. 
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În acest sens, Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor 

a organizat cîteva evenimente cu reprezentanții ONG-urilor din raion și cu 

reprezentanții APL-urilor de nivelul I și II, și anume: 

- a organizat la data de 03.12.2020, ora 14:00, ședința online Focus-Grup 

„Promovarea egalitatii de gen în politicile publice locale de mediu” la care au 

participat reprezentanți ai APL de nivelul I și II, ONG-urilor și femei din raion care 

desfășoară o activitate economică, 

 - a organizat la data de 04.12.2020, ora 10:00, în sala mare de ședințe a consiliului, 

Atelierul de planificare strategică, capitolul „Mediu”, componenta: Schimbări 

climatice și riscuri de mediu. Integrarea soluțiilor de protecție a mediului, a 

măsurilor de adaptare la climă și a componentei de gen în planurile de dezvoltare 

locală.  

 

 Construcția Platformei Multifuncționale Industriale în or.Leova 

În anul 2020 la inițiativa președintelui țării s-au început activități pentru crearea în 

Republica Moldova a 12 platforme industriale.  

S-a început o competiție în care raioanele urmau să demonstreze că anume raionul 

acestora este cel mai potrivit pentru amplasarea unei Platforme Multifuncționale 

Industriale. 

În scopul creării Platformei Multifuncționale Industriale în or.Leova, Consiliul 

raional Leova a desfășurat o serie de activități în acest sens: 

- a propus terenul cu o suprafață de 10 ha, teren proprietate a statului, gestionat de 

ÎS „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”; 

- a dus discuții cu ÎS „Agenția Moldsilva” referitor la schimbul de teren indicat cu 

teren echivalent împădurit proprietate a primăriei or.Leova; 

- a pregătit împreună cu Primăria or.Leova informație despre terenul propus 

referitor la asigurarea terenului cu infrastructura necesară: rețele de apeduct și 

canalizare, rețele de gaz, rețele electrice, drumuri, internet și altele, precum și despre 

beneficiile și provocările creării unei platforme multifuncționale industrale; 

- a întocmit proiectul dispoziției de creare a grupului de lucru pentru crearea 

Platformei Multifuncționale Industriale în or.Leova. 

În rezultat, raionul Leova a fost selectat ca raion în care urmează să fie amplasată o 

Platformă Multifuncțională Industrială, care va fi construită în or.Leova. 

 

 Proiectul construcției unui pod peste râul Prut, în regiunea or.Leova din partea 

Republicii Moldova și s.Bumbăta, România 

Continuăm să fim convinși că un impuls în dezvoltarea economică a raionului îl 

poate da construcția podului peste r.Prut în Regiunea or.Leova din partea Republicii 

Moldova și satul Bumbăta, Județul Vaslui, România. 

Bazîndu-ne și continuând acțiunile întreprinse anterior de către conducerile 

precedente a raionului, la adresarea conducerii raionului către Prim-ministru referitor 

la construcția podului, la începutul anului 2020 am primit un răspuns foarte 
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promițător din partea Ministrului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, prin 

care Ministerul își reiterează poziția de a include propunerea de proiect în lista 

priorităților relațiilor economice bilaterale între Republica Moldova și România și că 

acesta în calitate de autoritate națională de coordonare al Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de 

asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambrusabil de 100 milioane euro 

acordat de România Republicii Moldova, va susține includerea în noul Program de 

cooperare pentru următorul apel, proiectul construcției unui pod peste râul Prut, în 

regiunea or.Leova, ca alternativă de susținere financiară a proiectului. 

Ministrul Economiei și Infrastructurii, domnul Anatol Usatîi, la emisiunea 

„Punctul pe Azi” de la TVR Moldova a precizat că sunt mai multe opțiuni de 

construcție a unor poduri care să facă legătura rutieră între România și Republica 

Moldova, dar partea română preferă podul Leova-Bumbăta, doarece face legătură cu 

rețeua dezvoltată de transport. 

Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor pe 

parcursul anului 2020 a dus discuții permanente cu Ministerul Economiei și 

Infrastructurii și cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului referitor 

la proiectul construcției podului peste râul Prut, primind de fiecare dată asigurări că 

acesta continuă să fie pe lista priorităților relațiilor economice bilaterale între 

Republica Moldova și România. 

Reabilitarea podului are o importanță economică și culturală deosebită nu 

numai pentru raionul Leova, dar și pentru întreg spațiul de dezvoltare a Regiunii de 

Dezvoltare Sud. 

Odată cu construcția podului se va crea o arteră de importanță națională, care va 

asigura conexiunea între Uniunea Europeană și Europa de Est. 

 

 

 DIRECȚIA AGRICULTURĂ, RELAȚII FUNCIARE ȘI MEDIU 

 

La 01.01.2021 suprafaţa terenurilor agricole constituiau 44213 ha, inclusiv 

teren arabil 38214 ha înclusiv 2720 ha grădini. 

 

Plantaţii multianuale 3437ha, dintre care: 

- livezi 410 ha; 

- viţă de vie 2531 ha; 

- nuc 418/ha; 

- arbuşti fructiferi 3 ha. 

- pavlonia 75 ha 

Pentru roada anului 2020 au fost însămînţate în total 35539 ha, inclusiv: 

 grîu de toamnă - 8251 ha; 

 orz de toamnă 770 ha;  
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 rapiță 1038 ha 

.    porumb pentru boabe - 12416 ha; 

 floarea soarelui - 11672 ha  

 orz     462 ha 

 mazăre pentru boabe - 517ha  

 altele culturi cerealiere - 413ha. 
 

S-au mai cultivat legume, cartofi şi bostănoase pe o suprafaţă de 155 ha.  

159 ha terenuri au rămas neprelucrate şi neînsămînţate.  
 

     În ansamblu pe raion în anul 2020 s-au produs 17380 tone cereale, inclusiv: 

-grîu-5700 tone 

-orz(t+p)-680tone 

rapiță-940 tone 

-mazăre – 831 tone 

-porumb– 970 tone; 

floarea soarelui – 8155 tone. 

alte culturi-104 tone 
 

Volumul total al producției de  cîmp produs la prețurile de piață este estimat la 

suma de  78,7 miln.lei 
 

În anul 2020 s-au recoltat  10000 tone struguri, fructe - 246 tone 
 

     Volumul total al producţiei de cîmp realizate în raion la preţurile de astăzi,  

constituie peste 120 mil. Lei sau  25 % din indicele anului 2019 

     De pe fiecare hectar s-au recoltat:  

- grîu 10,6 q/ha; 

- orz de toamnă 10,4q/ha;-orz de primăvară-24q/ha 

- mazăre  pentru boabe 14 q/ha; 

- porumb a cîte 5,3  q/ha; 

- floarea soarelui 7,2q/ha; 

- rapița  18,1 q/ha 

- fructe 110 q/ha; 

- struguri 97 q/ha. 

 

 Din cele 26844ha preconizate pentru arătura de toamnă, sînt arate 14 866 ha, 

ori 55       

          la sută din suprafaţă.  

Pentru roada anului 2021 sunt:  semănate cu  culturile de toamnă: 

         -   grîu-6564 ha 

          -orz – 1060 ha; 

          -rapiță-1652 ha 
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          - mazăre de toamnă-25 ha 

                              prognozate semănături de primăvară: 

- porumb la boabe-12571ha 

- floarea soarelui-14069 ha 

- orz de primăvară-305 ha 

- mazăre-408 ha 

- altele-520 ha 

          Investiții  

 

        În anul 2020 la Agenția de intervenții și Plăți au fost depuse 150 din care  65 

investiționale și 85 pentru obținerea  compensațiilor  în urma secetei. 

        Parcul de tractoare și mași din dotarea  agricultorilor s-a mărit în anul 2020 cu 27 

unități: 

Inclusiv: 

- Tractoare-18 unități 

-  combine autopropulsate- 2 

- Remorci -4 unități 

- Mașini pentru depozite – 3 unități 

                                                                  

Mecanizarea agriculturii 

Investiții 

La situaţia din 01.01.2021 parcul de tractoare din sectorul agroindustrial al 

raionului este format din: 

 839 tractoare 

 58 combine 

 434 remorci 

 357 pluguri dintre care 15 reversibile 

 346 cultivatoare 

 1115 grape cu dinți 

 82 grape cu discuri 

 303 semănători 

 65 mașini de administrat îngrășăminte 

 76 sropitori,dintre care 5 autopropulsate 

 30 mașini de curățat și transportat cereal 

          Anul 2020 a fost unul extrem de complicat pentru agricultori, fiind marcat și de 

o secetă fără precedent alături de pandemia COVID-19. Deaceea roadele a fost 

diminuatew esențial. Despre volumul producției pe categorii se va referi în raportul 

său dna vicepreședinte pe domeniu. 
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 ACTIVITATEA DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÎNT 
 

Anul 2020 a fost un an deosebit pentru toate instituțiile educațiuonale din 

republică, inclusiv și pentru instituțiile de învățământ din raionul Leova. 

Pandemia Covid-19 a generat un șir de provocări, dar, în pofida acestora, activitățile 

în cadrul Direcției de Învățământ au fost realizate, în conformitate cu Planul de 

activitate aprobat, suplimentat de unele activități neprevăzute, marcate de pandemie.  

Efectuând o analiză amplă,  remarcăm activitățile cele mai relevante în 

contextul elaborării și implementării politicilor educaționale, care au contribuit la 

asigurarea organizării și desfășurării eficiente a procesului de educație în instituțiile 

de învățământ: 

-    Dezvoltarea și pilotarea Sistemului Informațional Catalog electronic (SICE) în 2 

licee: (LT ,,M.Eminescu” și LT ,,L.Blaga’’ Iargara) ce contribuie la creșterea 

veridicității și transparenței datelor, securizează informația cu caracter personal și 

automatizează  transferul   notelor/absențelor din Catalog în SIME, asigurând 

transparența în educație. 

- Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice  prin implementarea, la 

nivel  raional, a cursului  Alfabetizarea digitală pentru                 350 cadre didactice 

din instituțiile preuniversitare, de către 8 formatori certificați, în baza ord.MECC  

nr.582 din 23.06.2020. 

- Organizarea și desfășurarea procesului educațional la distanță în învățământul general 

și finalizarea anului de studii în condiții de maximă siguranță pentru elevi și profesori, 

asigurând eliberarea în termenele obișnuite a actelor de studii absolvenților din 

învățământul gimnazial, liceal (reglementate prin 2 legi organice și acte normative ale 

MECC); 

- Redeschiderea la începutul noului an de studii a instituțiilor de învățământ cu 

selectarea  modelelor de activitate și asigurarea condițiilor necesare pentru 

desfășurarea procesului educațional în siguranță în incinta instituțiilor de învățământ; 

- Alocarea a  252 233 lei din bugetul de stat și a 794 379 lei  din Componenta Raională 

pentru achiziția tehnicii de calcul în scopul  asigurarării procesului educațional la 

distanță (178 de laptopuri ); 

- Alocarea de către UNICEF în  colaborare cu MECC și distribuirea pentru toate 

instituțiile de învățământ general a dezinfectantului pentru mâini ( 8533 litri în valoare 

de circa 273 741 lei) pentru prevenirea  răspândirii infecției COVID-19; 

 

Starea sistemului de învățământ din raion în anul 2020 

I. Total instituţii de învăţământ– 61, cu un număr de 5907 copii. 

 Inclusiv: preşcolar 36 

 şcoli primare – 3 

 gimnazii – 17 

 licee – 5 

  instituții extrașcolare–6 
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a) Învăţământul preşcolar (scurtă descriere) 

Numărul total de copii de vârstă preșcolară 2-7 ani, constituie 2967 copii, din ei 

instituționalizați 1648 copii în 81 de grupe. 

Rata instituționalizării copiilor în IET se observă în următorul tabel: 

Nr.o Anul de studii 2019-2020 Vârsta 2-3 ani  Vârsta 3-5 ani Vârsta 5-7 ani 

1. Real existenți 95 1343 965 

2. Înscriși în IET 95 835 813 

3. Din ei frecventează 

grădinița 

0 835 813 

4. Din ei cu dezabilități 0 2 3 

5. Rata instituționalizării % 0 % 62% 85,% 

 

În conformitate cu reglementările speciale a Comisiei Naționale e Sănătate 

Publică, în perioada pandemiei COVID -19, frecventează grădinița, copiii de vârsta 4-

7 ani.   În dependență de evoluția situației pandemice din localitate se prevede 

redeschiderea  grupelor  de copii cu vârsta  2-3 ani, cu un număr redus de copii în 

grupe (până la  8 copii). 

În unele localități nu există grădinițe și copiii sunt transportați în grădinițele din 

vecinătate: 

- Satul Cociulia-Nouă, total copii 4,  transportați la grădinița Baiuș - 4 copii, cu vârsta 

4-7 ani; 

- Bulgărica- 1 copil cu vârsta 4 ani, transportat la grădinița Sărata-Nouă; 

- Satul Cuporani- 6 copii cu vârsta 3-5 ani ani, transportați la grădinița Tigheci nr.2; 

- Satul Cîzlar- 5 copii cu vârsta 4-7 ani, transportați 4 la grădinița Cneazevca; 

- Satul Nicolaevca – 1 copil cu v\rsta de 6-7 ani, transportat la IET c. Hănăsenii – Noi; 

 

b) Învăţământul primar 

Total elevi – 1796 

Total clase – 103    

1) Învăţământul  gimnazial 

Total elevi – 2210 

Total clase – 123 

 

1) Învăţământul liceal 

Total elevi – 253 

Total clase, pe profilurile existente –12 

   Umanist- 9 clase 

   Real      - 3 clase 

          e) Învăţământul extrașcolar  

         În raionul Leova funcționează 5 instituții extrașcolare : 
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        Numărul total de elevi care sunt înscriși în instituții si frecventează cele 49 

de cercuri si 24 grupe este de 952 elevi, după cum urmează : 

      1. Centrul de Creație al Copiilor -12 cercuri , 160 elevi 

       2. Centrul tinerilor naturaliști – 10 cercuri , 153 elevi 

       3. Școala  23 portive, orașul Leova -4 cercuri , 215 elevi 

       4. Școala  23 sportive raională -23 cercuri , 230 elevi 

       5.Școala de Arte pentru copii ,, Petru și Ion Teodorovici, 24 de grupe, 194 

elevi 

      Centrul Tinerilor Naturaliști își desfășoară activitatea intr-un sediu propriu cu 

suprafața de 1015 metri pătrați, dispunând de: atelier, seră, bază zoologică, muzeu, 

23porti de zarzavaturi, bibliotecă, autocamion , iar celelalte instituții extrașcolare își 

desfășoară activitatea în spații ocupate prin locațiune. 

