Raport Privind activitatea
Aparatului preqedintelui raionului Cahul
gi a subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional in anul2018
Mdsurile administrative intreprinse de preqedintete raionului in exercitarea atribu{iilor
prevdzute de lege au fost in anul 2018 cu prioritate orientate in vederea asigur[rii bunei activitiitii a
institutiilor aflate in subordine, dezvoltirii socio-economice a localitE[ilor raionului.
Totodati, s-au respectat principiile autonomiei, legalitilii, responsabilititii, cooprlrii qi
solidaritiilii in rezolvarea problemelor intregului raion, acfiondnd permanent pentru realizarea
programelor raionului Cahul, atributiilor de coordonare a serviciilor publice de interes raional, de
creqtere a autonomiei colectivitalilor locale.
in exercitarea atribr4iilor sale, preqedintele raionului este asistat de funclionarii angajafi ?n
cadrul Aparatului pregedintelui raionului. in perioada anului 2018, aceqtia qi-au desftgurat activitatea
in baza atributiilor gi competen{elor stabilite prin fiqele posturilor, Regulamentului de organizare 9i
functrionare al Aparatului pregedintelui raionului, Regulamentelor de activitate ale direcliilor, secfiilor
Ei serviciilor, legislatiei in domeniu.
Activitilile desfdgurate, actiunile intreprinse gi misurile stabilite au fost efectuate in scopul
atingerii obiectivelor cuprinse in priorit{ile de dezvoltare ale raionului pentru anul 2018 in
Programul de dezvoltare socio'economic[ a raionului Cahul pentru perioada 2017-2024, a altor
progrirme qi strategii aprobate de c6ffe Consiliul Raional.
Pentru anul2018 au fost stabilite urmltoarele obiective principale:
. asigprarea funcliondrii efi.ciente gi la standarde de calitate afrt a autolitUii pablice, ctt gi a
instituliilor gi serviciilor pablice de interes raianaltn beneficiul comanitdtrilor locale;
reulizarea unui uercigiu finunciur tn condilii de legalitate, necesitate, oportunitate Si
economicitale;
. realizarea anei adminhtrfui a domeniului public al raionului tn conditrii de mnximfi elicienld si
transparenld"
Astfel, in anul 2018, Aparatul preqedintelui a contribuit la pregitirea qi desfdqurarea gedintelor
Consiliului Raional, organizarea fluxurilor informationale, inregistrarea, circulatia 9i pistrarea
deciziilor Consiliului Raional, a dispozifiilor preqedintelui raionului Cahul, demersurilor qi petiliilor

.

adresate Consiliului Raional gi a documentelor expediate de acesta.
in acest sens, s-a conlucrat eficient cu toate directiile gi sectiile din subordinea pregedintelui gi
Consiliului Raional, precum qi cu alte institutii gi servicii publice, autorititi publice locale.

Actele administrative adoptate qi emise, eforturile deprrse pentru realizarea unor actiuni,
activitiiti gi luarea unor mflsuri de cltre pregedintele raionului gi subdiviziunile din subordinea
Consiliului Raional au avut la}raz} obiectivele propuse.
ln aceste condilii, in perioada anului trecut au fost desftqurate 7 gedinfe ale Consiliului
Raional, din care 4 gedinte ordinare gi 3 extraordinare, in cadrul c[rora au fost adoptate un numdr de
115 proiecte de decizii pentru rezolvarea problemelor de interes raional.

Deciziile adoptate reflecti un spectru divers de probleme, reuqind s[ reglementeze intreaga
paleti de atributii aflate in competenla Consitiului Raional, sintetizate in mare parte dup[ cum
urmead:
Probleme organizalorice :
o numiri qi eliber6ri din funcfie, desemnarea reprezentanlilor in societ6lile pe acfiuni - 4
r aprobdri qi modificdri de organigrame 9i state de functii - 6
r aproblri gi modificlri de regulamente, programe - 10

r
.
r

instituire servicii - 6
reorganizareainstitnfiilor de inv[fimdnt - 2
incheerea acordurilor de colaborare qi infrSlire - 3
Ddrt de seami, ropoarte - 8
Probleme prtvind bugetal (adoptiiri, modificlri, alociri de sume, finantiri de investitii, aprobdri de
contrib4ii financiare, aprobarea contului de incheiere a exerc{iului bugetar etc.) - 35
Problenc sociale (programe sociale, de tineret) -7
1

probleme
Altele

-

de

patrirwrrfa (transmiterea

qi preluarea de bunuri)

-

28

6.

Raional in perioada 2015Evolulia numirului de acte administrative adoptate de consiliul
2018 se prezinti astfel:

Meritr a fi remarcat6 activitatea desfaguratii de consilierii raionali in cadru1 comisiilor

de

grupuri de-lucru, in care au fost antrenafi'
specialitate, precum gi in cadrul diferitor comisii, consilii,

Actualmente

in cadrul consiliului Raional cahul

iii

desftqoari activitatea 5 comisii de

specialitate, respectiv :
Comisia economie, reforme, buget, finanle qi relatii transfrontaliere

o

r
o
r
o

-

preqedinte

dl

$tefan Bratu
Comisia probleme sociale - pregedinte dna Tatiana Seredenco
omului, relatii
Comisiu ud*inirt ulie public6, respeckrea drepturilor qi libertl1ilor
interetnice - preqedinte dl Vladimir Lisenco
proteclia mediului
Comisia urbanism, constructii, gospodirie comunalf,, drumuri 9i
Preqedinte dl Sergiu Cornea
qi cadastruComisia agriculturi, alimentatie, industrie prelucrdtoare, relatii funciare
Pregedinte dna Tatiana Fulea'

-

privind
in desftgurarea qedintelor comisiilor s-au respectat procedurile prwizute de Legea
qi functionare al consiliului
administralia publici ro""re, cflt gi de Regulame"t"t o. otg"*tat9

gi interpellri, exprimirii-de opinii
Raional, aspecte care au creat posibilitatea iormularii de intrebiri
cu proiectele supuse dezbaterii,
iiurgu.."iu* a ideilor, de prbpuneri de amendamente in legitur6
precum qi exercitirii votului in cunoqtinf[ de cauz6'
drept obiectiv {ingerea
Adoptarea qi executarea deciziiior in perioada de referinli a avut
de viafn al populafiei
indicatorilor economico-financiari ai raionului gi, implicit, sporireaniv_elului
Raional, in strins[
Aparatul prrq.Ointrtui raionului Cahut, gefif subdiviziunilor Consiliului
preocuparea 9i responsabilitatea
colaborare cu autorii6lile publice locale de nivelul I, qi-au manifestat
ln permanenli'la
pentru a intreprinde mtrsurile necesare privind ex€cutarea deciziilor adoptate, linind
fiind intreprinse un qir
control, in domeniile lor de activitate, problemele inaintate spre solutionare,
adoptate de consiliul Raional'
de acliuni comune intru executarea adecvata gi operativ[ a deciziilor
reprezer$anti ai unor
La qedintele de Consiliu, in calitate de invitali, au participat primarii,
servicii gi institulii publice de interes raional'
qi emise de citre preqedinte s-a
Comunicarea actelor aprobate la qedinfele Consiliul Raional
de stat in vederea efectuirii
efectuat in termeni r.guri oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei
acestora.
confolului de legalitatg persoanelor interesate gi responsabile de executarea
qi
o condilie esenliala pentru crearea unui climat de incredere dintre administralia publicb
cet[leni o constituie transparenla decizionald.
gradul de
In acest context p. pu*.,rlanului 2018 Consiliul Raional a c[utat si-$i sporeasci
responsabilitate fata de cetd{ean.
Gralie eforturilor depuse, Consiliul Raional Cahul a ajuns

tn np 3 cele mni transparente
decemate de c[tre IDIS
qi
diploma
autorttdfi publice raionali din republicd, obfinind trofeul
,,Viitorul" in cadrul unui eveniment festiv'
Consiliului
conform prevederilor Icgii privind transparen{a in procesul decizional, la nivelul
decizionale'
transparenlei
Raional $unt stabilite qi respectate regulile procidurale pentru asigurarea
pe pagina web a
publicate
fost
au
Astfel, toate activitflgiie org*i"utr Ai citte Consiliul Raional
pentru examinare la qedinfele
consiliului. La fel, au fost f,ubfcate toate proiectele decjziilor propuse
proiectelor cu un impact
de consiliu, precum qi deciziile adoptate de acesta. Pentru elaborarea

