Reușitele activității Aparatului președintelui raionului Cahul și
subdiviziunilor Consiliului Raional Cahul în anul 2020
Anul 2020, рrimul аn deplin de mandat al aleșilor locali, un аn marcat de
pandemia de COVID-19, care și-a pus amprenta în toate domeniile de activitate.
Totuși, în pofida acestor greutăți, Consiliul Raional Cahul și-a exercitat
prerogativele stabilite рrin Lege, în calitatea sa de autoritate а administrației
publice raionale investită cu gestionarea intereselor colectivităților locale.
În perioada anului precedent s-a urmărit asigurarea unei flexibilităţi în alocarea
şi utilizarea resurselor financiare în funcţie de sarcinile prioritare. S-a reuşit
redimensionarea bugetului în funcţie de modificările intervenite pe parcursul
execuţiei, cu adaptarea la nevoile concrete.
Astfel, la partea de venituri în bugetul raional s-au acumulat 330 469,83
mii lei, cu cca 31740,27 mii lei mai mult față de anul 2019, iar cheltuielile au
însumat 332182,96 mii lei, ce constituie 94,2 % din suma preconizată, cu un
deficit bugetar de 1713,14 mii lei.
Toate cheltuielile s-au efectuat reieșind din politica statului promovată în
domeniul cheltuielilor publice și a fost orientată spre asigurarea stabilității
bugetului raional prin asigurarea disciplinei, echității, transparenței, simplității și
onestității în repartizarea finanțelor publice.
Activitatea instituției a fost orientată spre continuarea activităților inițiate
în anii precedenți cu lansare de noi activități, care urmează să-și găsească
continuitate și în anul 2021, realizarea cărora va contribui la implementarea
politicii de dezvoltare durabilă.
Реntru luсrări de proiectare, construcție, reconstrucție, reparații a obiectelor de
menire socială, procurare de utilaj, mobilier au fost alocate mijloace financiare
în volum total de 84423,7 mii lei, inclusiv din FNDR - 13963,3 mii lei și BD CE
- 6342,9 mii lei.
Ca priorități au fost efectuate lucrările de reparații și întreținere a edificiilor
obiectelor sociale și anume:
- reparația acoperișurilor pentru 9 obiecte cu un volum de investiții de
2020,0 mii lei;
- conservarea energiei termice pentru obiectivele de menire socială din
localitățile raionului au fost alocate 2968,0 mii lei;
- lucrări de amenajare a teritoriului și iluminarea străzilor au fost
valorificate 5673,9 mii lei;
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- pentru construcția, renovarea obiectelor sportive au fost alocate 7825,6
mii lei, inclusiv pentru construcţia clădirii administrative cu vestiare și
tribune la Stadionul raional „Atlant” din s.Crihana Veche;
- pentru renovarea, reparația obiectivelor din domeniul culturii au fost
alocate 2063,3 mii lei, în urma cărui fapt au beneficiat 16 instituții
culturale din raion;
- pentru reparația drumurilor publice locale au fost alocate 23 050,80
mii lei destinate renovării, reparaţiilor curente, întreţinerii de rutină și
administrării drumurilor publice locale de interes raional în 12
localități din raion.
În cadrul Programului „Drumuri bune pentru Moldova 2020” au fost
executate lucrări de reparații la 41 drumuri, străzi din 32 localități ale
raionului la suma totală de 37646,7 mii lei.
În perioada anului 2020, pe teritoriul raionului, s-au înregistrat 10 situații
excepționale, din care 5 situații au fost cu caracter tehnogen și 5 situații
exceptionale cu character natural.
Paguba materială provicată de aceste situații e atins cifra de 260 800 900 lei.
În scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19, precum și pentru
procurarea echipamentului de protecție și materialelor dezinfectante au fost
alocate următoarele mijloace financiare:
- 208 000 lei pentru procurarea soluțiilor dezinfectante;
- 40 000 lei pentru procurarea combustibilului;
- 831 870 lei pentru procurarea unui aparat pentru ventilarea artificială a
plămânilor și două monitoare pentru supravegherea pacienților
destinate IMSP Spitalul Raional Cahul;
- 210 000 lei pentru achitarea sericiilor de testare a angajaților
instituțiilor medicale din raion și angajații Inspectoratului de poliție
Cahul;
- 200 000 lei Aparatului președintelui raionului pentru procurarea
combustibilului necesare pentru deplasarea angajaților Spitaluilui
raional Cahul la locul de muncă și transportarea analizelor medicale
suspecte de infectare cu Covid-19 la laboratoarele din mun. Chișinău;
- 360 000 lei pentru procurarea a 3000 pachiete alimentare drept sprijin
acordat persoanelor social vulnerabile, starea material a cărora s-a
agravat în legătură cu pandemia;
- 430 096 lei pentru serviciile de cazare și alimentare a personalului
medical implicat în tratarea și îngrijirea pacieților cu COVID-19;
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Prin dispoziția președintelui raionul a fost instituită Comisia raională
extraordinară de sănătate publică, care în anul 2020 s-a întrunit în ședințe de 22
de ori.
La data de 31 decembrie 2020 au fost înregistrate 3159 cazuri infecție
COVID-19, dintre care 2379 persoane au fost tratate şi 75 persoane au decedat
din cauza infecţiei.
Localitățile cele mai afectate sunt: mun. Cahul (1673 cazuri), satele Crihana
Veche (147 cazuri) și Colibași (114 cazuri). Vîrsta cea mai afectată este de
60-69 ani.