        Centrul Tinerilor Naturaliști , Centrul de Creație al Copiilor , Scoala 

Sportivă Leova se află în gestiunea financiară a APL Leova . 

        Școali portive 22 și Școala de Arte pentru copii se află la gestiunea 

financiară a CR Leova. 

 

II. Instituţiile cu număr de elevi ponderaţi mai mic de (denumirea, numărul de 

elevi,  

numărul de elevi ponderați): 

1) 91 elevi: 

Nr/o Denumirea instituției Numărul de elevi Numărul de elevi 

ponderați 

1. Gimn.Sărăteni, 

filialaVozneseni 

33 31 

2. Gimn. Cneazevca 62 57 

3. Gimn. Hănăsenii-Noi 86 81 

4. Gimn. Ceadîr, filiala 

Colibabovca 

58 55 

5. Gimn. Ceadîr, filiala 

Orac 

72 66 

6. Gimn.Sărata Nouă 81 75 

7. Gimn. Sîrma 96 90 

b) 41 elevi 

Nr/o Denumirea instituției Numărul de elevi Numărul de elevi 

ponderați 

1. ȘP Baiuș 28 23 

2. ȘP Sărata-Răzeși 31 26 

3. ȘP  Beștemac 20 17 
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III Cadre didactice : 

a) Învățământ preșcolar: 

           Total: 149 cadre didactice din ei 36 manageri. 

  b) Învăţământul primar, gimnazial și liceal: 

       Total personal- 377 cadre didactice: 

Învăţământul primar -105 

Învăţământul gimnazial -233 

Învăţământul liceal -39 

Din ei: 

Tineri specialiști-5 

Pensionari-98 

Deficitul de cadre didactice-26: 

Învățământ preșcolar-2;                                                                  Limba engleză-2; 

Învățământ primar-5;                                                                      Limba franceză- 2; 

Matematica-2;                                                                                 Istoria -1; 

Informatica-1;                                                                                 Educația fizică -2; 

Chimia-1;                                                                                        Chimia/biologia -2; 

Geografia-1;                                                                                    Arta plastică -1; 

Limba și lit.română-1;                                                                     

Limba engleză/l.franceză-1; 

Limba rusă-1;                                                                                  

Conducător Muzical -1; 

 

IV. Organizarea alimentației în instituţii pe parcursul anului de studii 2019-2020 

           Organizarea alimentaţiei elevilor din instituţiile preuniversitare s-a realizat în 

conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.  În anul de studii 2019-

2020 a fost organizată alimentaţia gratuită pentru 1843 elevi , treapta primară(100%) 

şi 433 elevi, treapta gimnazială(19,43%). Din surse extrabugetare au fost alimentaţi 

134 elevi treapta gimnazială şi 52 elevi treapta liceală. Prin decizia Consiliului 

Raional Leova  a fost organizată alimentaţia gratuită a elevilor din şcolile arondate. 

Au fost alimentaţi 505 elevi transportaţi , dintre care 299 din treapta gimnazială. În 

toate instituţiile preuniversitare din raion se respectă norma financiară de alimentaţie 

în corespundere cu actele normative în vigoare (10,80 lei per elev pe zi). În scopul 

organizării alimentaţiei eficiente, la solicitarea copiilor şi părinţilor, Direcţia 

Învăţământ în colaborarea cu Direcţia Finanțe, la indicaţia  Preşedintelui Raionului, 

au elaborat un mecanism de organizare a procedurii de alimentaţie a copiilor, părinţii 

cărora au  acceptat achitarea prânzului. Conducătorii instituţiilor de învăţământ, 

executori secundari de buget, organizează  anual achiziţii publice pentru procurarea 

produselor alimentare, încheind contracte de achiziţii. 

          În perioada pandemică martie-mai 2020, din motivul  nealimentării copiilor  

au rămas surse financiare neutilizate la articolul  ,,Procurarea produselor alimentare”  
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         Astfel, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanselor al Republicii 

Moldova din 29.06.2020, în toate instituțiile  preuniversitare (25)  s-au  permis 

modificări prin transferarea surselor financiare neutilizate de pe articolul ,,Procurarea 

produselor alimentare” pe articolele: ,,Cheltiueli de personal pentru  acoperirea 

deficitului”, ,,Procurarea tehnicii de calcul, mobilier, veselă , produse dezinfectante, 

echipament de protecție” ,  ,,Procurarea materialelor de construcție” ,  ,,Reparații 

capitale” ,  ,,Construcții speciale”.                                                                                                                                           

        Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a respectării 

măsurilor de protecție în instituțiile de învățământ în contextul COVID-19, în anul de 

studii curent, în  perioada pandemică, procedura de alimentație a elevilor din surse 

extrabugetare este sistată. 

 

V. Școlarizarea și Abandonul școlar. 

      La începutul  anului de studii  curent  în  listele  şcolare s-au înregistrat  4008  

elevi în învățământul obligatoriu ( vârsta 7-16 ani),    comparativ cu situația la finele 

anului de studii   2019-2020  ce s-a înregistrat 4037  elevi. Cauzele diminuării 

numărului de elevi  este scăderea ratei natalităţii şi  plecarea copiilor împreună cu 

părinții  peste hotarele țării. O  problemă  a neșcolarizării şi absenteismului este 

implicarea redusă a părinților în educație,  în special ce provin din familii socialmente 

vulnerabile, dezinteresul față de studii, etc.  

       La finele semestrului I, anul de studii 2020-2021 în raion sunt înregistrate  3   

cazuri de abandon școlar și  1 copil  neşcolarizat , similar situației de  la finele anului 

de  studii 2019-2020. 

        În scopul școlarizării integrale a copiilor de 7-16 ani și a prevenirii abandonului 

școlar, DÎ Leova și instituțiile din subordine au întreprins următoarele măsuri: 

elaborarea și aprobarea Planurilor de activități în vederea școlarizării integrale a 

copiilor de 7-16 ani și a prevenirii abandonului școlar, desfășurarea activităților în 

baza lor, prezentarea informației lunare cu referire la frecvența elevilor și măsurile de 

prevenire a absenteismului, analiza rezultatelor în cadrul Consiliului de Administrație, 

soluționarea problemelor în comun acord cu APL de nivelul I, II, în cadrul Comisiei 

protecției copilului aflat în dificultate. De rând cu aceasta, prioritar pentru DÎ rămâne 

școlarizarea copiilor ce au abandonat școala, lucrul mai insistent pe aspectul prevenirii 

abandonului școlar.  

Şcoli de circumscripţie 

În raion activitează  11   școli de circumscripție, în total se transportă – 449 elevi; 

Sunt utilizate 16 autobuze şcolare dintre  care procurate- 6, din donație -10; 

 

VI. Atragerea investițiilor prin proiecte 

- O contribuție esențială pentru dezvoltarea infrastructurii școlare și dotarea cu 

echipament a instituțiilor de învățământ general a exercitat-o Proiectul  Sporirea 

Eficienței Energetice , finanţat de UE în IP LT,,C.Spătaru” în sumă de 54 mln lei 

pentru următoarele lucrări: schimbarea în ansamblu a reţelei electrice, utilajului 
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electric şi termic, sistemului de ventilare din cantina liceului; izolarea anvelopei 

clădirii; schimbarea ferestrelor,etc. 

- În cadrul  proiectului finanțat de  România RO4  s-au efectuat lucrări de reparații 

capitale  în sumă de 1 600 000 în următoarele instituții preșcolare: 

           IET Baiuș-400 000 lei pentru termoizolarea pereților, reparația pardoselei și 

instalarea caloriferilor în grupe; 

           IET Tochile Răducani-400 000 lei  pentru reparația fasadei, schimbarea 

geamurilor; 

           IET Sarata Nouă- 400 000 lei pentru reparația acoperișului; 

           IET Cupcui- 400 000 lei pentru reparații capitale  și schimbarea pardoselei în 

grupe. 

 

VII.Odihna de vară a copiilor 

       În sezonul estival 2020, odihna copiilor în tabăra de odihnă și întremare a 

sănătății copiilor și adolescenților din s. Sărata Nouă nu a fost organizată din cauza 

situației pandemice din țară. E de menționat faptul, că în anul 2020 la tabără au fost 

executate un șir de lucrări de îmbunatațire a condțiilor de odihnă a copiilor. A fost 

finisată construcția anexei la cantină la care Consiliul Raional a alocat 1 641,53 mii 

lei, s-a finisat construcția terasei pe teritoriul aferent al taberei la care s-au cheltuit 

414,750 mii lei, a fost reparat capital viceul  din curtea  taberei, valoarea de deviz 

152,631,90 lei. S-au efectuat lucrari de amenajare a terenului aferent, lucrări de 

reparație curentă în dormitoare. 

 

 

 DIRECȚIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA FAMILIEI 

         Direcția  Asistența Socială și Protecție a Familiei realizează la nivel raional 

măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vîrstnice, persoanelor cu dizabilități precum și a persoanelor 

aflate în nevoie. În acest sens, Direcția elaborează strategii proprii, per servicii și 

programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea 

administrativ- teritorială. Acțiunile planificate au fost realizate prin prestarea unor 

servicii sociale acordate beneficiarilor. 

     Serviciile care acivează pe lângă direcție: 

 Serviciul asistență socială comunitară - oferă suport în soluționarea situațiilor de 

dificultate a problemelor de ordin social și are  drept scop prestarea asistenței sociale 

persoanelor aflate în dificultate și sporirea nivelului de includere a celor mai 

vulnerabile segmente ale populației în programele de asistență socială la nivel 

comunitar. Asistența persoanelor este efectuată de către 28 asistenți sociali comunitari 

care sunt, de obicei, manageri de caz la dosarele deschise în comunitate. Anume 

asistentul  social comunitar este nucleul principal în identificarea și soluționarea 

problemelor beneficiarilor.  
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 Serviciului social de sprigin familial - asistenții sociali comunitari sunt veriga 

principală și în cadrul Serviciului social de sprigin familial. Pe parcursul anului 2020, 

în cadrul acestui serviciu 47 persoane au beneficiat de ajutor bănesc în sumă de  162 

959,1 mii lei. În cadrul Serviciului  suport monetar 25 persoane au beneficiat de ajutor 

în sumă de 63 833,32 mii lei. Beneficiarii  serviciilor sunt monitorizați conform 

managementului de caz. 

 Serviciul social îngrijire la domiciliu - a cuprins prin 31 lucrători sociali deservirea a 

233 beneficiari. Pe parcursul anului s-au depus 44 cereri de admitere în serviciu și au 

fost admiși 41 persoane. Pentru 1688 persoane s-a stabilit compensația pentru 

seeviciile de transport, numărul fiind mai mare  comparativ cu anul 2019. Certificat 

privind solicitarea de a renunța la compensația de transport în schimbul facilităților 

fiscale și vamale s-a eliberat pentru 20 persoane. Pe parcursul anului 2020 au 

beneficiat de serviciile de recuperare/reabilitare și tratament balneosanatorial 21 

persoane. Pentru 819 persoane s-a eliberat Forma nr.6 privind stabilirea sau 

modificarea gradului de dizabilitate. 

 Azilul pentru persoanele cu dizabilități și în etate  - sunt instituționalizați 35 

persoane, inclusiv în anul 2020 au fost plasați 5 persoane. Din totalul persoanelor 

cazate 9 beneficiari sunt cazați contra plată. Plata lunară per persoana constituie 3950 

lei. 

 Serviciul de alimentare în cantinele de ajutor social - au menirea de a oferi prînzuri 

calde gratuite persoanelor în situații de dificultate. Se mențin  3 cantine sociale și au 

beneficiat de serviciu circa 115 persoane. 

 Serviciul asistență personală  - este un serviciu social specializat care oferă asistență 

și îngrijire copiilor și adulților cu dizabilități severe. Pe parcursul anului  2020 

activează 101,5 unități de asistenți personali, cu 35 unități mai mult comparativ cu 

anul 2019. În așteptare sunt 20 cereri pentru admitere în serviciul asistența personală. 

 Serviciul de ortopedie și protezare  - în cadrul serviciului de ortopedie și 

protezare pe parcursul anului 2021 au fost eliberate : 

-2 proteze member superioare; 

- 32 perechi încălțăminte ortopedică; 

- 5 corsete; 

-19 scaune cu rotile; 

- 1 bandaj; 

-1 baston; 

- 6 premergătoare; 

-2 perechi cîrjă cu support; 

 Asistenţa Parentală Profesionistă - presupune plasamentul în altă familie a unuai 

sau a mai multor copii în dificultatre sau rămaşi fără îngrijirea părintească, în timp ce 

părinţii lor biologici din diferite motive, nu pot îngriji de ei. În anul 2020 au activat 3 

APP cu 6 copii. 

 Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți - are drept scop 

recuperarea şi reintegrarea socială a copiilor aflaţi în dificultate. Terapie  bazată pe 



 28  

prevenirea tulburărilor emoţionale, comportamentale, a fenomenelor de inadaptare la 

mediul şcolar/ social au primit circa  29 copii. 

 Serviciul Echipa Mobilă - este un serviciu social specializat, destinat persoanelor cu 

disabilităţi medii şi severe , care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliu 

beneficiarului, în baza nevoilor identificate ale acestuia, cît şi suport şi persoanelor 

care îl îngrijesc pe acesta. Pe parcursul anului 2020 au beneficiat de serviciu 68 

persoane.Vizite la domiciliu efectuate în număr de 2865. Scoși din serviciu pentru 

atingerea obiectivelor propuse din planul individualizat  35 persoane. 