Cahul au fost organizate audieri
economic, social Ei de mediu mare pentru locuitorii raionului
publice:
publice, Astfel, in perioada anului 2018, au fost desfEEurate 3 Audieri
r Crearea Consiliului de Participare pe lflngd Consiliul Raional Cahul
o Aprobareabugetului raionului cahut pentru anut 2019
o Aprobarea planul de acliuni in domeniul de aprovizionare cg ap[ potabil[ qi-sisteme
de canalizare a localiiililor raionului Cahul pentru perioada 2018-2023, parte
componentil aProgramului de dezvoltare social-economic a raionului Cahul.

in exercitarea atribu{iilor cg care este investit pregedintele raionului, in perioada de raport au
care
fost emise total 295 dispoziii, din care: 334 cu caracter normativ gi 461 cu caracter individual,
qi a institutiilor subordinate,
au reglementat activitatea desfEgurati la nivelul Aparatului preqedintelui

qi anume: convocarea gedintelor de Consiliu Raional; constiuirea de comisii sau grupuri de lucru;
ulor*"u de mijloace financiare; organizarea diferitelor evenimente; angajarea gi integrarea noilor
qi stimularea personalului,
arryaja1 in functiile vacante, dezvoltarea profesionald, motivarea
t**f.t-"a qi eliberarea lui, acordarea concediilor de odihnl etc.

in perioada anului 2018 o atenfie sporitii a fost acordati implementrrii politicii financiare in
contextul reformei managementului finanJelor publice'
de c[tre Consiliul Raional Cahul,
Jin6nd cont de *Jcffire.ite operate prin decizillg {ontate
indicatorii preciza[iai bugetului raional Cahul pe anul2018 au constituit:

Astfel, veniturile initiale au fost majorate cu 5149,25 mii lei (cu 201 la sutl), iar cheltuielile
au servit soldul la contul
cu - 20g5o2 mii tei (cu g,i h sut5). Drept surse de finanlare a deficitului
lei.
mii
bugetului raional, care &constituit la situa4ia din 01.01.201S - 15700'95
la
Veniturile gi cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale, depflqiri
capitolele de cheltuieli nu au fost inregistrate'
Analizind execulia bugetului raional pentru anul 2018 se constati urmitoarele:
prevederilor prwizate
majorare cu5,A%6.

in suml de 249032,85 mii lei. Fafi

de anul 2017 s'a inregistrat o

A analizi. mai detaliatjl a situa,tiei financiare este prezentati in raportul privind execu{ia
bugetari Pe anul 2018.

CONSTRUCTU, DRUMURI $I DEZVOLATREA TERITORIULUI
cu siguranli unul din cel mai important gi responsabil capitol al activitSlii noastre in
relelelor edilitare in
anul trecut a fost domeniul ce vizeazdimplementarea politicilor de dezvoltare a
qi
ridicarea nivelului de trai
localitiitrile raionului, atragercaqi valoriflriarea proieclelor investitionale
al locuitorilor raionului.
pentru lucrari de proiectare, constructie, reconstruclie qi reparalia obiectelor de menire

sociali, in anul 2018 au fost

-

alocate:

din bugetul raional - 38 556 690 lei'
din bugetul de stat - 23 105 ffiO lei
din fondul CNAM- 996 230lei.
Volumul total al investitiilor a constituit 62 627 920 lei' ceea ce este cu 257O4 844'08lei
mai mult dec6t in anul 24fi.
Lucr6ri de reconstrucfie, reparafii au fost executate la 101 obiecte (in anul 2017 -1a80
obiecte). practic la toate obiectele, in limita alocafiilor, lucririle au fost finisate.
Dinamica aloclrii qi valorificirii investifilor capitale qi surselor financiare pentru
de reparafii a edificiilor sociale in ultimii 4 ani este prezentat[ in urmfltorul tabel:

lucr6ri

BS {lei)
15 039 000 (grantul Guvemului

Anul
2015

gR0er)
2t 015 s44

36 054 s44

16 465 9r4
2t 570 414.92

20 635 914
36923 075.92

Total0ei)

Romdniei)

2fit6

4 170 000

2017

15 352 661

(inclusiv I 500 mii lei

erantul Guvernului Romdniei)
23 105 000

2018

38 556,69 +966230

(CNAM):39 522920
156241,453

98 574,792

57 66.661

Total

62 627 920

in anii z0fi - 2018 se reflecti in

Valorificarea investi{iilor capitale pe domenii

tabela de

mai jos:

Total

2018

20L7

Ilomeniul

20L7 -2018

Total
(mii lei)

BS

(mii lei)

BR
(mii lei)

Total
{mii lei)

BS

tei)

BR
(mii lei)

(mii lei)

BR
(mii lei)

Total
(mii lei)

15352,66

2l570.4r

369?3.47

23105,00

39 52292

6262192

38 457.66

61(B3J3

99 s5099

2 647,00

1

580,00

4227.W

4 015,00

|

5

6 662,00

3 52r,70

l0

2450,00

7 292,73

974233

1420,00

rt

2 567,00

l8

760,33

22630$3

2326,94

7 683,58

10 010"52

0

6256,60

625f.,6s

2326,94

13 940,18

t6267,12

Cuhur[

2629,0Q

2674,23

5299,23

5 910,00

2 542,20

84sZ2O

8 539,00

4932,43

1375143

Tineret,
snort

450,00

700,00

1150.00

3 575,00

|

5171,46

4 025,00

22%46

6321,46

Gazificarea

2 519,72

I19,97

2 639.69

800,00

163,49

96349

3 3t9,72

283,46

3 603.18

Apr,

0

300,00

300,00

770,00

733,00

1273,W

770,00

l 033,00

I

0

13 36-i,32

13 35532

0

t2385,97

238s97

0

25 341,50

257s129

0

930,00

930,00

6 415,00

1690,00

8 105,00

6 415,00

2220,00

9 035,00

0

I15,00

115,00

0

450,00

450,00

0

565,00

565,00

300,00

30098

600.98

200,00

295,90

49sBo

500,00

s96,88

1(B6$8

BS (mii

Invtrfimint

941,70

956,m

183,70

prqcolar

Invitlmint

467.60

12

88?60

preunivers.

Ocrotirea

snnitltii

596,46

ctnaliznre

Repera{ir

qi

808.00

intrefinerea

drumurilor
Amenajarea

teritoriilor
Asistenttr
socialtr

ClEdiri
adrninistra-

tive

Valorificarea investifiilor capitale alocate,
lucririlor
/
obiectelor
Numirul
investifii total (mii lei)
Anul /denumirea

2016

2015

Ltz

I

36 054,54

in anii 2015-2018' pe compartimente

431

20 635,914

2011

80/
36 923,076

2018

101/
62 627,92

2015 -20t 8
3361

t56241,450

( inclusiv
l5 039,00
Grantul
Guvernului
Rom$niei)
Gazificarea (mii lei)
Conservarea energiei termice
(schimbarea uqilor qi

ferestrelor, termoizolaxea

peretilor exteriori,
reconstru4ia qi reparafia
cazangeriilor qi retelelor
termice). (mii lei)

0
8 739,14

2 000-00

2 995.72s

2639.69

3 815,00

5 868,00

7 053,10

7 635.415

25 411240

Reparatia drumurilor (mii lei)
Reparatia acoperiqului (mii

6 095-306
2 538,00

5 193.85
5 214,69

t3 365.317

t2 385.97

3 302,00

6117,00

37 040.443
11 171.690
4023,127

lei)
250,00

Repara{i4 reconstruc}ia

blocurilor sanitare (mii lei)
Amenaiarea teritoriului

58r'.,924

1

740,00

884,227

I

l

554.893

3 015.00

8 105.00

Aprovizionarea cu ap6
225,40

2233,40

potabild (inclusiv elaborarea
proiectelor qi contrib{ii la

628,00

148,90

| 273,04

13 259.817

4 359,400

proiectele comunitfilor), (mii

lei)
t3 838.546

Alte lucrlri (mii lei)

2 667,775

t0167-456

23 905^26

so 37&977

Ca prioritn{i ta lucrlrile de reparafii qi intretinere a edificiilor obiectelor sociale au fost
stabilite:

I. Reparatia

acoperisurilor

- in anul 2018 au fost executate lucr6ri de

operi$urilor la 11
6 117 mii tei
de
gi
in
sum6
de
stat
raional
precedent).

proiectare, reparatii
din bugetul
investilii
volum
de
cu
un
obiecte,
(cu 2 815 mii lei mai mult decit in anul

strategic in Programul de dezvoltare socioeficientei energetice aclddirilor qi spaliilor publice.
@rea
Drept urmare in anul 2018 au fost alocate pentru executarea lucr6rilor de schimbare a ferestrelor,
upilor gi termoizolarea perefilor la obiectivele de menire sociali din localit[file raionului surse
financiare in sum6 Oe j tgo mii lei, la reconstrucfia, reparalia cazangeriilor, qi relelelor termice
au fost valorificate 3 163010 mii lei.
in septembrie 2018 au fost incheiate contracte de finanlare prin intermediul Fondului de
a 2 Proiecte:
EficienflEnergetic6
"
t. schimbarea fereitrelor qi termoizolarea faladei la gimnaziul ,,Ion Creang6" din s.