Impuși de situația pandemică, toate instituțiile școlare au fost dotate cu
tehnică IT. Astfel, în anul precedent, au fost achiziționate, de către consiliul
raional, suplimentar 45 de computere de masă, din care 11 computere au fost
donate. La fel, au fost achiziționate alte 10 leptopuri, din care 4 leptopuri au fost
donate. La momentul actual, în instituțiile școlare sunt 592 computere de masă,
147 de leptopuri și 50 de tablete.
Dotarea cu echipament TIC oferită de MECC, dar susținută financiar de
către UNICEF Moldova (88 lăptopuri și cinci calculatoare).
Grație susținerii de către Consiliului Raional Cahul, în instituțiile de
învățământ general din raion s-a îmbunătățit baza tehnico-materială în valoare
totală de 4 550 000 lei.
O mare problemă cu care se confruntă sistemul educational din raionul
Cahul este insuficiența de cadre didactice.
Din numărul total de 5563 de copii, au participat la procesul educaţíonal la
distanţă, 3952 de copii, ceea ce constituie 71,1 %, dintre ei copii din grupa
pregătitoare - 78,2% .
Consiliul Raional Cahul depune eforturi considerabile pentru ridicarea calităţii
vieţii sociale a persoanelor aflate în condiții de risc, atât la nivel individual şi
familial, cât şi la nivel de grup şi comunitar.
Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane,
grupuri sau comunități aflate în situații de risc, se efectuează prin intermediul
serviciilor instituite prin deciziile consiliului raional.
Domeniul agricol a rămas să fie unul prioritar pentru consiliul rational Cahul.
Cu regret anul 2020 nu a fost unul benefic pentru agricultori. S-au inregistrat
secetă care a adus un prejudiciul ce depășește suma de 290 mln lei.
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Pentru compensarea parțială a pierderilor prin intermediul Agenției de
Intervenții și Plăți pentru Agricultură au fost alocate 300 milioane lei din
Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
Astfel, producătorii agricoli din raionul Cahul, a căror suprafețele culturilor
agricole de grupa I au fost afectate de secetă în mărime mai mult de 60%, au
beneficiat de compensații pentru fiecare hectar afectat. Suma totală a
compensațiilor pe raionul Cahul pentru culturile de grupa I, a constituit 6,5 mln
lei. Pentru culturile de Grupa a II-a suma totală a compensațiilor pe raionul
Cahul, a constituit - 3,2 mln lei.
În perioada de referință au fost continuate proiecte investiționale inițiate în anii
precedenți. Din ele fac parte:
Proiectului „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco – Pelinei –
Găvănoasa – Vulcănești – A.I.Cuza și rețele interne ale satelor Lebedenco,
Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”,
clusterului „D”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare în
valoare de 3,9 mln Euro și contribuția financiară a locuitorilor comunei
Lebedenco de peste 60,0 mii Euro. În anul 2020, în cadrul proiectului au fost
construite 11 km de apeduct magistral în direcția Cahul - Lebedenco, 2
rezervoare de apă cu capacitate de 800 m³ fiecare, montarea a unui grup de 4
pompe la Stația de pompare nr.5 a S.A. „Apă Canal Cahul” și dotarea acesteia
cu sistem de monitorizare SCADA. La fel, au mai fost construite 25 km de rețele
interne de distribuire a apei potabile în satele Hutulu, Ursoaia și Lebedenco, 4
rezervoare de apă cu capacitatea de 50 m³ fiecare și două stații de dezinfecție a
apei. În urma implementării acestui proiect cca 2700 locuitori din comuna
Lebedenco au acces la sursa sigură de apă potabilă.
Un alt proiect este „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca
structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”, care prevede
dezvoltarea infrastructurii de utilități publice a parcului cu un buget total de
20861,7 mii lei. În anul de referință au fost valorificați 10,0 mln lei, din care
contribuția Consiliului Raional Cahul a fost de 1256,9 mii lei. Sursele alocate au
fost investite pentru finalizarea rețelelor exterioare de apeduct și canalizare,
lucrări de terasament și sistematizare pe verticală, inițierea lucrărilor de
construcție a drumurilor și a căilor de acces.
Proiectul „Construcția locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile din
raionul Cahul”, costul estimativ al cărui este de 920 729 Euro din care, 580 841
Euro au fost atrași sub formă de împrumut de la Credit Europe Bank și 2809,0
mii lei au fost alocați din bugetul consiliului raional. Din alocațiile menționate
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au fost finisate lucrările de reconstrucție efectuate la renovarea căminului cu 4
nivele de pe str. Dunării, 34 (actualmente Strada Nouă, 1) și replanificarea lui în
bloc locativ cu 32 apartamente, inclusiv: 6 apartamente cu 3 camere, 10
apartamente cu 2 camere și 16 apartamente cu 1 cameră.
Proiectul „Promovarea și dezvoltarea turismului verde în sectorul
dunărean al Mării Negre” finanțat de Comisia Europeană ce are drept scop
dezvoltarea Turismului Verde, constituirea și lansarea unui cluster turistic ce ar
acoperi localitățile din raionul Cahul, raionul Reni (Ucraina) și județul Tulcea
(România). La etapa actuală proiectul a fost stopat de către investitori.
Pe parcursul anului trecut, chiar dacă a fost declarată stare de urgență în
sănătate publică pe întreg teritoriu țării, s-a reuşit adoptarea mai multor decizii
importante pentru raion. Este rezultatul unor eforturi conjugate atât a
consilierilor raionali, a primarilor cât și a conducătorilor subdiviziunilor
consiliului raional Cahul.
Pentru informații detaliate privind activitatea Aparatului Președintelui raionului
Cahul și a subdiviziunilor consiliului raional Cahul puteți accesa pagina oficială
www.cahul.md, la rubrica Informații de interes public/rapoarte de activitate.
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