 Ajutorul social - este un program pentru susținerea familiilor defavorizate. La 

moment, acesta are două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru 

perioada rece a anului. Scopul Legii cu privire la ajutorul social constă în asigurarea 

unui venit lunar minim garantat, familiilor defavorizate, stabilit în conformitate cu 

evaluarea venitului global mediu lunar al familiei şi necesitatea de asistenţă socială. 

Respectiv, pentru  847 familii  s-a stabilit ajutor social  cu suma achitată  

beneficiarilor în mărime de  8.833.624 mii lei. De perioada rece beneficiază 3869 

familii în sumă de 9.673.000 mii lei. 

 

Politicile din domeniul protecţiei sociale a familiei şi copilului au menirea de a 

oferi o asistenţă adecvată copiilor, familiilor cu copii în scopul asigurării unui trai 

decent.Lunar, copii adoptați și tutelați beneficiază de indemnizații. Indemnizația se 

achită în mărime de 800 lei pentru fiecare copil adoptat și pentru fiecare copil tutelat a 

cîte 1400 lei. Pe parcursul anului 2020 în plasamentul planificat  sub tutelă se află 21 

copii beneficiind de  363.488 mii lei și 16 copii adoptați au beneficiat de 165.172 mii 

lei. A fost alocată indemnizație zilnică pentru 12 copii suma constituind 55 916 lei. 

Copii ai căror părinți/unicul părinte sunt plecați peste hotare luați în evidență și a fost 

instituită tutela/custodie pentru  86 copii. Pentru părinții care pleacă peste hotare, cu 

scopul de angajare în muncă, în baza contractului s-au eliberat 7 Avizuri. Au fost 

perfectate și s-a apărat dreptul copilului la înstrăinarea Imobilului pentru 6 cazuri fiind 

perfectate 6 Autorizații. 

 

  

 ACTIVITATEA ISTITUȚIILOR MEDICO SANITARE PUBLICE DIN RAION: 

 

Sectorul sănătății întodeauna a fost unul din cele mai importante   sectoare, dar în 

special în anul 2020, când ne-am confruntat cu virusul necruțător COVID-19. 

Protecția sănătății reprezintă un domeniu  multisectorial, care necesită implicarea și 

cooperarea tuturor autorităților și actorilor interesați la nivel național și teritorial. 

 

1. IMSP Spitalul Raional Leova 

     Obiectivele principale care au stat la baza activității IMSP Spitalul Raional Leova 

sunt: 

 Prestarea asistenței medicale de înaltă calitate populației deservite; 
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 Modernizarea și renovarea bazei tehnico-materiale a instituției; 

 Utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor financiare acumulate. 

      Îmbunătățirea stării de sănătate a populației depinde în mare măsură de calitatea și 

pregătirea colaboratorilor din domeniul sănătății publice.   

    Cadrele medicale cu mai multe abilități și orientate spre lucrul  în echipă reprezintă 

componența de bază  capabilă să facă față cerințelor de astăzi.  

    Problema deficitului de cadre este destul de stringentă. 

    Instituția activează cu un număr de 260,75 unități aprobate, retribuite în baza 

contractului încheiat anual cu CNAM și din contul prestării serviciilor cu plată.    

Ponderea în structura organizatorică a personalului se reflectă astfel: 

        Medici 21% 

        Personal medical mediu 41% 

        Infirmieri  25 % 

        Alt personal   13% 

      Factorul uman este considerat ca fiind essential în activitatea desfășurată de către 

IMSP SR Leova, astfel efectiv pe categorii resursele umane pot fi structurate după 

cum urmează: 

           Medici 24 persoane 

           Personal medical mediu  89 persoane 

           Infermieri  57 persoane 

           Alt personal  31 persoane 

Anul current au fost angajați 6 medici dintre care : 

    3 la funcția de bază medic cardiolog, medic urgență UPU, medic statistician și 3 

prin cumul extern medic marfopatolog, medic diagnostic functional, medic imajist 

sonografie. 

Au fost concediați 3 medici din ei 2 pensionari din propria dorință. 

Asistenți medicali angajați 11 persoane, concediați 9 persoane. 

 

    Pentru asigurarea asistenței medicale spitalicești, pe parcursul anului 2020 au fost 

desfășurate 131 paturi, inclusiv 35 profil cronic și 96 profil acut. 

   La Unitatea de Primiri Urgente s-au adresat 5169 de persoane, inclusiv: 

- Prin intermediul SAMU – 2310(44,6%); 

- Trimiși de către medicul de familie – 1070(20,7%) 

- Prin adresare directă – 1226(23,7%) 

- Trimiși de către specialiștii secției consultative – 563(11%). 

      Din numărul total de persoane care s-au adresat  după asistență medicală 

spitalicească 4444(86%) au fost spitalizate,  668(12,9% )au primit asistență medicală 

în UPU, 34(0,65%) au fost transferați în alte instituții medicale și 23(0,44%)  au 

refuzat spitalizare.  

INDICII DE ACTIVITATE A STAȚIONARULUI ÎN ANUL 2020 

Nr.d/o Denumirea indicelui 2018 2019 2020 
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1 Populația raionului(01.01.) 52545 51990 48027 

1.1 Urbană 15447 15367 13788 

1.2 Rurală 37098 36623 34239 

2 Numărul de paturi - abs 132 131 131 

2.1 La 10 mii locuitori 25,1 25,2 27,3 

2.2 Număr populație la 1 pat 398 397 366 

3 Planul de lucru al patului 316 318 318 

4 % de îndeplinire a planului 

de lucru a patului 

87,7 93,9 80,5 

5 Durata medie de utilizare a 

patului 

277,3 298,7 256,1 

6 Rotația patului 37,8 42,8 35,8 

7 Durata medie de spitalizare a 

bolnavului 

7,4 6,9 7,1 

7.1 Inclusiv a bolnavului asigurat 7,6 7,2 7,3 

8 Letalitatea spitalicească 1,7 1,9 2,38 

9 Numărul de bolnavi internați 4992 5601 4444 

10 Numărul de bolnavi externați 4870 5535 4341 

11 Numărul de bolnavi 

transferați în alte staționare 

96 118 86 

12 Numărul de bolnavi decedați 86 109 106 

13 Tratați bolnavi asigurați 4630 5237 4198 

14 Tratați bolnavi nesigurați 326 406 249 

15 Zile pat spitalizate, inclusiv 36602 39135 31761 

15.1  Zile pat asigurate 35352 37686 30857 

15.2 Zile pat neasigurate 1250 1449 904 

16 Indicele de Complexitate a 

Cazurilor 

1,1938 1,167 1,2762 

 

Situația epidemiologică din raion s-a răsfrînt în mod direct asupra indicilor de 

asistență medicală spitalicească, inclusiv  micșorarea numărului de pacienți internați, 

% de îndeplinire a planului de lucru a patului, rotația patului. 

 

Analizînd morbiditatea pe nozologii se constată că pe primul loc s-au plasat 

bolile aparatului respirator – 18,5%, pe locul doi – bolile aparatului circulator, pe 

locul trei – bolile aparatului genito-urinar – 13,4%, pe locul patru – bolile sistemului 

nervos – 9,95%  și pe locul cinic – bolile aparatului digestiv – 9,4%. 

 

Pe parcursul anului de raportare  secția de boli infecțioase a fost reprofilată în 

secție COVID – 19 cu număr de 17 paturi. S-au internat în secție 431 pacienți, 

inclusiv 265 cu diagnostic COVID-19 confirmat și 166 cazuri suspecte. Din răndul 
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celor confirmați 201 (76%) pacienți s-au aflat în stare satisfăcătoare, 56 (21%) 

pacienți în stare medie și 8 (3%) în stare gravă. Au decedat 8 pacienți. 

 

  În procesul acordării asistenței medicale s-au infectat de COVID -19  35 

angajați ai Spitalului raional Leova, inclusiv 11 medici, 16 asistenți medicali, 8 alt 

personal. 

Au primit tratament în condiții de staționar 16 angajați, iar 19 angajați s-au 

tratat la domiciliu. 

De către populația raionului au fost întrprinse 43969 vizite la medicii specialiști 

din secția consultativă, inclusiv 33265 (75,6%) persoane asigurate, 5206(11,8%) 

copii. 

Pe parcursul anului de către specialiștii Spitalului raional, pentru stabilirea 

diagnosticului final corect au fost efectuate un șir de investigații speciale, inclusiv: 

 Investigații de radiodiagnostic – 7733 

 Radiografii – 10307 

 Ecografii – 414 

 Endoscopii – 134 

 Investigații de laborator – 232557 

 Citologii – 120 

 Nimărul de ședințe: 

-  fizioterapeutice – 8144 

     - chinetoterapeutice – 6565 

 

         IMSP Spitalul raional Leova funcționează pe principiul autonomiei  financiare 

în condiții de echilibru între venituri și cheltuieli. Îmbunătățirea activității economice 

presupune organizarea activității spitalului în baza bugetului de venituri și cheltuieli 

astfel incît cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor medicale să fie acoperite 

din veniturile realizate.Utilizarea resurselor materiale și bănești a fost efectuată 

oportun și în conformitate cu stricta necesitate, iar rezultatele activității economice au 

fost analizate la ședințele Consiliului administrativ al instituției. 

            Pentru menţinerea şi fortificarea sănătăţii populaţiei raionului, implementarea 

legislaţiei statului în domeniul sănătății publice  în  perioada  de perspectivă apropiată 

este necesar a mobiliza activitatea  specialiştilor IMSP SR Leova şi întregii societăţii 

la soluţionarea  sarcinilor  prioritare: 

     1 .Implementarea politicilor și strategiilor în domeniul prevenirii bolilor, protecției și 

promovării sănătății. 

     2. Identificarea problemelor de sănătate și furnizarea de informații relevante, în 

timp util pentru primirea deciziilor și acțiunilor neceare în activitate. 

      3. Consolidarea capacităților  IMSP SR, sporirea gradului de implicare a altor 

sectoare pentru îmbunătățirea colaborării intersectoriale. 
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       4. De îmbunătățit indicatorii de activitate medicală prin utilizarea integrală a 

capacităților IMSP SR și coordonarea lor cu MSMPS și CNAM. 

       5. De  întreprins  măsuri de rigoare privind consolidarea continuă a bazei tehnico-

materiale. 

       6. Necesită reparație capitală blocul alimentar, reparații curente cu schimbarea 

jeamurilor în secția de infecții, reparația curente în laboratorul clinic. 

      7. Este necesară procurarea utilajului medical : autoclav pentru secția sterilizare, 

aparat roentgen portativ, monitor de evidență a indicilor vitale de activitatea 

organizmului 5 bucăți, pupinele. 

 

2. IMSP Centrul de Sănătate Leova 

Total medici de famile 7; activează în localitatea urbană 6 şi rurală 1.  

Funcţii scriptice a medicilor de familie sânt 13, din ele sînt ocupate 10,75.  

Deficit de medici de familie constituie 50% 

Pentru compensarea deficitului de Medici de Familie în Centrul de Sănătate 

Leova, pentru acordarea asistenţei medicale primare pacienţilor din localităţile rurale, 

activează prin cumul în calitate de Medici de Familie 4 medici,1 medic din secţia 

consultativă, restul funcţiilor sunt parţial cumulate de medicii de familie din or.  

Leova.  Numărul mediu de populaţie la un  medic de familie -2090 locuitori.  

 

Nivelul asigurării cu asistente medicale ale medicului de familie este realizată 

satisfăcător. 

Personal medical mediu 28. Funcţii scriptice 45,25 sânt ocupate 40,75. Din 

total asistente medicale a medicului de familie 20. Funcţii scriptice 24. Ocupate 

23,5.Numărul de populaţie la o asistentă medicală a medicului de familie este 648 

locuitori. 

Analiza situaţiei medico-demografice 2020 în raionul Leova 
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 Populația 18325 52545 18312 47689 18149 47422 18265 51883 

1 Natalitatea  156 474 139 391 159 373 143 359 

2 Mortalitatea  228 630 209 564 208 637 214 608 

3 Sporul 

natural  

-3,92 -2,9 -3,82 -3,6 - 2,7 -5,56 -3,9 -4,8 

4 Mortalitatea 

infantilă  

6,4 12,6 0 5,1 0 1 ( 1,5) 

(Tigheci) 

0 1,6 
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     În anul 2020 în CS Leova s-a aprobat primar grad de dizabilitate 53 persoane. 

Din ei 34 sunt persoane în vîrstă aptă de muncă ceea ce constituie 64.1% 

După grad de dizabilitate  în CS Leova  

(anul 2018) sever - 11 pers. (20.8%)          (anul 2019)  sever  – 25 pers. (25,5%)   

  accentuat  –  21 pers. (39,6%)            accentuat – 44 pers. (44,8%)                                                                                                

                    mediu– 21 pers. (39,5%)             mediu  – 29 pers. (29,5%)                                                 

 

                                                             Total     98  

 

Din numărul total indicat  

       Copii   0-18 ani 

 În anul 2017 se afla la evidenta cu grad de dezabilitate la  55 copii  pe  CS Leova  

2018----------------------------------------------  59 copii 

2019----------------------------------------------- 54 copii 

2020----------------------------------------------- 59 copii 

 

                         2017                                                  2018 

      Sever – 25 copii (45,4%)                         sever –  26  copii  44,06% 

      Accentuat -19 copii (34,5%)                   accentuat -22 copii 37,2% 

          Mediu ---11( 20%)                                 mediu- 11 copii 18,64% 

 

               2019                                                          2020 

Sever ----17 copii (31,5%)                               Sever--------22 

Accentuat ----26 copii(48%)                          Accentuat------19 

Mediu-----11 copii(20,5)                                Mediu--------18 

  

În anul 2017 au decedat  pe CS Leova 228decese.  Raion – 630- decese 

            2018                                          209 decese            -564- 

           2019                                           208 decese            -637- 

           2020 214 decese          -608- 

Mortalitatea populaţiei după cauze de deces CS  Leova 
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infarct 

miocardic 

14  

 

 2,4

% 

2. Boli 

oncologice 

34 16,

26 

80 14,

1 

35 17

% 

94 14,

7 

33 15,4 104 17,1 

3. Boli aparat 

digestiv 

16 7,6

5 

 

55 

9,7

5 

 

 

20 

 

9,6

% 

57 8,9 21 9,8 63 10,3 

- inclusiv 

ciroze  

hepatite 

12 5,7

4 

 

44 

80,

0 

 

 

18 

 

8,6

% 

46 7,2 17 7,9 53 8,7 

4. Traume şi 

intoxicaţii 

6 2,8

7 

 

14 

2,4

8 

 

 

7 

 

3,3

% 

14 2,2 8 3,7 17 2,7 

5. Maladii a 

sistemului  

respirator 

8 3,8

2 

 

26 

4,6 

 

 

9 

 

4,3

% 

22 3,4 9 4,2 18 2,9 

6.Altele 11 5,2

6 

28 4,9

6 

20 9,6

% 

48 7,5 13 6,07 29 4,7 

7.COVID-19         6 2,8 10 1,6 

Activitatea CS este permanent perfecţionată în dependenţă de necesităţile şi 

priorităţile în asistenţa medicală primară necesară să fie acordată populaţiei. Astfel, 

dat faptul că problemele sociale agravează lucrul medicinei se impune inevitabil 

conlucrarea intersectorială cu alte servicii medicale (AMU,SR,CNSP), APL, asistenţa 

socială, poliţia.Problema principală este deficitul critic de medici. 