[.Conservarea energiei termice,

ca obiectiv

Borceag;

Z.

inlocuirea tdmpl[riei, termoizolarea fafadei
,,spitalul Raional Cahul".

la blocul

terapeutic

qi perinatal al

IMSP

Suma total6 a proiectelor este de peste 8 31S mii lei (FEE aloc6 pste 7 758 mii lei, contribufia
constituind 2079 mii tei).
in anul 2019 sperdm c[ va incheiat contract de finan{are prin intermediul FEE qi a
cazatgeiei, termoficarea edificiului qi termoizolarea faladei la
lucr6rilor de construcfie
grndinifa de copii nr. I din s. Moscovei, proiect fiecut de etapa II a apelului Ill,lansat de FEE.
Costul proiectului este de peste 3 ?00 mii lei.
m, Lucriri de amenaiale a teritoriilor si ilumisare a strizilof. ultimul influen.tind direct
noptii, comiterea mai pulinelor furfuri, cit gi a altor infracfiuni.
La lucriri de iluminare itradall au fost valorificate 2042mii lei(arn:i 2017 - 350miilei)qi
la amenajarea teritoriilor - 6 063 mii lei ( anul zafi - 580 mii lei).
pentru
yI" Construetia, renovarea obiectivelof sportive, ca obiect de atractivitate a localitiililor
a
F a-4
tp au fost valorificate surse financiare in sum6 de 5171n46 mii
tei), construite 6 complexe sportive in 5 localit{i (stadioane de
lei (anul z1n - 1 150
mini-fotbal cu terenuri de joacd pentru copii).
V. Renovarea, renaratia obiectelor din domeniul cultufii, sa un important pilon al

a

fi

nii

@parcursu1anului2018in15institufiiculturaledinraionS-au
lei.

efectuat lucriri de renovfiri, reprafii la suma de 8 452120 mii
fV. Renaratia drumurilor nublice iocale. in planul de dezvoltare socio-economic6 pentru anul
a a 2drumuri de acces cltre localitifi la suma de 2 fi)O mii
lei. ConsiliulRaional Cahuladministreaz[(ca succesor de drept) 143184 km drumuri de interes
raional.
tn scoput renov[rii, repara{iilor curente, intre{inerii de rutini gi administr[rii drumurilor publice
locale de interes raional, podwilor qi podefelor amplasate pe ele, au fost alocate pentru anul
2018 - 12 3S5p? mii lei. futfel au fost reparate qi drumurile de acces cdtre 6 localiti{il

prin
reparalia drumurilor de interes raional Ei local s-a adus qi
47
in
caruia
prin intermediul
implementarea Programului ,rDrumuri bune pentru Moldovaot,
la suma de 52 900 mii
tocartetri ale raionilui au fost reparate peste sz t m drumuri, str6zi,
lei.
Desigur, necesitatea renovirii drumurilor publice locale este cu mult mai mare, insl este
n 6I*, pentru durabilitate, la unele din ele de efectuat studii de fezabilitate cu elaborarea
ulterioari a proiectelor tehnice. Acest lucru se referfl qi la aluneclrile de teren pe drumul
L668, drum de leg[tur6 intre satele Andruqul de Jos qi Andruqul de Sus'

Un aport considerabil la

Proiecte investi{ionale:
LAprovizionarea cu api potabil3 Ei retelg de canalizare
*otdo*t p*Csul de actualizare a Planului de acliuni in
Raional cahul
in unffior-liul
"
perioada 2018'2023
domeniul aprovizionirii cu ap6 qi servicii de canalizare (AA9 araionului Plntru
activitSlilor
in
contextul
din cadrul'strategiei de dezvoltare socio-economicl a raionului Cahul.
proiectului clusterului D:
initiate in anii precedenli, anul 2018 a continuat procesul de implementare a
',Clnstruclia apeductutui magistral Cahul- Lebedenco - Pelinei- Givdnoasa- VulcflneEti- Alexandru
Ioan Cuza qi refele interne ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, S6tuc, Giv[noasa,
Vladimirovca qi Nicolaevca"'
Popula{ia care va beneficia de acces la apeduct '27 '164locuitori'

finall, care
La aceasti etap6 este in curs de elaborare documentalia tehnic[ de proiect in varianta sa
urmeazAafipTezentati de cdtre compania de proiectare in mai20l9'
in raionul Cahul,
Managementul deseurilor reprezint[ unul dintre cele mai importrante sectoare
considerabile.
qi urgente qi care necesiti investilii
care necesiti int
^,.T@ffixe
i" p"rir"a"fe precedente de raportare "u fort realizate cu suportul GIZ urmitoarele misuri:
in
2Ol4 -2016 elaborarea Studiului de Fezabilitate privind Managementul Deqeurilor Solide
Cahul,
Regiunea de Dezvoltare Sud (Zona-3 de management carc vizeazd raionelele
Cantemir, Taraclia, Ceadir -Lunga qi Vulc6neqti )'
qi a fost depusd la
201,6 - elaborarea Studiului de Impact al proiectului asupra mediului
integrat al
Fondul Nafional de Dezvoltare Regionalfl proiectul "sistemului de management
spre linan{are
deqeurilor in raionul Cahul", cu un buget total de 43.964.910,33 lei, aprobat
gi inclus in Documentul Unic de Program aprobat prin Hotdrire de Guvemla 29 martie
populaliei qi a
2017. proiectul rirzeazi. realizarea uneiample campanii de coinqtientizare a
actorilor sociali din raion, precum qi:
. amplasarea a ll putforme de colectare a deqeurilor in preajma instituliilor publice
din raion
o achizitionarea a 4 autospeciale cu capacitate 16 m3

II.

e I autosPeciale cu caPacitate 6 m3,
. achizionarea a 23 4tSpubele pentru colectarea deqeurilor capacitate 1201qi
o procurarea a 198 coniainere pentru colectarea separati a deqeurilor capacitate 1.1
m3.

Moldova a resurselor
Acest proiect fiind depus in contextul negocierii de citre Guvernul Republcii
pe Zl\D 3'
financiare pentru impiementarea intregului sistem prev[zut de Studiul de Fezabilitate
mln
euro.
Valoarea pioiectului prevlzut de Studiul de Fezabilitate constituie 17 165
L parcut Industrial Cahul Proiectul dat a fost aplicat pentru finanfare- din FNDR in martie 2a16'
de 20. 861.690 lei.
,a, ir
-_a""t 201% fost semnat contractul de finanlare cu url buget total
in u"t 20lg au fost realizate lucrlri de construcfie-montaj in cadrul Parcului Industria] Cahul
ln valoare totali de 3 541 083 lei, din care:
-2g11ST33lei alocagi din Fondul Nafional de Dezvoltare Regionali
- 565 350lei alocali de c6tre Consiliul Raional Cahul'
Lucr[rile realizatein perioada de raportare au cuprins:
Defriqarea copacilor cu scoaterea rldlcinilor pe 5,8 ha;

-

-

-

Refele exterioare de apeduct- 850 m',
gaze;
Construclia qi montarea a 2 Stalii (dulapuri) de reglare presiune
Relele exterioare de canalizate - 4'87 krn'
pentru continuarea implementiirii proiectului dat, pentru anul curent 2019 din FNDR au fost
alocate surse financiare in valoare de 2 98t) 5ffi lei.

le de reconstruc{ie qi modenizare a edificiului cu suprafala de
or. Cahul,
Og+,g m2, inclusiv subsol cu suprafa{a 195,7 m2 amplasat pe strada B.P.Hasdeu 2 din
preluatingestiune pe untermen de25 de ani de c6tre Consiliul Raional Cahul.
' produsele qi rezultatele principale care au fost obfinute prin implementarea proiectului sunt:
1769 m2
O structur[ de sprijinire a afacerilor qeatL(in baza fostei qcoli tehnologice din or. Cahul),
prestdri servicii'
spa{iu reparat, Oestinat dezvolt[rii itrnrrt -wit or, 23 spafii pentru producere /
' ' Investiliile acestui proiect au constituit aproximativ 8 ?50 0(X) lei, finanfate de Ministerul
Economiei qi Infrastruci*ii ut Republicii Moldbva, implementat prin intermediul Organizafiei
pentru Deanoltarea tntreprinderitoi vtici qi Mijlocii (ODIMM), Consiliului Raional revenindu-i
mijloace
sarcina de a aloca ,r"rondigiooat, cu cel pugin 30 zile inainte de inaugurarea oficiali,
proiectului'
costul
din
107o
financiare la contul curent ai Incubatorului-de Afaceri in mirime de
ceea ce a constituit suma de 8?5 fi)O lei.
pe parcursul anului 2018 Incubatorul de afaceri qi-a desfrEurat activitatea conform
planului de lucru confirmat de Consiliul de administrare din componenla clruia fac parte 3
reprezentanti ai Consiliului raional'

V. Subzona Cahut a ZEL Bilti a fost C';eatd, de Parlamentul Republicii Moldova (Legea m.203 din 20
noiembrie 20t5) qi cuPrinde:
Combinatui de producere a materialelor de constructie ,,USBA" S.A., care ocup[ o suprafat[

l)

de 16'68 ha

de23 ha, amplasat in exfiavilanul satului Crihana Veche, raionul Cahul.
propunerea la
Consiliul raiJnal, in comun cu administralia Zonei Economice Libere Balli, a depus
studiilor de
concursul "siturile investi{ionale strategice eare urmeazi a fi evaluate in cadrul

2) terengreenfield

fezabilitate", lansat de Ministerul Economiei qi Infrastructurii qi Agentia de loopgrare
in politici
Intemafiona6 a Germaniei (GIZ), in cadrul proiectului ,,Consilierea Guvernului RIVI
economice', fiind selectat in calitate de beneficiar de asisten{d tehnicl in cadrul proiectului sus
menlionat.

q!_a fost iniliat de citre

Co

proiectului de construcfie a locuintelor

Acordulului * cadru de lmprumut intru realizarea
pentru pdturile sooial vulnerabile, faza II, semnat intre

2012.
Republica Moldova gi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) Iu qh de16 iunie
din
vulnerabile
familiilor
social
proiectului
regim
in
constl in acordarea locuintelor
Scopul
raionul Cahul, aflate in imposibilitatea de a avea acces la condilii de locuit satisfEcitoare.
itt unui 2018 au fosl intreprinse un qir de mlsuri pentru realizareaproiectului:
Evaluarea edificiului gi a terenului aferent amplasat pe str.Dun5rii,nr.34, s.Crihana Veche

-

din rn. Cahul,
Elaborarea documentaliei tehnice de proiect pentru reconstruc{ia edificiului sus men}ionat.
prin decizia Consiliului raional cahuLNr. 04/01-IV din n.A7.2018 "Cu privire la aprobarea
piturile
m6surilor in vederea implementirii Proiectului de construclie a locuinfelor pentru
a fost aprobatd contractarea imprumutului pentru implementarea
socialmente wlnerabile
proiectului dat, ;i a Acordului de cooperare cu Unitatea de Implementare a Proiectului ' La etapa
actuala UIp desfdgoara procedura de licitagie public[ pentru contractarea companiei de construclii
care va executa lucrdrile de recosntruclie a edificiului pentru 32 ap*artrente sociale.

-

Ir'

a".rl 2013 a fost continuati dezvoltarea relafiilor de cooperare transfrontalier[
partenerii din cadrul Euroregiunii Dundrea de Jos, in mare parte in contexful lansarii Apelului

cu
de

-I

propuneri de proiect in cadrul programului de cooperare transfrontalieri Romdnia - Republica
Moidova z0l4 - zaz}. in cadrul acestui program au fost dezvoltate gi aplicate spre finanJare cu
participarea Consiliului Raional in calitate de partener doui proiecte investifionale, care sunt
prezentate mai jos:
1. IIF.ALTH NET - Eficientizarea serviciilor medicale de obstetricl-ginecologie gi
pediatrie din Galali si Cahul
Consiliul Raional Cahul qi-a asumat statutul de lider de proiecul, avind ca parteneri: Primiria
mun. Galali, Consiliul raional Cantemir gi Asocialia de Cooperare Transfrontalier[ "Eworegiunea
Dundrea de Jos". Obiectivul general urmlrit de proiect este imbunit[firea serviciilor de obstetricd ginecologie qi pediatrie din municipiul Galali, Romdnia qi a raionelor Cahul qi Cantemir din
Republica Moldova qi facilitarea accesului populafiei la servicii de calitate, prin dezvoltarea
infrastructurii qi a parteneriatelor.
2. Ethnic CULT - Promovarea culturii si tradi{iilor in Romffnia si Republica Moldova
Consiliul Raional Cahul are statut de partener in cadrul proiectului, aldturi de Mweul
Nafional de Etnografie pi Istorie Naturall al Republicii Moldova (in calitate de lider de proiect) qi
Cosiliul Local Mereni, raionul Anenii Noi, Asocialia Cultural6 pentru Tradilii gi Obiceiuri Rom6neqti
VATRA, Asociafia de Cooperare Transfrontalieri'Euroregiunea Dunirea de Jos ".
Obiectivul proiectului este valorificarea Si dezvoltarea potenlialului turistic cultural al regiunii prin
implementarea unor mdsuri de modernizare gi renovare a obiectivelor turistice ;i culturale
tradil ionale din zona proiectului.
La momentual actuai, ambele proiecte se afli la etapa I de evaluare in cadrul programului.

Vorbind de cooperarea transfrontalieri, e de men{ionat gi faptul ci in cadrul Campaniei
"Centenar prin infrl{ire 2017-2018",1a finele anului 2018 Consiliul Raional Cahul a semnat
tnlelegeri de Cooperare cu Consiliul Judelean Tulcea qi Consiliului Judelean Galali din Romdnia.
Sfirqitul anului ZO]S a deschis, pentru raionul Cahul, noi oportunitdfi de dezvoltare. Astfel, Consiliul
Raional Cahul a preluat preqedinlia Euroregiunii ,punirea de Jos" pentru urm[torii doi aniECONOMIE

Rezultatele obfinute in activitatea economici servesc drept temelie pentru dezvoltarea in
domeniul social, cultural gi de mediu. Aceastl interdependenli,la baza c6reia se afld economia, ne
oblig[ s6 facem o identificare a prioritalilor, s[ ne concentrim aten{ia, eforturile qi capacitiltile asupra
rezolvirii problemelor - cheie.
F[r[ indoial[, agricultura continui s6 fie un sector foarte important care joac5 un rol vital in
dezvoltarea social-economicd a raionului.
in anul 21ft b semlnatul culturilor de I grup6, din cauza secetei, s-au int6rziat lucrlrile de
semanat al culturilor de toamn6, ceea ce a influentat negativ dezvoltarea tuturor culturilor qi in final a
dus la o scidere simfitoare a productivitltii culturilor de cemp'
Terenurie agricole sunt gestionate de peste fiA fufieprinderi agricole din sectorul asociat gi
20,4 mii gospodiirii $rrtne{ti din sectorul individual.
in raion iqi desfiqoar6 activitea:
9 Cooperative Agricole de Producere cu suprafa{a de 6,9 mii hectare,
9 Societifi pe Acfiuni ce de{in - 1,9 mii h4
?9 Societdfi cu Rispundere Limitatii care gestioneazd 44,8 mii hectare,
2O4 mii gospodfrii lnrlneqti au in proprietate32,S mii hectare,
3 intreprinderi Experimentale de Stat care gestioneazL - 1,,2 mii hectare
si 11r5 mii hectare sunt in posesia persoanelor fizice.
in anu12018 producf,torii agricoli din raion au seminat culturi agricole pe o suprafa{i de 7018
mii hectare ceea ce constituie o majorare cu2,3 mii ha fafa de anul2017.
Suprafafa cultivatii de culturi cerealiere Ei leguminoase boabe in anul 2Al8 a constituit 45'3
mii hectare, cu plante uleioase - 3615 mii hectare; cartofi, legume qi ppeni - 155 hectare.
profil
Roada medie a principlelor culturi agricole in sectorul corporativ qi de fermieri, in
teritorial, in anul 2A18, comparativ cu anul 201? se canctenznazd pnn majorarea volumului de

mii tone, la restul culturilor roada s-a diminuat, cavza fiind seceta drn
productivitifii la
care a afec,tatconsiderabil toate culturile agricole qi a dus la micgorarea

porumb boabe cu 416

irim6var[,

majoritatea culturilor

agricole.