 

      În anul 2020 investiţii capitale:  

 Lucrări de reparații în Clădirea CS Leova et. 1 și 2 în sumă de 558700 lei din 

care Consiliul Raional a alocat 500000 lei/ 

 Confecționarea și procurarea echipamentului de protecție  195060 lei alocate 

de către Consiliul Raional Leova 

 Dotarea rețelei de farmacii extrabugetare a CS Leova (calculatoare, aparate de 

casă, mobilier) 200000 lei alocate de către Consiliul Raional Leova 

 Renovarea OMF Hănăsenii Noi  

 Lucrari de reparații în CS Tomai 

 

Necesită reparaţii capitale edificiile CS Leova, OMF Sîrma, CS Tomai: 

       Vă comunică, că pentru crearea condițiilor adecvate   de  activitate medicală sunt 

necesare  de  efectuat în regim  de  urgență lucrările de  reparație  a  edificiului CS 

Leova:, lucrări  de  reparație interioare  a  spațiului  de  lucru. Totodată în urma 
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Inspectării efectuate  de  către Agenția pentru Supraveghere Tehnică  au  fost 

efectuate prescripții  :  

1. De  instalat în încăperi semnalizare  automata  de  incendiu . 

2. De  demontat căptușala combustibilă  de  pe pereții căilor  de  evacuare  (din  

coridoare ). 

         Au  fost efectuate calculele  de  deviz pentru lucrările menționate . Astfel este 

necesar de alocarea resurserlor  : 

1. Reparația interioară – 2 500 000 lei; 

2. Amenajarea Centrului Comunitar  de  Sănătate Mintală  - reparația birouri  - 

201 375,461 lei; 

3. Instalarea sistemului  automat  antiincendiu  - 70 049,02 lei ; 

4. Instalarea sistemului pentru semnalizarea VIDEO  și securitatea  la  obiect – 

47 536,68 lei; 

5. Reparatia CS Tomai 700 000 

6. Reparatie la OMF Sîrma 300 000. 

 

3. Centrul de Sănătate Borogani 

         IMSP Centrul de Sănătate Borgani presteaza servicii de asistență medicală 

primara la 4004 începutul anului de lucru 2020 şi  respectiv 3998 de persoane la 

finele anului de lucru 2020. Raza de deservire a populaţiei sectorului este  de 3-3,5 

km. CS Borogani își desfăşoară activitatea întro cladire care se află într-o stare 

tehnico-materială satisfăcatoare. În 2020 a fost reparat acoperisul din fondul 

Consiliului raional Leova. Pâna în prezen au fost schimbate geamurile, ușile de la 

intrare, ușile de la birouri, reparație în cabinetele medicului de familie, sala de 

examinare,  de vaccini,proceduri, staționar de zi. 

         Asistenţa medicală primară acordată populaţiei sectorului este efectuată de 2 

medici de familie  în cadrul a 3 sectoare ale medicului de familie.  Numărul de funcţii 

scriptice a medicilor de familie -  2,0; ocupate  -  1,0; persoane  fizice – 2. 

           În sectorul deservit activează 6 asistenţi medicali a medicului de familie – 6 

persoane fizice, care ocupă 5,75 funcţii de asistenţi medicali de familie din cele 5,75 

funcţii scriptice aprobate în statele  instituţiei. Deasemenea 2 asistenţi medicali 

comunitari – 2 persoane fizice, care ocupă 2,0 funcţii de asistenţi medicali comunitari 

din cele 2,0  funcţii scriptice aprobate în statele  instituţiei.      

          În instituţie activează de asemenea şi un laborator clinic, care efectuiază şirul de 

investigaţii clinice conform prevederilor Programului Unic de Asigurare Obligatorie 

de Asistenţă Medicală la capitolul Asistenţa Medicală Primară, pentru ce laboratorul 

este dotat cu setul necesar de utilaj şi aparataj(analizator de singe, hemoglobinometru, 

glucozometru, colesterolometru, analizator de urină ş.a.).Analizele biochimice sînt 

transportate prin serviciul curier către laboratoarele cu care instituţia a încheiat 

contract. 

           Asistenţa medicală de urgenţă este asigurată în regim non-stop de medicii de 

familie şi asistentele medicului de familie şi Staţia de Asistenţă Medicală de Urgenţă 
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din or.Iargara, situată la o distanţă de 12 km de la localitate, timpul de sosire a 

ambulanţei la solicitare fiind în jur de 10-15 minute. 

          În 2020 în IMSP CS Borogani a fost implementată instructțiunea cu scopul 

prevenirii transmiterii si/sau incrucisate a infectiei COVID-19. A fost implementată  

în instituție pe perioada stării de urgență la nivel național în caz de suspect/confirmare 

a cazurilor de COVID-19.A fost elaborat Program institutional de prevenire si control 

a infectiei COVID-19. 

          În instituție nu sau înregistrat cazuri de COVID 19 în rîndul personalului 

medical. 

Persoane venite de peste hotare aflate in supravegherea medicului de familie 

711. 

Au fost testate total 32 persoane inclusive: 

    - ambulator 19 

    - stationar  11 

    - alte locuri 2 

            La tratament la domiciliu sau aflat 15 persoane. 

 

4. Centrul de Sănătate Filipeni 
 

       Centrul de Sanatate Filipeni, acorda asistenta medicala primara pe principiul 

medicina de familie si beneficiaza de toate drepturile ce decurg din  calitate de 

persoana juridica de drept public, isi desfasoara activitatea in conformitate cu 

legislatia in vigoare si regulamentul de activitate al IMSP CS Filipeni. 

        Centrul de  Sanatate Filipeni acorda asistenta medicala primara pentru  3850 

persoane inregistrate pe listele medicilor de familie,  locuitori ai satelor Filipeni si 

Romanovca. 

        Activeaza 2 medici de familie, 7 asistente medicului de familie, contabil 

,sofer,infermiere, paznic. 

În incinta Centrului de Sanatate sunt amplasate:  birouri ale medicului de familie-2, 

sala de proceduri si iminizari-1, stationar de zi-1, sala de triaj-1, cabinet de examinari 

ginecologice- 1, filiala farmaciei extrabugetarE. 

Structura populatiei inregistrate pe listele medicilor de familie IMSP CS 

Filipeni: 

Total persoane inregistrate -3850 , femei -1885, femei virsta fertila-988,copii 0-18 

ani-922, prescolari -324 copii,asigurati-1972. 

  Indicii demografici pentru anul 2020 se remarca mentinera redusa   ratei 

natalitatii de 7,01% ,  2019 rata natalitatii a constituit 6,79%% ,2018—10,31%, 

2017-10,35.Total s-au nascut 27 copii , 2019-27, 2018 - 41 copii, 2017- 45 copii.   

 Rata mortalitatii  in anul 2020 a constituit  -8,31% (32 decese)  pentru anul 

2019-8,55%(32 decese), astfel sporul natural al populatiei pentru anul 2020 este de –  

1,3% compatativ cu anul 2019 cond a constituit-1,76% . 
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  Activitatea  institutiei medicale pe parcursul anului 2020  a fost  marcata  

de pandemia COVID-19 prin : 

-Implimentarea masurilor privind prevenirea si controlul infectiei , 

- Aplicarea masurilor administrative, 

-Elaborarea si aprobarea programului instituional de control a infectiei, --Prevederea 

resurselor financiare , umane , tehnice pentru realizarea masurilor,  

- Asigurarea triajului,  

-Asigurarea infrastructurii pentru separarea fluxurilor curate (zona verde), conditionat 

curate ( zona galbena)si murdare ( zona rosie) 

- Aplicarea precautiilor standartsi suplimentare 

- Evaluarea  riscurilor si gestionarea expunerii personalului medical la covid-19, 

-Constituirea  si coordonarea activitatii echipei de prelevare a probelor . 

În teritoriul deservit s-au inregistrat 48 cazuri de imbolnavire ( 37 testati pozitiv 

in institutia noastra, 11 in alte locuri: institutii spitalicesti, laboratoare private) dintre 

care copii pina la 18 ani -4 persoane, gravide -2. Din totalul de cazuri inregistrate 23 

persoane s-au tratat la domiciliu, 25 in stationar.Din numarul total de cazuri tratate la 

domiciliu 15 forme usoare, 8 forme medii,dintre care 2 persoane  cu agravarea starii 

transferate pentru continuarea tratamentului  in stationar. 

Numarul total de persoane testate in institutie prin prelevarea tamponului 

nazofaringian si orofaringian- 73 persoane testate, teste pozitive-37 teste , rata testelor 

pozitive 50,68%.S-au inregistrat 2 cazuri de imbolnavire a lucratorilor medicali. 

În cadrul examinarilor profilactice la copii cu virsta 0-18 ani au fost examinate 

334 persoane, s-au depistat copii cu acuitate vizuala scazuta-22 copii,tulburari de 

vorbire-5 persoane, retard in dezvoltarea fizica-1copil, scaderea auzului 1 copil. 

 Pacientii cu boli cronice se afla la evidenta dispanserica si sunt supravegheati 

conform Protocoaleler Clinice Nationale. 

Persoane la evidenta cu hipertensiune arteriala -601 pacienti,  luati in 

evidenta 2020- 23 pacienti,primesc tratament cu medicamente compensate548 

persoane. 

  Persoane la evidenta cu diabet zaharat-124 , inclusiv 1 copil, luati  in evidenta 

2019-7 persoane. Toti pacientii cu diabet zaharat, indiferent de statut ( asigurat 

/neasigurat ) primesc tratament cu ADO sau insulina gratis. 

In evidenta dispanserica se afla  1259 persoane , dintre care: 

Hipertensiune arterial-601, 

Diabet zaharat 124 pacienti, 

Boli ale aparatului digestive-376 persoane: 

- Hepatite cronice virale -70, 

- Ciroze hepatice- 7, 

Boli ale sistemului respirator 39 , boli  a ale sistemului nervos 105 persoane, boli 

ale sistemului urogenital - 93persoane. 
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Asistenta medicala acordata femeilor gravide, se afla la evidenta 34 femei, luate la 

evidenta pina la 12 saptamini - 31 femei, preluate in supraveghere de la alte institutii 2 

gravide. Au finalizat sarcina prin nasteri la termen 27 gravide. 

Pe parcursul anului 2020 s-au nascut  27copii, se remarca o descrestere 

semnificativa a numarului de copii nascuti comparative cu anii precedent. Copii sunt 

supravegheati conform ordinelor Ministerului Sanatatii, toti primesc gratuit vit D in 

scop profilactic. 

S-au efectuat per total pe institutie 10 081 vizite la medicul de familie, 1299 vizite 

la asistentii medicali  

 

5.Centrul de Sănătate Sărata Nouă 

Obiectivele care au fost puse în faţa colectivului Centrului de Sănătate Sărata 

Nouă pe parcursul anului 2020 şi care au fost realizate sunt: 

 a fost obţinută finanţarea de la Consiliu Raional în sumă de 150 000 lei 

destinate reparației OMF Cazangic (prima etapă) 

Obiectivele la care rămîne de lucrat: 

 dezvoltarea laboratorului care ne va permite lărgirea spectrului de servicii 

medicale prestate populaţiei; 

 rămîne problema reparaţiei edificiilor OMF Cupcui; 

 reparația OMF Cazangic (continuare) 

 reparația edificiului CS Sărata Nouă cu optimizarea spațiului. 

Unele din ele ne-au reuşit cu succes, la altele, mai trebuie de muncit. Mai grele de 

realizat sunt cele ce nu depind doar de noi. 

Organigrama IMSP CS Sărata Nouă este formată din:  

      1 – Centru de Sănătate com. Sărata Nouă 

      2 – Oficii Medicului de Familie: com. Cazangic, s. Cupcui 

      2 – Oficii de Sănătate: s. Seliște, s. Frumușica 

          În 2020 în sector au activat 2 medici de familie. Numărul de personal medical 

mediu este de 8 persoane, toate sunt asistente medicale de familie. 

STRUCTURA POPULAŢIEI 

     

 

 

 

 

Sectorul de deservire a Centrului 

de Sănătate Sărata Nouă în 2020 este alcătuit din 4325 persoane dintre care 71,2% 

persoane asigurate şi 28,8% neasigurate. 

 

FINANŢAREA  

Total 

populaţi

e 

    Copii 

  0 – 5 

ani 

    Vîsta 

    5 – 50 

   Maturi 

peste 50 

ani 

4 325 
248 

(3,1%) 

2 752              

(71%) 

     1 258 

   (25,8%) 
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Este similară ca în oarecare altă instituţie de asistenţă medicală primară. Per 

capita conform riscurilor (în baza criteriului de vârstă) tuturor persoanelor (asigurate 

şi neasigurate) înregistrate la medicul de familie: 

 Copiii < 5 ani – 471,6 lei  

 5-50 ani – 277,84 lei 

 > 50 ani – 416,28 lei, inclusiv 297 323 lei acoperire pentru medicamente 

compensate. 