_.-

_---:_ _^:^..--1-

Viticultura a fist, totdeauna, o ramur[ deosebit de importranti pentru economia raionulur.
strugnrii se cultivl pe o suprafafi de 1l{161 hectare, suprafala pe rod constituie 10482 hectare.
Anual viticuitorii pioduc s0-62 mii tone struguri, dintre care 15 - 21 mii tone soiwi de
mas6. Suprafaga plantaliiior viticole variazl qi are tendinla de o creqtere lenti. Comparativ cu anul
z0l6,in anul 2013 supiafala plantatiilor viticole s-a mirit doar cu lfi| hectare, pe cind cantitatea de
strugun a crescut ru i3r9 mii tone. Recolta de struguri, in anul 2018, a constituit 67,8 mii tone sau
cu 21 Ia sutii mai mult fafa de anul precedent'
plantafiilor noi, care sunt
Creqterea productivitafii plantafiiloi viticole se datoreazb intrdrii pe rod a
mult mai productive.
887'7
anul 201g au fost recoltate 4zlto' tone de fructeo ceea ce constituie o majorare cu
prun
cu 37 tone'
tone fati de anul precedent - la culturile de mere cu 573 tone, caiqi cu 62 tone,
inclusiv:
livezi,
in perioada de raportare au fost plantate 5318 hectare de

i;

-

slmdntoase 1,8 ha,
sdmburoase * 19,5 ha,
nucifere -32,5ha.
pentru pAstra;ea qi procesarea fructelor, legumelor gi strugurilor, producdtorii agricoli din
au fost
raionul Cahul dirp* Aeiz i.igil"r" cu capacita;tea total[ de 9983 tone, din care in anul 2018
date in exploatare 3 frigidere cu capacitatea totali de 2430 tone.

in
Este de remarcat faptul, ci anual cregte numirul de beneficiari ai investiliilor efectuate
domeniui agricol. in anul iotg, din mijloacele Fondului Nalional de_subveniionare auo/obeneficiat
510 produc-[torii agricoli din raionul Cahul, suma total[ fiind de 6837512 mii lei, cu 43 mai mult
fap de and20fi.
Anual, in comun cu Asociafia producitorilor de struguri de masd din raion qi Fundalia
Elveliani ,,I:[EKS", a fost relansaiS cea de-a V-a edilie a instruirii tinerilor viticultori la ,,$coala
primit Diplome de
meqterului viticultor". La absolvire viticultorii au susfinut examene qi au
absolvire.

strugurilor de mas[ pe piafa autohton[ Ei
international6, agenlii ."orro*i"i din raion au participat la edilia a V-a a Festivalului National 'Zi'n
strugurllui ', dirio.aqul Cimiqlia, unde producitorii agricoli din raion au fost mentionali cu diplome
pentru calitatea strugurilor prezentali in cadrul expoziliei'
pentru pro*-ou*"a'producliei agricole din raionul Cahul, anual se organizeaz\ participarea
qi la nivel internaf;onal.
acestora la diferite festivaluri, expozilii itett^nivel raional, republican, cflt

pentru promovarea produc{iei viticole qi

a

zootehnie, volumul produc{iei animaliere, in prefuri comparabile, in anul de referinJi
in
constituie 1511 mln lei, in sc6dlre cu l,3o/o fafi de anul 201.7. Ponderea producfiei animaliere
totalul producliei agricole constituie 3'1V".
1903 vaci
Sectorul zootehnic pe raionul Cahul dispune de un efectiv de 3189 bovine, din care
qi peste
qi
caprine
ovine
76246
mulgltoare;l704ilporcine, inclusiv -ZnA femele reproducitoare;

in

500,0

mii pisiri.

Conform situa{iei 1a 31 decembrie 2018, fati de anul precedenl, a avut loc o mic;orare a
efectiwlui la toate tipurile de animale.
in perioada de raportare in sectorul corporativ s-a prgdy1' carne total 878,4 tone, in scidere cn2,4o/a fafn de anul2017;
lapte - 568,3 tone, in diminuare cu8,4o/o,
ou6- 5l,2Ys fa{[ de anul Precedent;
lini - cu 9,5Vomaiputin6.

intreprinderile Miei qi Miitocii
Sectorului

im4 ii revine i3 la suti din numirul total de intreprinderi

din raion'

15088 agenti economici,
Conform situaliei din 01.01.2019, pe teritoriul raionului sunt inregistrati

din care:

-

intreprinderiindividuale'1239;

gospodtuii far6ne$i (de fermieri) gi persoane frzice - 11306;
societiti cu rdspundere limitati - 1399;
societili Pe actiuni *83.
intru promovarea imaginii regiunii de sud a !6rii, precum qi a economiei raionului Cahul,
gi
Consiliul Raional contibuie la participarea micilor antreprinori la expozilii gi tirguri nalionale

p"rt" hot*"le f6rii, clm ar fi: Forumul Intemational de Afaperi din Cahul Expozitia Nationali
,,Fabricat in Moldova", Programul ,,Femei in Afaceri" etc.

echizifripublice
'Oatenlie

sporitii se acordati transparentei in cadrul procedurilor de_achizilie.
Numirul de contracte incheiate in urml procedurilor de achizifii aprobate pentru anul 2018 a
constituit 1?1 de contraete, ceea ce prezintii 136.5% din total planificat, din care:

Valoarea achiziliilor planificate pentru ahul 2018 a constituit suma de 23312'2 mii lei' din
care s-au realizatin sum[ de22ul3r2 mii lei, sau94,4o/o din total planificat'
Legislatia in domeniul achiziliilor publice a introdus o noul atributie pentru grupul de lucru
monitorizarea contractelor de achizilii publice. tn acest sens a fost intocmit raportut de monitorizare
pentru contractele de achizitie qi publicat pe pagina w-eb a Consiliului Raional Cahul. In rezultatul
monitorizirii, s-a constatat cil contractele s-au executat in termen gi calitativ.

-

Deetatizprea p rop rietdlii publice

asigurar[rii administr[rii gi deetatizirii proprietiilii publi.ce, au fost otganizate
licitalii ,,., it ig*.i qi ,,"u reducere". Se intreprind m6suri intru realiTarea programelor de
pnuiti^i", desfigurarea procesului de privatizare a obiectelor patrimoniului public, evidenta
patrimoniului pubiic, inclusiv in societitili economice cu paniciparea patrimoniului public (aattuni,

in popui

cote-pe{i).
-

,,.

fost organizate 4 gedinfe ale Comisiei de privatizare qi deetatizare a proprietiifii publice,
in cadrul carora a fost examinati activitatea financiar-economicfi a ,,Centrul de Instruire Continui
Cahul" S.A. pentru perioada anilor 20ll- 2018.
tn perioada de referinli au fost eliberate cetilenilor 35 contracte de vinzare-cumplrare a
locuin{elor in proprietate privat6.

A;

frw.l,1nvlAxr

Sistemul educalional cahulean include 98 entitil{i educa{ionale, din care
Institutii de educafie timpurie - 48 unit.
gcoli primare - gridinif5 - 2 unit.
qcoli primare I unit.

r
o
.
e
t
r
o

:

-

gimnazii-gradinife'7 unit.
gSmnazii - 29 unit.
licee - 10 unit.
institulii de invi{imflnt special (qcoli auxiliare, institulii speciale) -1 unit.
Anul qcolai a intervenit in re{eaua institufiilor cu anumite schimbtrri:
a) iearganirarca LT "Mihai Eminescu" din s. Crihana Veche in gimnaziu incepAnd cu 01.09.2018;
O) reorganizarea gimnaziului-gridinif6 "Gr.Vieru" din s. Frumuqica in qcoala primari-grddinita
incepind cu 01.09.20 I 8.
10

tn anul 2018 in instituliile de educafie timpurie s-au realizat schimbiri esen{iale cu impact
pozitiv asupra infrastructurii: s-au reparat qi renovat capital 22 grldinite din grantul oferit de
buvernul Rbmdniei qi 13 grndini{e cu efortul depus de APL de nivelul I Ei II, donatori externi, s-au
silile cu mobilier qi material didactic'
in ultimii 3 ani s-au desfiqurat lucrdri de renovare in Tabdra de odihni qi intremare a s5nit5lii
copiilor ,,Romantica" in volum total de 5 mln 779 mii tei. S-a procurat utilaj pentru blocul
alimentarin sum6 de 182548lei.
ln sezonul estival 2018 au activat 2 taberc stafionare de odihnd qi intremare a sdnltif;i copiilor
'Romantica " din s.Moscovei, "Copii pentru f{ristos" din s.Larga Noui qi alte 5 tabere cu sejur de zi.
Total, au beneficiat de odihna3 623 copii din raionul Cahul.

creat terenwi de joac6, s-au dotat

II

au fost efectuate
pentru toate institu{iile de inv6tflm0nt general treapta I qi
urmdtoarele investitii:
s-a procurat material didactic Ei mobilier pentru sdlile de clas6, laboratoare la 36 de
institufii.
s-a achizifionat 25 de calculatoare performante (procurate din bugetul instituliilor).
salile de sport au fost dotate cu material sportiv necesar desfbgurdrii in condi}ii optime a
orelor de educatie frzicL,aproximativ 3fi)0lei per institufie (din bugetul institufiilor).
pentru intrelinerea sistemului educalional au fost alocali 16664rg mii lei, sau cu 3094 mii
lei mai mult decdt in anul 2017 (13570,8 mii lei).
Componenta raiomla a constituit 11S24"5 mii lei 5i263116 mii lei pentru educatia incluzivS.
in scopul imbunatiilirii condiliilor de organizare gi desf6qurare a procesului instructiveducativ, pentru reparalii capitale s-au alocat I478I,7 mii lei qi 854'8 mii lei s-au alocat pentru

in anul 2018,

{

t
{
./

reparalii curente.
Total, in cele 98 de institu{ii sunt inmatricula}i 16931copii gi elevi:
@ tnvdldmrtntul pregcolar - 5778 elevi
b) invaldmilntul primnr - 4505 elevi
c) invdldntfintul gimnazial - 5407 elevi
d) invdldmfrntul llceal - I24t elevi.
Datele statistice ne arati ci anual numirul elevilor scade aproximativ cu 300 copii.
Rata de gcolarizare in 2018 constituie 99,98 % (doar 2 elevi nescolarizali), comparativ cu anul
2016-2017 (5 copii nescolarizati) rata de scolarizare flind de 99,96 Vo. Din numlrul total de elevi
din raion, 2433 de copii (sau 21,33,Vo) sunt cu un p[rinte sau chiar cu ambii pnrinli plecali peste
hotare.

Promovind potiticile de incluziune gcolarl,

in

instituliile de invifim6nt

general

funcfioneazi 38 Centre de Resurse, care sunt frecventate de 426 elevi cu CES. Un argument forte
este cd procesul de integrare a copiilor cu CES a sporit, numdrul copiilor cu instruire la domiciliu s-a
micqorat cu 50 %.
IIna din eele mai mui probleme din sistemul edncalional raional este irculicien(a cadrelor
didnctice care la momerrtul artual numird 54 unitdti.
Reteaua institutiilor qcolare include 14 qcoli de circumscrip{ie, care asiguri servicii
educafionale pentru elevii din 34 localitf,{i arondate, fansportafi fiind cu 15 autobuze qcolare.
Alimentarea copiilor a fost organizath conform normelor, au fost alimentafi gratuit toli copiii
claselor primare. Consiliul Raional Cahul a asigurat alimentafia a 296 elevi din familiile social-

Y-XII.
Sistemul educational raional este completat de doui Cenfie de Creafie a Copiilor:
ttUniversul" qi "Miorifa", care au deschise 2l de filiale, unde frecventeazd l2A3 de copii integrafi
in 47 cercuri pe interese. Centrele de Crealie oferd oportunitili de participare la activit[fi
extracurriculare pentru elevii din localitili rurale.

dezavantajate din clasele

TTNERET $r SPORT
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tn anul 2018 s-a acordat sPrijin financiar cluburilor qi sportivilor din cadrul Asocialiilor
performanle ce meriti
Obqteqti (cluburilor sportive) in valoare de 836 777 lei, fiind inregistrate
remarcate:

AO CS ,rl)inamic'- in anul 2Al8 aob{inut 75 medalii de aur, 59 de argrnt qi 37 de bronz.
AO ,,Asociafia Raionali de LuptC a participat la 9 turnee internalionale pe diferite
categorii de vtrst[, obfindnd 12 medalii.
.

De asemene4 s-au facut remarcate qi cluburile:
AO FC ,,Cahul 2M$', AO ,rAsocia{ia Raionali de Fotbaltt, AO CB ,,Avangardatt, AO
,rBurlacu Brazilian Jiu Jitsu".
pentru arganizare4participarea gi desfrgurarea acfiunilor sportive s-a alocat suma de 61 145 lei.
Astfel, in anul trecut au fost organizate:
Campionatul gi Cupa raionului Cahul la fotbal, la care au participat 16 echipe din raion (cca
500 sportivi)
Super Cupa raionului Cahul la fotbal
Cupa Veteranilor Raionului Cahul la fotbal
Festivalul Raional al Sportului $colar
S6rbltoarea consacrati ,f,ilei Sportivului qi a Miqcirii Olimpice" , la care au participat cca
500 de persoane la diferite probe de sport
LaZiualndependentei Republicii Moldova s-a organizat LuptaNational[,,Trinta" gi un
Turneu la fotbal pe stadionul raional,$tlant".
Prin intermediul Asocialiei Raionale de Fotbal Cahul, au fost procurate 2 seturi de uniforme
pentru echipele de copii. La fel, a beneficiat de suport qi clubul de baschet ,Gamd', qi anume seturi

-

-

-

-

joc
- pentru intreaga echiP6.
pentru activititi de tineret s-a alocat 325000 lei pentru organizarea, participarea qi desfEsurarea
diferitor acliuni.

de

ASTSTENTA SOCTAL^{
Unul din cele mai sensibile domenii rdmf,ne sd fie cel social. in perioada anului 2018 au fost
elaborate qi implementate programe de proteclie social6, astfel ca toate persoanele care au nevoie de
sprijin si poate beneficia de ajutor.
Consiliul Raiona Cahul a infiinlat pe l6ng[ Directia generalfl asistenla sociali 9i protec]ie a
familiei mai multe servicii sociale care contribuie la implementarea policii statului in domeniul social
la nivel de raion.
Printre aceste servicii sunt:
l. Complexul de servicii sociale pentru copii gi tineri afla{i in dificultate ,rfmpreunloo,
care este o institulie public[ de interes raional ce presteazi servicii sociale de tip reziden]ial qi anume
presteaz6 servicii-soiiale copiilor separali de pirinti cu reintegrarea ulterioar[ a acestora in familia
biologira, extinsd, precum qi orientarea profesionali Ei integrarea sociali a copilului aflat in
dificultate.
Beneficiari ai Complexului "impreun6" sunt copii gi tineri intre 7 Si23 ani, separafi temporar
sau definitiv de p6rinlii lor.
La momentul actual in cadrul Complexului sunt 36 copii (40 locuri existente), iar Centrul de
servicii de zi din cadrul Complexului este frecventat de 56 copii (60 locuri existente).
2. Centrul de Asistenfa Sociali de Zi pentru Copii oferi serviciul de zi pentru copii cu
dizabilit6li frzice qi mintale. in anul 2018 au benefeciat de serviciile Centrului 32 copii, dintre cate'l
copii au fost direclionafi pentru incluziunea gcolar6 gi I copil pentru serviciul asistent[ personali.
Centrul presteaz6 servicii de togopedie, kinetoterapie gi consiliere psihologicd. Pe parcursul
anului 20lS au benefeciat de consultalii gi activiti{i specializate 170 copii, dintre care 143 copii de
activitiili logopedice, 19 copii de activitali kinetoterapeutice gi I copii de activitili la terapia
comportamentali.
3. Centrul Maternal Cahul
tn anului 2018 de serviciile Centrului Maternal au beneficiat 12 mame qi 17 copii'
in acest6 perioadi au fost oryamzate 24 seminare de instruire in formarea deprinderilor de via{a
independenta. De asemenea, afost oferit sprijin informa{ional beneficiarelor in mai multe domenii.
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2012 ,'Privind incluziunea
Conform prevederilor art.49 alin.(l) al Legii nr.60 din 30 martie
copiilor cu
sociall a persoanelor cu dizabili6ti", persoanelor cu dizabilitate severi 9i accentuatS,
copil cu
un
gi prsoanelot r*. insotesc o persoanr cu dizabilitate sever[ sau
disabilitfii, precgm
-h
se acorde, b locul de regedinli, de c[tre autorit{ile administratiei Publice locale,
dizabilitntr
de la bugetete locale pentru cilitorii in transportul comun urban, suburban 9i interurban
"o*p"nrugi
(cu excepfia taximetrelor).
pentru achitarea compensaliei serviciilor de transport, in anul 2018, a fost alocatl suma de