În anul 2020 CNAM a contractat cu Centrul de Sănătate Sărata Nouă servicii 

medicale de asistenţă medicală primară în suma de 1 829 970 lei.                                         

VIZITE               

În total în anul 2020 pe Centrul de Sănătate Sărata Nouă au fost înregistrate 11 

034 vizite, ce constituie 3,1 vizite la 1 locuitor. 

Ponderea vizitelor cu scop profilactic în 2020 constituie 23,7%.  

Persoanele asigurate s-au adresat în 79,8% cazuri, cele neasigurate doar în 

20,2%. 

Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate 449 de vizite la domiciliu. Ponderea 

vizitelor la domiciliu pe motiv de boală 99,8%.  

NATALITATEA 

Pe parcursul anului 2020 în sectorul CS Sărata Nouă au fost înregistraţi 30 nou-

născuţi. Indicile natalităţii constituind  5,9 la 1000 de locuitori. 2 preamaturi 

 

MORTALITATEA GENERALĂ           

În anul 2020 au decedat 49 persoane. Indicatorul mortalităţii generale constituie 

– 9,0‰. 

Astfel, cele de sus fiind spuse, sporul natural rămâne a fi unul negativ:  minus 

3,1. 

Mortalitatea la domiciliu. În anul 2020 au decedat 25. Indicatorul constituind 

611,2 la 100 mii locuitori. 

Ponderea decedaţilor la domiciliu constituie 69,5%. 

Ponderea decedaţilor în staţionar constituie 22,3%.  

În alt loc au decedat 8,4%. 

Autopsii efectuate 11,6%. 

În structura mortalităţii generale predomină patologia aparatului 

cardiovascular cu 52,7% în 2020.  

Pe locul II se află patologia aparatului digestiv cu 16,6%. 

Locul III ocupă accidentele, traume, otrăviri cu 11,1%. 

 

MORTALITATEA ÎN VÂRSTA APTĂ DE MUNCĂ 

Mortalitatea în vîrsta aptă de muncă este în descreştere. În 2020 au decedat 12 

persoane sau 293,3 la 100 mii locuitori. 

În 2020 se înregistrează micşorarea deceselor în vârsta aptă de muncă ca 

pondere din numărul total de decese – 33,3%.  
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STRUCTURA MORTALITĂŢII ÎN VÂRSTA APTĂ DE MUNCĂ 

Pe locul I se află afecţiunile cardiovasculare şi maladiile sistemului digestiv 

cu căte 25,0% sau 73,3 la 100 mii locuitori. 

Pe locul II se află accidentele, traume, otrăvirile cu 33,3% sau 97,7 la 100 mii 

locuitori. 

Pe locul III – bolile  oncologice cu 16,6% sau 48,8 la 100 mii locuitori. 

La domiciliu în vârsta aptă de muncă au decedat 4 persoane. Ponderea 

decedaţilor la domiciliu în vârsta aptă de muncă constitue 33,4%. După cauza de 

deces la domiciliu 75% au decedat de accidente, traume, otrăviri şi 25% din cauza 

patologiei aparatului digestiv.  

Cazuri de mortalitate maternă şi infantilă în anul 2020 și respectiv în 2020 nu s-

au înregistrat.  

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI                                                                                              

Pe parcursul anului 2020 au fost luate la evidenţa 36 gravide, 30 din ele in 

termen până la 12 săptămâni, ce reprezintă 75%. 

Au finisat sarcina cu naştere la termen 28 femei, naşteri premature 2, întreruperi 

de sarcină - 2, în total 30 copii născuţi vii. 

 

 

 ACTIVITATEA DIRECȚIEI CULTURĂ, TURISM, TINERET ŞI SPORT 

 

        Pandemia COVID-l9 a afectat putemic domeniul culturii. Activitatea culturală 

din luna martie 2020 fiind aproape inexistentă. Au fost anulate festivalurile, 

concursurile locale și regionale, sărbători naționale, activitățile sportive,  aflîndu-se in 

continuare cu activitățile suspendate parțial cu prezența fizică a spectatorilor. În aceste 

condiții, practic toate activitățile au fost transferate  in mediul online, inclusiv pe 

refelele de socializare. Totodată activitățile care au avut loc, au fost vizualizate de un 

număr destul de mare de spectatori. 

      Prin activitățile şi funcțiile sale specifice, direcția cultură pune în valoare cultura 

ce are  un rol esențial în desfăşurarea unor programe culturale de interes local, 

național şi internațional. În vederea realizării acestui obiectiv, în perioada de referință, 

direcția cultură a realizat: 

-  Rețeaua instituțiilor culturale din cadrul Direcției Cultură, Turism, Tineret și 

Sport Leova: 

   Rețeaua instituțiilor culturale din raion numără 72 unități, dintre care:  

 Case și de Cultură 29, activează 26 dintre care; 

 Cămine Culturale 17 (s.Cupcui s.Baiuș și s.Sărăteni lipsec specialiști). 

 Case de Cultură 12  

 Biblioteci publice 36, din ele 7 biblioteci pentru copii 

 Muzee 4 
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 Instituţii de învăţământ artistic extrașcolar 3. 

 

Starea edificiilor instituţiilor de cultură Case de cultură, Instituții de învățământ   

artistic extrașcolar: 

Rețiaua de case/ cămine culturale din raion numără 29 unități. Cămine 

culturale 17, Case de Cultură 12; 

        Activează 26, cu exepția căminelor culturale din primăriile Cupcui (lipsă de 

specialiști), s.Hîrtop, primăria Baiuș și Sărăteni(edificiu avariat),Casele de Cultură din 

localitățile Vozneseni și Covurlui, căminul cultural din loc. Ceadîr continua să-și 

desfășoare activitatea în alte edificii. Casa de cultură din s.Cneazevca necesită 

reparație urgentă a acoperișului.  

În majoritatea instituțiilor de cultură din raion sunt create condiții  optime  de 

activitate cu exepția Casei de Cultura, primăria Borogani și căminelor culturale, 

primăriile Cazangic, Sărățica Veche, Sîrma, care  nu se încălzesc în perioada rece a 

anului 

          În casele/căminele de cultura  din  localitățile: Cneazevca, Beștemac, Filipeni, 

Tomai, Cîzlar, Sărăta- Răzeși, Colibabovca, Sărățica Nouă, Iargara, Săarat- Răzeși  s-

au efectuat reparații curente în suma totală de 225239 mii lei. În stare avariată se află 

Casa de Cultură din s. Vozneseni. Construcția Casei de Cultură din s. Covurlui 

rămâne conservată, specialiștii activând în incinta bibliotecilor publice locale.În acest 

context, DCTTS intervine cu rugămintea către APL I și APL II de a găsi posibilități 

de redresare a problemelor existente. 

      Conform BNS capacitatea caselor culturale este de 5994 locuri de spectatori. 

      Numărul total al formațiilor artistice de amatori domeniul creație populară 

și Învățământ artistic; 

Formaţii conform genului de activitate: 

 Formații artistice cu titlul ,, model”- 16 (3 colective de copii) 

- ansambluri folclorice -16 

- ansambluri de muzică și dans popular -1 

- ansambliri de dans popular -1 

- fanfare-1 

- centre de meșteșuguri -1 

1. Formații artistice de amatori –  38 ( 23 colective de maturi; 15 colective de copii) 

2. Studiouri artistice pentru copii – 5 

3. Cercuri de creație -  34 

      Numărul total al centrelor de meșteșuguri tradiționale/artizanat contemporan din 

cadrul unităților administrativ-teritoriale : 

1. Centrul de meșteșugărit pentru copii „Lăstărel” r-n Leova, s. Filipeni. 

Conducător Munteanu Rodica (ucrul cu mărgele). 

Necătând la situația pandemică de coronavirus creată, în țară, în primăriile raionului s-

au organizat multiple manifestări culturale în care a fost implică o bună parte din 

comunitate. 
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Manifestații desfășurate: 

       1.Festivalul raional,, Plaiul meu- gură de rai”, dedicat aniversării a 29 ani de 

Independență a Republicii Mpoldova. 

      2. La Ediția a III-a a Festivalului Regional al orchestrelor de muzică 

populară a Școlilor de Muzică, la fel, în variantă on-line  și-au dat concursul 7 

orchestre a Școlilor de Muzică din: or. Leova, or. Hîncești, rl Hâncești(s. Cărpineni), 

or. Ungheni, mun.Chișinău școala de muzică,, Alexei Stârcea, școala de muzică or. 

Nisporeni și or. Comrat. 

      În legătură cu perioada pandemică au fost sistate activitățile prioritare: 

-  Festivalul – concurs Regional de muzică ușoară  ,,Ecoul de la Baștină”; 

- Festivalul Regional de satiră și umor,, Păcală șiTândală”; 

- Festivalul regional,, La o margine de Prut”. 

 

          În vederea promovării valorilor culturale, conform obiectivelor strategice 

de dezvoltare a raionului pentru anii  2015-2020 și , necătând la stabilirea 

situației pandemice, pe parcursul  anului  2020 s-au desfășurat atît cu prezența 

fizică a participanților și spectatorilor, cât și on-line activități culturale 

importante, precum: 

1. De Ziua națională a Culturii s-a desfășurat Concursul raional ,,Cel mai bun lucrător 

din     domeniul culturii”. 

2. 15 ianuarie  comemorarea a 170 de ani a poetului național Mihai Eminescu  a fost   

     marcată cu  depunere de flori. 

3. Festivalului Internațional,, Mărțișor- 2020”, care s-a desfășurat în incinta Casei de 

Cultură orășinești Leova au participat colectivele artistice a instituâiei. 

4. Comemorarea Domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare - depunere de flori 

5. Colectivele de teatru de amtori din 11 localități au participat ( în format online) la 

Festivalul raional al colecivelor de teatru. 

6. Ziua Națională a vinului a fost marcată în incinta Casei orășenești de Cultură or. 

Leova cu participarea colectivelor artistice de la Școala de Arte ,, Petru și Ion 

Teodorovici, or. Leova au participat colectivele artistice de la Casa de cultură,, Petru 

și Ion Teodorovici”. 

7. Festivalul raional,, V-am ura, V-am tot ura”, s-a desfășurat  cu participarea a 16 

colective artistice.  

 

Instituții de învățământ artistic extrașcolar: 

          Activitatea  Şcolii de Arte,, Petre și Ion  Teodorovici” se defășoarară în 3 

filiale în localitățile Sărata – Nouă, Sărăteni și or. Iargara,  cu un contingent de 192 

elevi și 18 profesori,  care desfășoară o activitate de educație muzicală 

extracurriculară . Filiala Școlii de Arte din s.Sarata Nouă este amplasată în localul 

gimnaziului din localitate. Starea edificiului este satisfăcătoare. 
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        Filiala şcolii din or.Iargara este amplasată  în localul bibliotecii publice locale. 

Starea edificiului este satisfăcătoare. 

        Filiala şcolii din s. Sărăteni se află în edificiul gimnaziului din localitate. Starea 

edificiului este bună. 

        În scopul dinamizării activității colectivelor artistice, creării şi susţinerii 

relaţiilor de prietenie şi colaborare, necătând la situația pandemică, chear dacă 

du s-au efectuat   deplasări  ale  formaţiilor folclorice și colectivelor artistice, ele  

au participat la un șir de activități,  desfășurate online atît în teritoriul cît și în 

exteriorul  țării precum urmează: 

Instituții de învățământ artistic extrașcolar 

- Festivalul- concurs Internațional,,A ruginit frunza din vii”, Chișinău; 

- INTERNAȚIONAL ONLINE COMPETION CHRISMALS STARS, Berlin, 

Germania 

- Concurs Internațional,, Lumina talentelor”, or. Tbilisi, Georgia; 

- Concurs Internațional,, Sopravista”or. Reccione, Italia; 

- Festival republican,, În Bugeac, la Căușeni”, Căușeni;; 

- Festival regional,,Шире круг,,, Drochia; 

- Concurs Internațional,, Fantezia de iarnă”, or. Chițșinău; 

-  Concurs national de poezie patriotică,, Țara mea cu grai de dor”, Chișinău; 

- Concurs folcloric national,, Povestitorii satului”, Chișinău; 

-  Festival- concurs Național,, Mihai Blajinu” 

În cadrul festivalului INTERNAȚIONAL ONLINE COMPETION CHRISMALS 

STARS, Berlin, Germania Școala de Arte a luat următoarele locuri : 

Orchestra de muzică de estradă – Locul I, cond. Pencova Raisa; 

Ansamblul de dans popular – Locul II, cond. Costelțov Marcela; 

Elevul Buză Mihai acordeon, prof. Nemțanu Nadejda - Locul I 

Eleva Poiană Dana- Locurile I și II - Arte vizuale, prof. Faleeva Valeria; 

Eleva Grigoreanu Alina - L. II și III-  Arte vizuale  prof. Faleeva Valeria; 

Barcari Polina – L. I și II - Arte vizuale, prof. Faleeva Valeria. 

 

Domeniul Biblioteconomie și Muzeografie: 

         Starea edificiilor Biblioteci Muzee: 

   În raionul Leova activează la moment 36 biblioteci, din ele 7 pentru copii. 

1. Satisfăcătoare 34 biblioteci 

2. Necesită reparație 3 biblioteci 

3. Se încălzesc în perioada rece 36 biblioteci, din care 4 integral 

4. Datorită implimentarii proiectelor, au fost dotate cu 138 calculatoare  

5. Conectate la internet 128 biblioteci 

6. Implimentate 153 servicii moderne de bibliotecă  

Achiziţii pe parcursul anului 2020: 

1. Condiţioner – 14500 lei 

2. Jaluzele – 30500 lei 
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3. Donaţie de la şcoala internat: 

4. Finanţare de la Consiliul Raional -  40000 lei – cazan pentru cazangerie 

5. Atragere de investiţii prin proiecte: 

 Imprimantă – 6000lei 

 Calculator  notebook – 13600 lei 

 Baner – 2000 lei 

 Dulap – vitrină – 3800 lei 

6. Achiziţie de carte pentru  biblioteca raională – 2400 lei 

7. Achiziţie pentru ediţii periodice – 9454 lei 

8. Mijloace colectate de la arenda sălii – 3812, nerealizate 

 

     Pentru beneficiarii bibliotecii au fost organizate activități culturale: Întâlniri cu 

scriitorii, serate literare, matinee, discuții la masă rotundă, lansări de carte, expoziții.  

     Cele mai importante sunt: 

1. Ziua Comemorării Marelui Poet Național Mihai Eminescu 

2. Spectacol literar muzical dedicat lui Grogore Vieru 

3. Concurs Republican ”La izvoarele înțelepciunii” 

4. Programul Național ”Lectura Central” 

5. Program Național ”Că citim împreună” 

6. Participarea în proiectul ”Cu experiența Seniorilor, vocea Ta ia amploare” 

7. Participarea în Proiectul ”PRODEM”2  - online 

8. Participarea la Proiectul internațional ”O insulă necunoscută” 

9. Sărbătoarea Națională ”Limba noastră”online. 

10. Întâlnire de suflet cu scriitoarea Ana Onică, Titus Știrbu și Claudia Partole. 

11. Lansare de carte în memoria marelui interpret P. Teodorovici ,, Melancolia dorului 

etern”. 

12. Participarea la conferența internațională: ”Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere 

și dezvoltare”. 

13. Expoziția de fotografii privind – Protecția copilului împotriva expluatării sexsuale și 

abuzului sexual. 

      Personalul bibliotecii se axsează pe învățare, orientare, dezvoltare profesională, 

instruiri, care pe parcursul anului au participat online la  Centrul de Excelență 

Profesională Cahul, Biblioteca B.P.Hasdeu din Chișinău, Biblioteca Națională, 

Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion Creangă”Chișinău. Au fost asistate de către 

personal circa 21 de instruiri, însă rămâne prioritar dezvoltarea unui bibliotecar 

modern și inovativ. 

Au fost dezvoltate servicii inovative de bibliotecă ca: 

 Bunicuțele orașului 

 Cinemateca picilor 

 Clubul de lectură 

 Cartea săptămânii 
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 Un mod de viață sănătos 

 Clubul ”Miorița” 

 Ora poveștilor ș.a care au sporit imaginea bibliotecii, au accentuat rolul ei în 

comunitate, au dezvoltat parteneriatele. 

 

Domeniul  Muzeografie : 

În raion activează 4 muzee.  

Starea edificiilor din or. Leova, s.Borogani, s.Tomai, s.Tigheci este bună.  

Muzeul din s. Tigheci pînă în prezent nu este conectat la energia electrică. Anul acesta 

a fost un an mai dificil în organizarea și desfășurarea activităților. 

    Pe parcursul anului 2020 în cadrul muzeelor sau desfășurat mai multe activități 

culturale, dintre 

ele la Muzeul de Istorie și Etnografie; vizitatori 2896, virtuali 6588 persoane. 

Numărul bunurilor de patrimoniu cultural 191 

Numărul monumentelor de for public 40 

Numărul operelor comemorative de război (monumente în memoria celor căzuți în 

războaie) 29. 

Au avut loc: 

1. Expoziții  60 

2. Lecții 39 

3. Lansare de carte 2 

4. Activități virtuale 54 

5. Șezători 2  

6. Fotosesie retro a Rochiilor de mireasă 1 

7. Master clas 2 

8. Promovarea muzeului la TVR Moldova - țesutul covoarelor și familia Teodorovici 

9. Europa liberă Moldova, interviu- strada pavată.  

10. S-a lucrat la pliante ”Muzeul de istorie și etnografie”, Valul lui Troian” „Unirea 

Basarabiei”,  pentru a le oferi publicului în timpul lecțiilor, ghidajelor și multe alte 

activități. 

     Colaboratorii muzeelor au participat la sesiunea de  iпstruire, privind 

Regulamentul-cadru de оrgапizаrе și funcționare а muzeelor, Regulamentul privind 

evidența și conservarea patrimoniului muzeal și Regulamentul de асrеditаrе а 

muzeelor, ce a fost transmisă direct pe pagina facebook a Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării și la seminare raionale,organizate de Direcția Cultură Turism 

Tineret și Sport Leova.Muzeul din Leova a fost dotat cu mobilier de la 

GimnaziulInternat. Pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, a fost procurat un 

calulator, boxe, proiector, ecran, convectore și calorifere electrice.    

      Specialiștii de la muzeul din Leova au colaborat cu Primăria la instalarea 

indicatoarele turistice. 
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       Se lucrează la traseul turistic pentru Agențiile Turistice din Chișinău. S-au 

identificat unele obiective turistice ca Muzeul, Stejarul –monument al naturii, 

Bisericile, ambarele lui Maratei, Sinagoga, Moara, Fabrica de vinuri de la Școala 

profesională, muzeul de la Tigheci și Casa vînătorului, care ar putea prezenta un 

interes pentru turiștii străini și autohtoni. Muzeul din s. Tigheci pînă în present nu 

este conectat la energia electrică. În raion activează 14 meșteri populari. Muzeul de 

Istorie și Etnografie din or. Leova dispune de 10184 obiecte muzeistice. 

 

Domeniul  Sport: 

      În  raion  activează 70 edificii sportive, inclusiv stadionul orăşenesc cu capacitatea  

de peste 500 de locuri, 48 terenuri sportive, 24 săli de sport în localurile instituţiilor 

de învăţămînt şi 4 săli de forţă,  două şcoli sportive – Şcoala sportivă raională cu 11  

filiale  (Leova, Borogani, Sărata Nouă, Hănăsenii Noi, Iargara,Sărăţica Nouă,Tomai, 

Ceadîr, Tochile- Răducani, Cazangic, Orac) şi Şcoala Sportivă orăşenească cu dou 

filiale (Cazangic, Iargara, Sarata Nou), 7 stadioane de mini-fotbal cu acoperire 

artificială (or. Leova; s. Tomai,  

s. Covurlui, s. Tigheci, s. Cupcui, s. Ceadîr, s. Cîmpul Drept.). În raion deasemenea  

activează trei Cluburi  de fotbal “FC-Prut”Leova, ,,FC Rapid s. Ceadâr, ,,FC Olimpia,, 

s. Colibabobca, susţinute financiar de Consiliul Raional Leova.  În cadrul clubului 

practică fotbalul aproximativ  150 de tineri. 

        În perioada anului 2020, conform Strategiei de Dezvoltare a Sectorului Sport a 

Raionului 

 Leova pentru anul 2015-2020;  au fost realizate următoarele activități: 

        Conform Programului Campionatului R.M. la fotbal Ediţia -2020 au fost 

desfăşurate 18 meciuri (mai puție din cauza pandemiei.)    

 Campionatul Raional la Volei în memoria sportivului „V. Rogojin”, cu participarea a 

8 echipe din Raion: or.Leova, s.Cupcui, s.Tomai, s.Tomaiul-Nou , s.Colibabovca, 

s. SărățicaNouă, Poliția, Pichet.– circa 65 sportivi. 

 A fost desfăşurat Campionatu Raional la mini-fotbal „GUGUŢĂ” (an.2006 – 2008) 

cu  participarea a 8 echipe din localităţile raionului – 86 copii.  

 A fost desfăşurat Turneul Republican de mini-fotbal „Cupa Guvernului” (an. 2004 – 

2006). Au  participat  6 echipe din localităţile raionului – 75 copii.  

 A fost  organizat și desfăşurat Campionatul raional la Volei cu participarea a  4 echipe 

din localităţile raionului în număr de 30 participanţi. 

 A fost organizată participarea sportivilor din Raion la campionate Republicane şi 

Turneuri Internaţionale la  - Lupte libere; - 12 de participanţi. 

 A fost organizat și desfăşurat Campionatul raional la Mini-fotbal (maturi), cu 

participarea 6 echipe Leova, Ceadîr,  Cazangic, Hănăsănii Noi, Cupcui, s. Tomai – 40 

de participanţi. 

 A fost organizat și desfășurat Turneul la fotbal femenin intre Cluburi ,,Rapid,, , 

,,Olimpia,, și echipa din s.Tochile-Răducani. 
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          Din cauza situației pandemice COVID 19 în Țara, nu s-au desfășurat 

următoare Campionatele Raionale: 

- Baschet, Tenis de masa, Șah, Dame. 

- Deschiderea sezonului sportiv. 

- Închiderea sezonului sportiv. 

- Turneul Internațional la Lupte libere.  

 

Domeniul  Tineret: 

        Anul 2020 a adus noi provocări pentru toți, inclusiv și activitățile pentru tinerii 

din raionul Leova. Pandemia ne-a făcut să implimentăm noi idei și proiecte pentru a 

reuși să aducem tinerilor căt mai multe activități, respectînd toate măsurile 

epidimiologice impuse de către autoritățile competente. 

Din momentul în care au fost impuse restrictiile, Centrul de Tineret Leova a 

primit materiale de protecție necesare pentru activitățile din cadrul și din afara 

Centrului de Tineret, (termometru electronic, măști, săpun lichit antibacterian) din 

partea partenerilor UNFPA, care au fost utilizate pe parcursul anului 2020. 

      Cu acordul și sprijinul Consiliului Raional Leova, la Centrul de Tineret au fost 

schimbate  geamurile în sumă de 77964.74 lei, ceea ce a adus la economisirea energiei 

termice și organizarea unui confort pentru benefeciarii centrului. 

Pe parcursul anului Centrul de Tineret Leova a benefeciat de mai mult suport 

din partea partenerilor UNFPA și MECC. Pentru cei mai activi voluntari au fost 

donate hanorace, maiouri, diferite suvenire, fiind totodată și o metodă de motivare a 

tinerilor. Pentru activitatea desfășurată și implicarea în cadrul mai multor proiecte, din 

partea UNFPA, Centrul de Tineret va beneficia de un suport ce va consta din un 

Televizor Smart, PlayStation, VR PlayStation, care va fi distribuit în primele două 

luni a anului 2021.  

Deasemenea acitivitatea Centrului de Tineret a fost promovată prin mai multe 

surse de informare în masă: www.diez.md,Televiziunea Moldova 1, www.leova.org. 

Fiind limitați în activități, voluntarii centrului coordonat de administratorul 

Centrului de Tineret, au aplicat la mai multe proiecte sociale: 

1. În colaborare cu A.O. Parteneriat Social or. Leova – la proiectul ”Cu experiența 

seniorilor, vocea ta contează”, unde peste 150 de tineri din 5 localități ai raionului au 

fost informați despre implicarea tinerilor în dezvoltarea societății. 

2. ProDem 2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Republica Moldova” -  

în cadrul căreea, a fost procurat un aparat fitness și o bancă în sumă de 9000 lei, 

pentru tineri din or. Leova, care a fost instalat la stadionul orășenesc Leova 

3. YouCreate -  un proiect de peste 18000 lei, cu care a fost amenajat scuarul din fața 

centrului, cu o tablă de șah, scaune ect. 

4. Programului de mentorat în lucrul mobil de tineret – un mini proiect de 3000 lei, unde 

peste 180 de tineri au benefeciat de activități outreach. 

      Centrul de Tineret Leova a participat la mai multe campanii sociale care sa 

organizat la nivel republican și mondial: 

http://www.diez.md/
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 „Tinerii din Moldova pentru  ”Obiective Globale”, unde Centrul de Tineret Leova a 

găzduit atelierul de informare & instruire pentru 20 tineri. 

 Campania: Curcubeul Speranței: #STĂM ACASĂ PENTRU CĂ NE PASĂ# 

 Parlamentul Tinerilor, ediția 2020 – în cadrul cărei, r. Leova a fost reprezentată de doi 

tineri. Deja al treilea an la rînd r.Leova este prezentă la acest eveniment important. 

 Săptămâna Națională a voluntarilor, ediția 2020 

 Campaniei Naționale "16 Zile de activism împotriva Violenței în bază de gen".  

În acest sens a fost organizat un atelier de graffiti pentru 15 tineri,  organizat de UN 

Women Moldova. De remarcat că din 26 de Centru doar 4 au fost selectate pentru a 

petrece acest atelier, inclusive Leova. 

      Necătînd că anul 2020 a fost un an mai dificil din cauza pandemiei COVID 19, 

au fost organizate şi desfăşurate 60 activităţi culturale, sociale, sportice si de 

voluntariat. 

 

Domeniul Turism: 

         În raion se promovează mai mult turismul intern, prin excursii, utilizîndu-se 

trasee și itinerarii turistice, care pe parcursul anului au fost mai puțin vizitate de turiști 

străini din cauza pandemiei.  

   În vederea realizării angajamentelor din Strategia raionului cu referință la 

valorificarea monumentelor istorice s-au preconizat: 

 Editarea și tirajarea Ghidului Turistic al raionului Leova cu indicarea Traseelor 

Turistice-300 buc.  

 Confecționarea broșurilor – 1500 buc. 

 Confecționarea ți instalarea indicatoarelor – 10 buc. 

 Confecționarea și instalarea a 5 banere informaționale. 

        Toate acestea acțiuni au fost stipulate în Planul de Buget al Proiectului Bilateral 

,, Turism prin Cultură”, finanțat de către Programul Operațional Comun Romănia- 

Republica Moldova, care urma să fie implimentat în partineriat cu Direcția Generală 

de Asiatență Socială și Protecția Copilului,Consiliul Județan Vaslui. Proiectul dat viza 

dezvoltarea tirismului mic-urban, turismul din orașe mici, precul Bârlad și Leova. Cu 

părere de rău acest proiect nu a fost realizat. 

        Ulterior la propunerea DCTTS în vederea promovării turismului, în comun cu 

primăria or. Leova au fost instalate indicatoare a punctelor turistice la intrarea și 

eșirea din oraș. 