'

1697,A

.
.
.
o
o
o
o

l,rJi.

in raionul Cahul sunt luafi la evidenti 6347 persoane cu dizabilitdti, dintre care:
persoane cu dizabilitEfi severe - 846'
persoane cu dizabilitnli accenfirate - 3053'
copii cu dizabilitdti severe, accentuate qi medii pdn[ la virsta de 18 ani - 388'
insotitorii la copii cu dizabilitili severe, accentuate gi medii plnn la virsta de 18 ani - 388,

insotitorii la persoanele cu dizabilititli severe '758,
519,
Ftsrsoane cu dizabilitiif; locomotorii persoane cu dizabilitali medii -934.
severe qi
Supiimentar, la mdrimea compensafiei pentru un trimestru, persoanele cu dizabilitd{i
accentuate,
copiii cu dizabiliti{i in virstil de pini la 18 ani, precum gi persoanele cu dizabilitii}i
peisoanele cu dizabilitili locomotorii beneficiazi trimestrial de un supliment in mdrime de 200 lei.
l. pur.urrul anului 201'8 au beneficiat de compensatia nominalaath 5?9 persoane cu dizabilititi ale
locomotor, suma totali achitati in acest scop a constituit 463'3 mii lei.
aparatului
--r-----in perioada anului Z1lg,au fost repartizate 57 bilete de reabilitare pensionarilor 9i invalizllor
din raionul Cahul.
Serviciut de ingriiire sociald la domiciliu
De Serviciul ingrijire social[ la domiciliu au beneficiat in perioada de raport 4492 persoane,
inclusiv:
pensionari - 337
persoane cu dizabilitili severe - 32
persoane cu dizabilitii{i accentuate -64
persoane cu dizabilitate medie - 9.
Semieiul de asistcngd sociald comunitard
pe parcursul anului 2018, in cadrul Serviciului au fost angajati 10 asistenli sociali comunitari,
din care S^ in primaria omqului Cahul qi cite asistent in satele: Moscovei, G6v6noas4 Doina,
Loplficra qi Bdnza.
in"perioada raportatii au avut loc 7 gedinfe ale Consiliului Local pentru Protecfia Drepturilor
au fost examinate 151 caztxr ce necesitil luarea unor misuri de protec]ie
Copilului,in cadrul
"-ero*
La momentul actual sunt
de prevenire a abandonului copiilor qi prevenirea institulionalizfii copiilor.
instrumentate 7 46 cazuri.
Seniciul Asistenld Perconald
Serviciul a fost creat pentru a sustine familiile care au persoane cu dizabilitili grave,
este in
necesit6 o ingrijire speciala ladomiciliu qi nu se pot angaja in c0mpul T1rn."ii Serviciul
permanenti A.^ottuie. Reeqind din numdrul mare de solicit6ri, in ultimii doi ani au fost create
locuri de munc6. Numarul de asistenli personali la momentul actul este de 109 persoane'
uttr

I

' '

::

Formele de acordare a ajutorului pentru persoanele social vulnerabile sunt:

Aiutorul social

qi/sau ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 1L50 familii, iat 2112
au beneficiui dour dl ajutor pentru perioada rece a anului in cuantum de 350 leiAunI.

#E t"ffi.ial
amiiii

Aiutorul material
E""t 2013 d. "Jutor material unic au beneficiat:
- 52 persoane cu dizabilitiili care s-au imbolnlvit in urma experientelor nucleare, avariilor cu radiatie;
- 232 persoane victimele ale represiunilor politice;
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participan{ilor la cel de-al Doilea
- 40 persoane solii supravie;uitori nerecdsitoriti inapti de munc[ ai
Rizboi Mondial.
r defavortzatu
s enieiut s o cial de suport monetar adresat familiitortperso anelo
contextul
tfo1in familiildersoanele defavorizate
serviciul are misiunea de
excluziunii
prevenirii/limittuiildepruirii situaliilor de dificultate in vederea prevenirii marginalizirii si
socio-economice'
nlofi sau
carr o
n plati
nrati lunar[,
lrrna pentru o penoada
^^r^-. ^^
^^^-rx printr-o
singurl platl
--inlr n oinmrrx
se acordi
Suportul monetar
nu dep5geqte suma de
determinati de timp, dar nu mai mare de 6 luni. Cuantumul suportului monetar
6000,ffi lei.
in anul 2018, din Fondul monetar de susfinere a popula{iei, persoanelor socialmente
90 de
vulnerabile au fost alocate mijloace in sumd de 492,78 mii lei, beneficiari fiind
iar
cea
lei,
3000'00
familii/persoane defavorizate. Suma miniml a suportului acordat a constituit
maximi - de 60ffi,fi) lei.

a

ln

Proteclia Copilului Si Familiei
copiilor
Direc{ia a fost ,r"ut[ in vederea respectiirii drepturilor copilului, stabilirea statutului
a
p[rinteasci 9i copiilor
ramas; temporar firi protec,tia pdrinteasci, a copiiior rimaqi mr6prgtegqa
etc'
adoptabili, asigurarea mxuritoiAe proteclie speciali pentru copiii aflati in dificultate
ln anul2018 au fost luati laevidentl 616 copii.
protectiei
il;"il *rpr"tetii interesului superior al copilutui, promovirii bunlstiirii giqiasigurErii
familiei presteaz[
sociale a familiilor cu copii afla4i in dificultate, Direc{ia proteclia copilului
cum ar fi:
gi
un gir de servicii care favoriz eazdmenlinerea copilului in familie in comunitate
o Tutela qi Curatela;
r Adoplia;
r Serviciul de reintegrare a copilului;
r Centrul de plasament rezidenlial;
o ServiciulAsistenliParental6Profesionisti;
o Casele de copii de tip Familial;
o Comisia raional[ a copilului aflat in dificultate;
o Apirarea drepturilor copilului in instanta de judecat5;
o Serviciul sprijin familial.
a)Tutela si Curat9la
Pentru co pii rdmaqi fdrd ptotec{ia pdrinteascd
in serviciul tutellcurateli sunt la evidenti in total 85 copii.
pe parcursut anului 2018 au fost instituite 17 tutele qi au fost scogi de la evidenli 25 copii.
Pentru copii cu pdrind plecagi peste hotare
,A,
au fost iniegistratl i89o copii cu pdrinlii plecali peste hotare, din care 504 copii
i,
"uia.rii
buniciloi, rudelor. Pe parcuriul anului 2018 au fost instituite 85 tutele 9i
sunt sub tutela/cwatela
totodatii au fost scoqi de la eviden!5 54 copii'
bl Adontia
Total sunt lua{i la evidenJa autorititii tutelare 41 copii adoptati. In anul 2018 au fost
adoptali 3 copii.
c) Serviciul reintegrare

Acest'"'.iffi*aqimonitorir'eazAsituatiacopiilorreintegratidinserviciilede
sociali
plasament in familiile biologice. Astfel, familiile sunt monitorizate de citre asistentii
incluse in Serviciul de sprijin familial.
iomuniari qi
'serviciut
de asi$tenti narental5 profesiosisti presupune plasamentul a unui sau mar
d)
o familie alternativi, pentru o^perioadfl,de timp
multor;
perioada anului
bine determinatd, in timp cJ pirinii biologici se confruntr cu diverse probleme. In
2018 au beneficiat de acest serviciu 123 de copii.
este un serviciu social care
e)
profesionist.
parental
in famitia asiastentului
ingrijire

oferi copilului

ffi

l4

in raion activeazh2 Case de tip familial in care sunt plasa{i 11 copii.

|n luna mai 2A77 a fost instituit IP ,*{zilul raional pentru persoane in v0rsti qi persoane cu
dizabilitiiti" in com. Moscovei, care are dou[ filiale in s. Pelinei qi s. A.I.Cuza. Numirul total de
p€rsoane care benefictazf de acest serviciq la momentul actual, este de 45 persoane din care: la
Pelinei sunt cazate 7 pers., A.I.Cuza - 23 persoane qi la Moscovei sunt 15 persoane. in decembrie
2018 num6ru1 de paturi ta Azil s-a mirit cu 10 locuri. Au fost create condilii optime in cadrul
institufiilor, iar in anul curent urmeaei ca aceste condifii sI fie imbunitl,tite.
CULTURA
Valorificarea, pflstrarea gi promovarea patrimoniului cultural al raionului Cahul a rlmas
obiectivul prioritar qipentru anul 2018. in acest scop qi intru asigurirea funclionlrii instituliilor de
cultur[ gi arti din raion s-a conlucrat cu autoritStile publice locale de nivelul I. In perioada
menfionatii s-a pus accent pe promovarea specialiqtilor qi a copiilor dotati prin oferirea posibilititilor
de participare la diverse activitilfi culturale nationale qi internationale.
in prezent in raionul Cahul activeazd 102 institufii de cu1tur6, din care:
gi
cimine culturale - 44, biblioteci publice - 44, institutii de lnvdtimdnt artistic extragcolar - 6,
case
centre de megtegugnrit 6 (m.Cahul, s.Pagcani, s. Zflrnegti, s. Manta, s.Colibaqi '2), muzee 5 (m.