 

 

 SECŢIA SITUAŢII EXCEPŢIONALE LEOVA 

 

Conform structurii organizatorice  a serviciilor şi subdiviziunilor Secţiei Situații 

Excepționale cuprinde un efectiv de  31 persoane. La moment în revista de front 28 

https://www.facebook.com/hashtag/obiectiveglobale?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAkJwGhYMV6v52mk74qP7neZ7tEBP32ks81P4l7IghlZwPEPSPzoUwMgxshTSSwXnx__WQIJSZUdJUnJj6wmWoDanxumddg32ql-T2_raNp5mnCQMehYWCEc-qw2OBDIIvaDuLqxxDR9fulvOcAwWXfelnExj8ngYjz1QaJ_X01h3rSe6fD64GXzUSPgnsqkXrwPU5geLxkg52pFMr8WRMcdOZPsiLCrh2JxeSM1k1xrjNovZdfXQKCtyvwUMnbsMhYoFU4gNj_-RACJ07l1iwjtaOIV2dKwge7I7Kc_y16TzgsPEn1bXnCiK2ku9APOm9dzmb8x-BqOWSF-XKz9Wws4uAbD1smoJXEEgfQ2GBV80fLcY9SDj3HLYs8CpbE80Dhsi9TSVIKRpn5Wijlr1iA-6DdArr7ABYxleypPgmbJ6pq7tVJ-27EXpybFZuXApsqPE7BA3Vz-zA4gCB_MhlCaPlm41eXK66EdKDq2nUwSxCj9cyySfl1_9j421-uTNUFgftOUuUqOfQ4Sm2Kwg_wuxPFWqXRnoTTAz0g9x7kGvwVYQ&__tn__=%2ANK-R
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persoane, (vacant: Șef  USP Leova – 1 pers,  salvator  USP Leova – 1 pers, concediu 

pentru îngrijirea copilului – 1 pers. ) 

          Anul acesta rotația cadrelor constituie – 1  persoană; 
 

          Pe parcursul anului 2020 în zona de competenţă s-au produs  44 de incendii, 

paguba materială constituie  1.148.100  lei, salvate valori materiale la incendiu 

constituie 6 mln. 55 mii lei, au decedat 3 persoane .  
 

         Planificarea şi organizarea lucrului în domeniul Prevenției este pus în seama 

Serviciului Prevenție.  
 

     Întru preântâmpinarea cazurilor de ardere a  vegetaţiei uscate şi prevenirea 

cazurilor de înec în bazinele acvatice şi r. Prut, au fost instruite circa 968 persoane. 

      Întru preântâmpinarea cazurilor de intoxicaţie cu dioxid de carbon în urma 

fermentării vinului, au fost instruite circa 436 persoane. 

      Întru minimalizarea cazurilor de incendii în sectorul locativ au fost au fost 

instruite circa 9360 persoane. 

      La data de 31.10.2020, în cadrul şedinţei şefilor secţiilor de votare, a fost 

petrecută instrucţiune, referitor la regulile de apărare împotriva incendiilor la secţiile 

de votare. La şedinţă au participat 94 persoane. 

      Prin intermediul Gării Auto Leova au fost repartizate pliante cu reguli de apărare 

împotriva incendiilor şi protecţie împotriva infecţiei COVID – 19. 

 

Numărul incendiilor produse în perioada anului 2020 (44 incendii)  faţă de 

perioada similară a anului 2019 (45 incendii), s-a micșorat.  

Numărul persoanelor decedate în incendii s-a micșorat la una persoane, în 

comparaţie cu  anul precedent . 

         Pe parcursul  anului 2020 pe teritoriul raionului au fost înregistrate 7 situaţii 

excepţionale ( 1- medico – biologică, 5 – naturale, 1- depistarea muniţiilor):  

-  la 27.01.20 – producerea epizootiei pe teritoriul primăriei Cnezevca. În total paguba 

materială a constituit circa 78.468 lei. 

-  la 26.03.20 – depistarea unui proiectil de artilerie de 100 mm în s. Ceadîr. 

- la 22.04.20 – producerea secetei pe teritoriul raionului Leova. În total paguba 

materială a constituit circa 341.178.861 lei. 

- la 02.05.20 – producerea ploii torenţiale cu grindină pe teritoriul s. Filipeni. În total 

paguba materială a constituit circa 141.899 lei. 

- la 20.06.20 – producerea ploii torenţiale pe teritoriul s. Filipeni. În total paguba 

materială a constituit circa 80.600 lei. 

- la 03.07.20 – nivelul ridicat al apei (inundaţie) în localităţile: Sărata – Răzeşi, Sîrma, 

Leova, Hănăsenii Noi. În total paguba materială a constituit circa 2844060 lei. 

- la 29.09.20 – ploi torenţiale în localităţile: Sărata – Răzeşi, Romanovca, Borogani, 

Tigheci, Hănăsenii Noi, Sărăteni, Covurlui, Sîrma, Cazangic, Colibabovca, Băiuş, 
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Tomai, Tomaiul Nou, Sărăţica Veche, Filipeni, Ceadîr. În tutal paguba materială a 

constituit circa 13.119.175 lei. 

         Pe parcursul anului 2020  au fost înregistrate 4 cazuri de înec. 

         Pe parcursul semestrului I din data 18 martie a anului 2020 a activat Centrul de 

dirijare şi monitorizare permanentă a evoluţiei infecţiei COVID-19. 
 

         Pe parcursul anului 2020 au fost desfăşurate 32 şedinţe şi anume: 

- La data de 29.01.20, 30.01.20  şi 12.02.20 au  fost convocate şedinţe extraordinare a 

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale raională în format restrâns, referitor la situaţia 

creată pe teritoriul primăriei Cneazevca, în urma depistării pestei porcinei africane.  

- La data de 02.03.2020 a fost petrecută şedinţa ordinară pentru trimestrul I a Comisiei 

pentru Situaţii Excepţionale raionale, cu ordinea de zi: 

  cu privire la crearea comisiei raionale de specialişti în domeniu, pentru 

cercetarea  stării  digului de protecţie a rîului Prut, a barajelor bazinelor 

acvatice şi sectoarelor cu alunecări de teren.   

 cu privire la măsurile de securitate antiincendiară în sezonul primăvară-vară 

a anului 2020.  

 cu privirea la asigurarea securiţătii la incendiu în zilele sărbătorilor de Paști 

şi Paştele Blajinilor. 

 cu privire la măsurile pentru prevenirea cazurilor de înecuri pe perioada 

estivală. 

 cu privirea la situaţia biologico-socială în raion. 

 cu privire la situaţia pestei porcine în teritoriul raionului. 

-  La data de 25.02.20  a fost desfăşurată şedinţa  Consiliului de Sănătate Publică 

teritorial Leova. 

- La data de 09.03.2020 a fost desfăşurată şedinţa extraordinară a CSE raionale în 

format restrâns de comun cu comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică, 

referitor la măsurile de prevenire şi răspuns la evoluţia situaţiei epidemiologice a 

infecţiei COVID – 19. - La şedinţă au fost prezenţi şefii IMSP CS din raionul Leova.  

-  La data de 13.03.2020 a fost desfăşurată şedinţa extraordinară a CSE raionale în 

format restrâns, referitor la măsurile de prevenire şi răspuns la evoluţia situaţiei 

epidemiologice a infecţiei COVID – 19. La şedinţă au fost prezenţi şefii IMSP CS din 

raionul Leova. 

- La data de 15.03.2020 a fost desfăşurată şedinţa extraordinară a CSE raionale în 

format restrâns de comun cu comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică, 

referitor la măsurile de prevenire şi răspuns la evoluţia situaţiei epidemiologice a 

infecţiei COVID – 19. - La şedinţă au fost prezenţi şefii IMSP CS din raionul Leova 

şi primarii localităţilor raionului. 

-  La data de 20.03.2020 a fost desfăşurată şedinţa extraordinară a CSE raionale în 

format restrâns de comun cu comisia raională Extraordinară de Sănătate Publică, 

referitor la măsurile de prevenire şi răspuns la evoluţia situaţiei epidemiologice a 
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infecţiei COVID – 19. - La şedinţă au fost prezenţi şefii IMSP CS din raionul Leova 

şi primarii localităţilor raionului. 

-  La data de  24.03.20, 26.03.20, 27.03.20, 06.04.20, 15.04.20, 27.04.20, 29.04.20, 

06.05.20, 11.05.20  a  fost convocată şedinţa extraordinară a Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale raională în format restrâns, de comun cu Comisia Extraordinară de 

Sănătate Publică, referitor la evoluţia situaţiei epidemiologice în teritoriul raionului a 

infecţiei cu „Coronavirus – COVID 19”, măsurile de prevenire şi răspuns în cadrul 

raionului Leova. 

- La data de 28.05.20, 04.06.20 a fost desfăşurată şedinţa Comisiei Extraordinară de 

Sănătate Publică raională. 

- La data de 28.05.20 a fost petrecută şedinţa ordinară pentru trimestrul II a Comisiei 

pentru Situaţii Excepţionale raionale, cu ordinea de zi: 

  cu privire la acţiunile necesare de a fi întreprinse pentru prevenirea 

cazurilor de înec în perioada estivală. 

 cu privire  la măsurile de securitate antiincendiară în localităţile raionului 

Leova în perioada anului 2020. 

 cu privire la măsurile de asigurare a securităţii în perioada de pregătire şi 

desfăşurare a campaniei de recoltare a cerealelor şi culturilor tehnice din 

anul 2020.  

-  La data de 22.06.20 a fost desfăşurată şedinţa extraordinară a Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale raionale, cu tematica – cu privire la analiza situaţiilor excepţionale 

posibile la nivel de raion şi impactul asupra populaţiei, economiei, mediului ambiant 

în caz de inundaţii.    

-  La data de 09.10.20 a fost desfăşurată şedinţa ordinară pentru trimestrul III a 

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului. La data de 02.11.20, 11.12.20, 

29.12.20 au fost desfăşurate şedinţe extraordinare a Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a raionului 

-  La data de 01.09.20, 22.09.20, 09.10.20, 18.11.20, 30.11.20, 11.12.20, 15.12.20, 

29.12.20 a fost desfăşurată şedinţa Comisiei Extraordinară de Sănătate Publică 

raională. 

 

 IP Incubatorul de Afaceri Leova 

 

    Activitatea Incubatorul  de Afaceri Leova pe perioada anului 2020 a fost 

desfăşurată în conformitate cu Programul de Dezvoltare Strategică 2016-2020 şi  

Planul de acţiune 2020 aprobat prin Decizia Consiliul de Administrare, precum și în 

strictă conformitate cu Statutul instituției. 
 

Incubatorul  de Afaceri Leova, precum și alte incubatoare din Moldova,  

reprezintă o instituție  menită   să  sprijine dezvoltarea afacerilor aflate la început de 

activitate. Firmele selectate sunt găzduite  pe o perioadă determinată de timp, interval 

în care beneficiază de suport financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri. 
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La situația din 31.12.2020,  Incubatorul de Afaceri Leova  a găzduit  -  16 

companii, care  oferă - 29 locuri noi de muncă, specializate în:   producerea articolelor 

de izolație termică,   salon de estetică; servicii de evidență financiar-bancară,  servicii 

de catering și raționament în alimentație, proectări inginereșri în energetică; servicii 

de reparație a tehnicii de calcul;  agenție   imobiliară, ateliere de croitorie, servicii IT 

și securitate cibernetică, servicii cadastru, geodezie și topografie, școala auto. 
 

În anul de gestiune, cifra de afaceri a antreprenorilor rezidenți a IAL, a 

constituit,  circa  3700,5 mii  lei, fondul de salarizare – 548,2 mii lei, achitările la BPN 

au constituit – circa  158,3 mii lei.  

Vîrsta medie a rezidenților  IAL este de 39 ani, dintre care 11 - femei și  5-

bărbați.   
 

 Spațiul total  IAL constituie  1180,0 m², inclusiv: 

 administrația    -     52,3 m² ; 

 spațiul comun  -  403,6 m² ; 

 spațiul potențial arendabil - 724,0 m² (dintre care : servicii – 548,1 m²;       

atelier – 58,5 m²; producere – 117,4 m² ). 

 

La moment spațiul arendabil  se utilizeaza în mărime de 66,1 %  sau  449,0 m². 
 

În perioada de gestiune, doar un rezident IAL -  SRL ”Sewing Mobile”  a 

beneficiat de împrumut preferențial din Fondul de Rewolving, în sumă de 10,0 mii lei, 

pentru achiziționarea a două  mașini de cusut. 
 

În parteneriat cu IA Cahul și cu suportul Agenției Germane de Cooperare 

(GIS), în anul 2020 (perioada 01.05.2020 – 31.12.2020) a fost implimentat Proiectul 

”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic Dual în Republica Moldova”, 

beneficiarii căruia au fost  pedagogii, elevii și părinții acestora din 41 localități din 

raioanele Leova și Cantemir. La instruiri au participat circa 980 persoane. Valoarea 

Proiectului a constituit 58,0 mii lei. 

Totodată în anul 2020, Incubatorul  de Afaceri Leova a   beneficiat de suport 

financiar în valoare de 139,5 mii lei, din partea Bugetului de Stat,  conform 

prevederilor „Instrumentului de susținere privind dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor 

de Afaceri” ( în continuare Instrument) aprobat prin Ordinul  Ministerului Economiei 

și Infrastructurii nr. 139 din 28.07.2020.  

Mijloacele financiare au fost destinate implementării activităților propuse în 

cadrul Instrumentului de susținere privind dezvoltarea Rețelei Incubatoarelor de 

Afaceri din Moldova. 
 

În rezultatul implimentării Instrumentului a fost selectat un birou (nr.13, et.II a 

IAL) amenajat și dotat cu tehnică și soft-uri  moderne, având drept scop crearea unui 

Accelerator în Afaceri. 
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Obiectivele propuse și realizarea acestora: 

1. Imprimarea materialelor promoționale ( pixuri, sacoșe, flayere, carnete) și 

utilizarea acestora în activitățile IAL (seminare, instruiri) și distribuirea prin 

raioanele Leova și Cantemir – buget estimat  10,0 mii lei; 

2. Elaborarea paginii Web a IA Leova, precum și menținerea acesteia, pe o perioadă 

de cel puțin 1 an – 9,0 mii lei; 

3. Organizarea sesiunilor de informare pentru antreprenori existenți și potențiali, în 

scopul promovării, inițierii și dezvoltării afacerii,  buget estimativ  - 1,0 mii lei; 

4. Crearea Aceleratorului de afaceri și FabLab-ului în cadrul IAL, dotat cu tehnică și 

softuri moderne, pentru atragerea tinerilor în afaceri,  cu idei inovative, care vor 

iniția companii  noi – buget estimat la circa 110,0 mii lei; 

5. Subvenționarea rezidenților IAL și anume plata cheltuielilor de locațiune pentru 1 

lună, în perioada stării de urgență cauzată de COVID-19 (luna aprilie 2020) – 9,6 

mii lei. 
 

IAL este unul din cele 12  Incubatoroare cu profil mixt din Moldova, care pune 

la dispoziţia micilor antreprenori spaţii pentru producere şi oferă serviciile aferente, 

precum și consultanță pentru toți  antreprenorii din raionul Leova – care în anul 2020 

au fost oferite  la   128 persoane. 
         

În anul 2020, în cadrul IAL, au fost petrecute  7  seminare și 45 instruiri, la care 

au participat circa 1060 de  persoane inclusiv rezidenții IAL, antreprenori, elevi și 

persoane fizice  din raionul Leova și Cantemir. 
 

În perioada de gestiune au fost convocate și  petrecute 1 ședințe ordinare 

(31.01.2020) a Consiliului de Administrare a IAL .  
 

Dacă să ne referim la Bugetul IAL în 2020, au fost obținute Venituri în mărime 

de  588,2 mii lei  și respectiv efectuate costuri în valoare de  550,7 mii lei. 

Nr. 

d

/o 

VENITURI  (lei) 

1. Suport financiar  primit de la Consiliul Raional Leova 200000-00 

2. Plăți  din   locațiunea spațiilor   186000-00 

3 Suport financiar bugetul de stat (Instrument de susținere 

RIAM) 

139500-00 

4. Surse finanțare Proiecte  61700-00 

5.  Alte venituri 1000-00 

TOTAL: 588200-00 

 

Nr. 

d/o 

CHELTUIELI (lei) 

1. Salarizarea (inclusiv impozite, contribuții) 196605-00 
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În prezent,  echipa de management a IAL este direcționată în promovarea 

politicelor de marketing, în vederea înștiințării potențialelor clienți despre bunurile și 

serviciile prestate de către antreprenorii rezidenți a IAL.   

Incubatorul de Afaceri Leova,  deja a  devenit  o istorie de succes. Cu toate că 

problemele sunt multe şi complexe,  pentru echipa managerială a Instituţiei Publice 

Incubatorul de Afaceri Leova este o provocare să găsească soluţii creative şi să 

formeze parteneriate inovative pentru a răspunde nevoilor şi preferinţelor 

antreprenorilor din raionul Leova.  

 

 

 ACTIVITĂŢILE SECŢIEI ADMINISTRATIV-MILITARE 

                                A RAIONULUI LEOVA PENTRU ANUL 2020 

                                                                             

Secţia administrativ-militară, Centrul militar teritorial Hînceşti activează în 

baza statelor de personal în număr de 1 militar şi 4 funcţionari amplasat, în or. Leova. 

În  domeniul mobilizării 

Evidenţa militară a rezerviştilor se ţine în scopul cunoaşterii existentului şi 

valorii calitative a cetăţenilor cu obligaţii militare, pentru completarea Forţelor 

Armate cu resurse umane şi tehnico-materiale pe timp de pace, la declararea stării de 

urgenţă, de asediu şi de război şi este asigurată de către sectia administrativ-militară 

(l.d.p. Leova)  în comun cu autorităţile administraţiei publice locale. 

În timpul de faţă la evidenţă militară se află: 

 Rezervişti:                                                Tehnică: 

Total - 7884                                             Total - 2950 

2. Servicii, utilități ( tarife și servicii comunale), inclusiv: 

 Energia electrica 

 Energie Termica (GAZ) 

 Apa, canalizare 

 Internet, telefon 

 Salubrizare 

 Servicii contabile 

95500-00 

24500-00 

28300-00 

7600-00 

7800-00 

900-00 

26400-00 

3. Imprimare, corespondență, rechizite de birou, de uz 

casnic, blanchete 

5350-00 

4. Publicitate și Promovare 10000-00 

5. Comisioane bancare 3000-00 

6. Cheltuieli capitale 17800-00 

7. Servicii Paza de stat 20100-00 

8. Alte cheltuieli (  instruiri, organizare seminare, costuri 

expert ș.a.) 

202316-00 

TOTAL: 550671-00 
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Ofiţeri – 273                                             Predestenată – 55 

Sergenţi, soldaţi – 7611 

Predestenaţi – ofiţeri- 43; sergenţi,soldaţi-352; total-395  

 

Pe parcursul anului 2020 în domeniul pregătirii de luptă şi mobilizare sau 

efectuat următoarele: 

- evidenţa nominală a resurselor umane şi tehnico-materiale; 

- verificarea evidenţei resurselor umane şi tehnico-materiale cu primăriile şi 

agenţii economici ai raionului ( lunar conform graficului stabilit); 

- precizarea listelor nominale a rezerviştilor repartizaţi pentru completarea 

unităţilor militare la mobilizare; 

- perfectarea documentelor PARM; 

- petrecerea şedinţelor instructiv-metodice cu secretarii primăriilor raionului. 

                  

Evidenţa militară a recruţilor 

Evidenţa militară a recruţilor este organizată conform Regulamentului „Cu 

privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen 

redus”. La moment la evidenţă se află total - 2611 recruţi. 

Din ei: - au dreptul la amînare:291 recruţi; 

            - nu pot fi încorporaţi:1298 recruţi; 

În primul simestru a anului 2020 au fost trecuţi în evidenţă militară 209 de 

tineri anul naşterii 2004. 
 

Încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen 

         În perioada de pregătire şi încorporare în comun acord cu conducerea raionului a 

fost convocată şedinţa de lucru cu primarii satelor şi comunelor, reprezentanţii 

poliţiei, procuraturii şi judecătoriei în ceea ce priveşte pregătirea şi încorporarea 

tinerilor în Forţele Armate. 

          Sarcina de încorporare stabilită de Guvern pentru perioada aprilie - iulie, 2020 

și octombrie 2020 - ianuarie 2021 s-a desfăşurat conform graficului de încorporare pe 

fiecare primărie din raion. 

 Încrporarea a fost efectuată conform graficului stabilit de Marele Stat Major al 

Armatei Naţionale.  

 

 perioada încorporării AN 

  sarcina încorporaţi 

1.  Primăvara anului 2020 26 26 

2.  Toamna 2020-Iarna 2021 22 14 

           Conform deciziei, nr. 3.14 din 25.06.2020 a Consiliului Raional Leova, sarcina 

de încorporare pe perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021 nu a fost îndeplinită din 

motivul  lipsei activității persoanei responsabile de evidență militară și neglijența 
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autorităților publice locale de nivelul I a prevederilor legislației în viguare în 

domeniul evidenței militare.   

            

Educaţia civică a recruţilor şi lucrul cu veteranii 

            Educaţia civică a recruţilor cu scopul formării şi dezvoltării conştiinţei 

patriotice şi a devotamentului faţă de Patrie, îndeplinirea serviciului militar în Forţele 

Armate a fost organizată de către autorităţile  administraţiei publice locale, secţia 

administrativ-militară (l.d.p. Leova) în colaborare cu Organizaţiile veteranilor de 

război din teritoriu . 

  Au fost perfectate și înmînate 23-legitimații de tip nou,la perfectare au fost 

înaintate 11-legitimații,în lucru 82. 

            Au fost organizate întîlniri cu veteranii de război, petrecute lecţii de bărbăţie, 

discuţii în vederea cultivării la recruţi a spiritului de patriotizm.  

            Pe parcursul primului simestru a anului 2020 veteranii de război împreună cu 

reprezentanţii secţiei administrativ-militare (l.d.p. Leova) au participat la diferite 

manifestări: 

- desfăşurarea lecţiilor de bărbăţie, discuţii pe teme militaro-patriotice în 

instituţiile de învăţămînt; 

- întîlniri consacrate comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa şi 

intergritatea Republicii Moldova. 

          

Sarcinile de îndeplinire: 

-  ţinerea evidenţei nominale reale  a resurselor umane şi tehnico-materiale; 

- organizarea şi desfăşurarea şedinţilor instructiv-metodice cu responsabilii de 

evidenţă militară din instituţiile publice, organzaţii şi întreprinderi pe tema:,,Privind 

organizarea evidenţei militare a rezerviştilor în instituţiile publice,organizaţii şi 

întreprinderi”. 

- prezentarea rapoartelor, dărilor de seamă în domeniul mobilizării în CMT Hînceşti.  

 - examinarea listelor nominale şi altor materiale prezentate şi întocmirea tabelului 

nominal centralizator al tinerilor supuşi recrutării. 

-  interpelarea documentelor necesare din centrul medicilor de  familie, dispensarele 

psiho-neurologice,fizio-pulmonologice şi dermato-venerologice, 

precum şi instituţiile narcologice şi organele MAI; 

-  sistematizarea datelor privind existenţa resurselor de încorporare; 

-  încorporarea recruţilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus; 

- informarea autorităţilor administraţiei publice locale despre rezultatele    încorporării 

recruţilor în s/m în termen sau în cel cu termen redus; 

- efectuarea controlului privind însuşirea programei de învăţămînt şi frecventarea 

lecţiilor de către recruţi în filialele Centrului de pregătire a specialiştilor p/u A.N. 

- organizarea şi desfăşurarea şedinţei instructiv-metodice cu membrii comisiilor 

medico-militare de pe lîngă SAM 
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-  educaţia tineretului prelimitar în spiritul   devotamentului faţă de Patrie, tradiţiilor 

istorice şi militare a poporului moldovenesc; formarea la recruţi a calităţilor moral-

psihologice necesare pentru îndeplinirea serviciului militar. 

 

 

 ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE URMARE A PLOILOR TORENȚIALE 

DIN 29.09.2020 
 

  În urma ploii torenţiale, produse la  data de 29.09.2020,  în teritoriul raionului 

Leova au fost afectate 16 localităţi, ca urmare au fost deteriorate circa 21 km de 

drumuri, deteriorate 2 poduri, deterioraţi 3 piloni de tensiune înaltă,  inundate  2 case, 

78 fîntîni şi 54 beciuri, afectate 120 ha de rapiţă, înecate 460 păsări.                                        

Paguba totală cauzată circa  13 mln 118 mii 225 lei. Cele mai afectate au fost 

localităţile: Covurlui – paguba 7mln 860 mii 900lei, Tomai – paguba 1 mln 863 mii 

500lei, Borogani – paguba 675 mii 000 lei, Colibabovca – 550 mii lei. 

Cu  forţele Secţiei Situaţii Excepţionale Leova în localităţile Tomai, Covurlui, 

Sărata – Răzeşi a fost pompată apa din beciuri şi gospodăriile particulare în jur de 740 

tone. Din subsolul gimnaziului s. Sîrma au fost pompate circa 480 tone de apă. 

Pentru evaluarea pagubelor materiale în teritoriul raionului a activat Comisia 

pentru Situaţii Excepţionale raională. 

În adresa Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Leova au parvenit 

solicitări de acorda surse financiare pentru înlăturarea consecințelor ploilor torențiale 

din  29.09.2020 de la Comisiile pentru Situații Excepționale ale primăriilor s.Tomai, 

s.Covurlui, s.Colibabovca și s.Borogani. 

Urmare a demersurilor parvenite a fost examinată la fața locului starea tehnică a 

drumurilor indicate în solicitările primarilor și pe data de 02.11.2020 a fost convocată 

ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Leova la care s-a hotărât să 

se aloce din Fondul de Rezervă a Consiliului raional mijloace financiare pentru 

localitățile care au suferit în urma ploilor torențiale: 

a) Primăria s.Covurlui – 43 000 lei 

b) Primăria s. Borogani – 30 000 lei 

c) Primăria s.Tomai – 40 000 lei 

d) Primăria s.Colibabovca – 10 000 lei. 

Urmare a acestei hotărâri a fost emisă Dispoziția președintelui raionului Leova 

nr.192 din 03.11.2020 prin care din Fondul de Rezervă a Consiliului raional s-au 

alocat primăriilor indicate sursele financiare atribuite prin hotărârea Comisiei pentru 

Situații Excepționale. 

Sursele financiare proprii a primăriei s.Covurlui și cele alocate de Consiliul raional 

nu au fost suficiente pentru înlăturarea consecințelor ploilor torențiale și așa cum cere 

Regulamentul, primarul s.Covurlui s-a adresat președintelui Comisiei Raionale pentru 

Situații Excepționale de a ieși cu un demers către Comisia Republicană pentru Situații 
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Excepționale de a lua  o hotărâre privind alocarea surselor financiare primăriei 

s.Covurlui pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale. 

Demersul către Comisia Republicană pentru Situații Excepționale a fost întocmit și 

prezentat.  

 În rezultat prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258 din 16.12.2020 în 

anexa nr.7 –Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru 

cheltuieli capitale primăriei Covurlui, s-a acordat suma de 6516,4 mii lei. Aceste 

finanțe au fost acordate în susținerea reparației drumurilor, ce au fost deteriorate de 

ploile torențiale din 29.09.2020. 

Putem concluziona că solicitările primarilor localităților care au suferit în urma 

calamităților au fost soluționate din Fondul de Rezervă în limita surselor financiare 

disponibile, iar solicitarea de a ieși cu un demers către Comisia Republicană pentru 

Situații Excepționale la fel a fost satisfăcută.  

 

 

          Stimați Consilieri! 

     Cele relatate în raport rezultă din activităţile de bază ale subdiviziunilor Consiliului 

raional, instituţiilor şi serviciilor care îşi aduc aportul întru soluţionarea problemelor 

cu care se confruntă APL de ambele niveluri. 

   Obiectivele strategice pentru Consiliul raional şi în anul 2021 rămân în continuare 

asigurarea bunei funcționări a instituțiilor din subordine, proiectarea, reparaţia, 

construcţia reţelelor de apeduct şi canalizare, drumuri şi infrastructură a obiectelor de 

menire social – culturale, asigurarea unor servicii medicale calitative locuitorilor 

raionului, elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului pentru anii 2021-

2028 și alte activități ce rezultă din programul de activitate a raionului. 

Vă mulțumesc pentru atenție! 