-

Cahul, s.Crihana Veche, Slobozia Mare,

-

Y6leni 2), libr[rii 4, un Centru comunitar

multifunctional, un Centru Comunitar Inovativ (Fab Lab).
Cele 116 formafii artistice din raion cuprind amatorii tuturor genurilor de muzic6, dans, artS
dramaticl.
Pe parcursul anului trecut s-au intensificat relatiile de colaborare qi parteneriat cu Teatnrl
Muzical - Dramatic Republican ,8.P. Hasdeu" din m. Cahul, Centrul Cultural ,,Dundrea de Jos"
Galafi, Consulatul General al Romdniei la Cahul, CNCPPCI - Chigin[u etc.
Consiliul Raional Cahul a luat parte la implementarea a 3 proiecte in cadrul Programului de
cooperare transfrontalierE, aplicant fiind partea romdn6.
1. Proiectul ,,Dezvoltareaturismului durabiltn regiunea Dundrii de Jos a Ucrainei,
Repubticii Maldova Si Romfiniei " in cadrul Asociafiei de cooperare transfrontalier[
,rEuroregiunea llunlrea de Jos"
Acest proiect are drept scop elaborarea unui Plan de dezvoltare 9i promovare a turismului
transfrontalier prin elaborarea unei hirfi a traseelor turistice transfrontaliere, dezvoltarea gi
promovarea traseelor gi obiectivelor turistice ce prezinti interes culfural, istoric gi etrografic.
2. Al doilea proiect implementat in cadrul Programului de cooperare transfrontalier6 este
organizarea Festivalul Internafional Euro P oezia, edilia 20 1 8'
in cadrul Festivalului, care s-a desfr.qwat pe 16 - 17 aprilie 2018, au avut loc 2 recitaluri
poetice qi lansiri de carte.
3. Proiectul educational transfrontalier " Educalia fdrd hotare pentru Jiecfrre " s'a desfdqurat in
luna mai 2018.
Parteneri in cadrul proiectului au fost Inspectoratul $colar Tecuci, Biblioteca Municipali
Tecuci Romdni, Biblioteca ,, A.Ciurunga", Direclia Invltflmdnt Cahul. Scopul acestuia a fost
promovarea lecturii autorilor de pe ambele maluri de Prut, activitate dedicat[ Centenanrlui Marii
Unirii.
Pe parcursul anului 2018 Consiliul Raional Cahul a organizat 50 de activititi culturale:
festivaluri, concerte, zile profesionale ale reprezentantilor din diferite domenii; lans[ri de carte;
concursuri locale, raionale, regionale. IatE doar citeva din ele:
Ziua Na{ionalS a Culturii;Ziwcomemoririi poetului Grigore Vieru; Ziua Memoriei; Festivalul
International de muzici,,Mirfigor-2018"; Concursul,,Logoul gi sloganul turistic al raionului Cahul";
Festivalul-concurs Interna{ional,puminica.I-aFlorii"; Concursul znrrnl al tinerilor interpreti de
muzici academici ,,7 note muzicale"; Concursul raional ,l,a izvoarcle infelepciunii"; Ziua Nationali
a Portului Popular; Festivalul-concurs regional ,j-avatra horelor bucuriene"; Festivalul folcloric
,,Din zestrea neamului"; Festivalul obiceiurilor gi tradiliilor de iarn[,,Florile Dalbe" etc.
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La momentul actual, in raionul Cahul sunt inregistrate 129 btxtwi de patrimoniu cultural,
monumente de for public, opere comemorative de rlzboi qi anume:
omonumente istorice (de arhitectur[) - 63 unif.
rsituri arheologice - 3 unit;
omonumente de for public - 20 unit.
. opere comemorative de rezboi (monumente in memoria celor cdzuli tn rdzboaie)

-

43

unit.

ln anul 2018 afost elaborat qi aprobat de Consiliul Raional Cahul Logo-ul qi sloganul turistic
al Raionului Cahul, care vor fi parte componentii a brand-ului turistic al raionului Cahul in
activitatea de promovare a raionului pe plan nafional qi internafional.

Biblioteeile publice, in perioada de raport, au fost instituliile cu responsabilitfti sociale,
educative qi informationale, care au avut misiunea de a asigura accesul la informatie, crearea
deprinderilor de lectur[, sprijinirea procesului de educalie gi au oferit noi oportunit{i pentru
utilizatori: acces gratuit la internet, instruiri in tehnologii informationale, sinltate, socializare qi
instruire.
tn raionul Cahul adiveazfr44 biblioteci publice, din care 2 biblioteci sunt in mun. Cahul.
in valoare de 309 554 lei.
in anul 2018 bibliotecile au primit 7426 e,xewplare de
Totodati, au awt loc donalii de carte - 27SA exemplare in valoare de 195 563 lei.
Gratie Programului Novateca qi cu sustinerea APL, bibliotecile au fost dotate cu tehnologii
moderne, au fost modernizate spa{iile. Biblioteca Raionali ,,Andrei Ciurunga" a devenit Centru
Regional de instruire pentrubibliotecarii din raioanele Cahul, Leova gi Cantemir.
Serviciile prestate de biblioteci sunt:
1. ,yA,jut[-mi si te aud"
2. "iCanpentru g carierd de succes"
,,Codelab - Invaf[ coding la biblioteci"
4. SUNT ECO, AMPORTOFOLIU DIGITAL
5. Inovafia in biblioteci - CAHUL
6. Proiectul ,,SI-INET $I CULOARE PENTRU FIECARE"
7. Clubul de englezi pentru adulli.
La24 aprilie 2018, a avut loc deschiderea oficiald a Centrului Inovafional Comunitar Fablab
Cahul,

ci{i

3.

tn final aqi dori sI menlionez, cd in anul }A1.9 este necesar si continudm concentrarea
eforturilor pentru administrarea cu rigoare gi pragmatism a resurselor de care dispunem, astfel incdt
si putem crea premizele unei dezvolt5ri sustinute a raionului in perioada urmitoare. Consiliul
Raional, cu sprijinul tuturor consilierilor, indiferent de apartenenta politic[, trebuie si acfioneze
pentru punerea in aplicare a programelor aprobate qi si giseasc[ noi solutii gi mdsuri pentru
accelerarea rcalizarii lor, pentru imbunntfiirea calitifii serviciilor publice cu impact direct asupra
ceti{eanului.
Suntem la sfirgit de mandat. in linii mari putem afirma cu certitudine c[ actualul Consiliu qi-a
fbcut datoria.
in aceasti ordine de idei, aduc mullumiri tuturor consilierilor raionali, vicepreqedinlilor,
comisiilor de specialitate, gi nu in ultimul rind Aparatului, sectiilor, directiilor, serviciilor pentru
eforturile depuse in anul 2018 qi pe parcursul infregului mandat de 4 ani. Materializarea inifiativelor
noastre nu ar fi fost posibilI nici fbrS disponibilitatea de colaborare de care au dat dovadi majoritatea
primarilor din localitifile raionului gi serviciile desconcentrate.

Apreciind incl odati activitatea tuturor, doresc s5 asigur Consiliul Raional de o totali
disponibilitate gi colaborare in vederea dezvoltirii socio-economice a raionului, modernizdrii
infrastructurii, pentru ca oamenii s[ resimti in acest mod schimb[ri spre bine in viata 1or.
Ion GROZA,
Pregedintele Raionului Cahul
T6

