
 
 

 

PROIECT 
 

D E C I Z I E 
                                   
Nr. _______                                                                            din ___________ 2023 

Cu privire la activitatea Aparatului  
preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor 
subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2022 
 

In temeiul art.43, 53 alin. (1) lit.q) din Legea privind administraţia publică locală 
nr.436/2006, avizelor Comisiilor consultative de specialitate, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se ia act de raportul „Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a 

subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2022”. 
2. Preşedintele raionului Cahul, vicepreşedinţii raionului vor asigura: 

- coordonarea și controlul activității serviciilor publice din subordinea Consiliului 
Raional în vederea sporirii eficienței și transparenței acestora; 

- monitorizarea şi executarea integrală a obiectivelor şi acţiunilor, prevăzute în 
Strategiile și Programele de activitate pentru anul 2023; 

- coordonarea soluţionării operative a problemelor de interes raional de comun cu 
serviciile publice desconcentrate; 

- întreprinderea măsurilor ce se impun pentru respectarea disciplinei financiar-
bugetare, consolidarea eforturilor tuturor executorilor de buget în vederea 
gestionării eficiente a mijloacelor bugetare. 

3. Conducătorii subdiviziunilor și instituțiilor din subordinea Consiliului Raional 
Cahul:  
- vor asigura executarea calitativă, integrală şi în termenii stabiliţi a deciziilor și a 

programelor de activitate ale subdiviziunilor și instituțiilor pe care le conduc; 
-  vor exercita cu responsabilitate atribuţiile regulamentare în vederea studierii, 

prognozării şi desfăşurării măsurilor de accelerare a dezvoltării durabile a 
comunităţilor raionului şi soluţionării nevoilor stringente ale cetăţenilor.  

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 
specialitate ale Consiliului Raional Cahul. 

 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                    
                                                                       
      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                         Cornelia PREPELIȚĂ 
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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie „Cu privire la activitatea 

 Aparatului preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordonate 
Consiliului Raional Cahul în anul 2022” 

 
 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat de Aparatul președintelui raionului. 
 2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 
urmărite  

Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii 
privind administraţia publică locală nr.436/2006. Astfel, art.53 alin.(1) lit. q) din 
Legea menționată stipulează că Preşedintele raionului prezintă, la solicitarea 
Consiliului Raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din 
subordine. În Programul de activitate al CR Cahul pe anul 2023 este prevăzută 
examinarea în ședința ordinară   din trimestrul I  a activitatății Aparatului 
preşedintelui raionului şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în 
anul 2022. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 
Raportul anual reflectă activitatea desfăşurată la nivelul Consiliului Raional în anul 
2022, în conformitate cu exercitarea atribuţiilor principale pe care i le conferă legea. 
La baza raportului de activitate se află dările de seamă pe anul 2021 prezentate de 
Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile din subordinea Consiliului Raional. 
4. Fundamentarea economico-financiară 
Implementarea deciziei „Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului 
şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2022” nu necesită 
alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul raional.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative și nu impune modificarea 
altor decizii. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 
În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, 
proiectul deciziei „Cu privire la activitatea Aparatului preşedintelui raionului şi a 
subdiviziunilor subordonate Consiliului Raional Cahul în anul 2022” a fost coordonat 
cu președintele raionului, avizat de secretarul Consiliului Raional și de Serviciul 
juridic.  
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului Raional 
www.cahul.md  la directoriul „Transparenţa decizională”, secţiunea „Proiecte de 

decizie”. 
 

              Cornelia Prepeliță, 
secretarul  Consiliului Raional Cahul                                              
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RAPORT  

privind activitatea Aparatului Preşedintelui raionului  
și subdiviziunilor din subordinea Consiliului Raional Cahul  

în  anul 2022 
 

Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2022 ale subdiviziunilor 
Consiliului Raional Cahul, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de 
atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Raional 
Cahul și a dispoziţiilor emise de Preşedintele raionului. 

Aparatul Președintelui raionului 
Ca şi în anii precedenţi, şi în anul 2022  Consiliul Raional Cahul şi-a exercitat în mod 

corespunzător prerogativele stabilite prin Legea privind administraţia publică locală, în calitatea 
sa de autoritate a administraţiei publice raionale investită cu gestionarea intereselor 
colectivităţilor locale. Consecvent principiului autonomiei funcţionale, Consiliul Raional a 
acţionat permanent pentru realizarea programelor proprii, sarcinilor şi atribuţiilor specifice, 
punând un accent mai mare pe coordonarea serviciilor publice de interes rational. 

Astfel, s-a acordat o atenţie deosebită pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea 
şedinţelor Consiliul Raional. Ca autoritate deliberativă, Consiliul Raional s-a întrunit  în anul 
2022 în 10 şedinţe, dintre care 4 şedinţe ordinare și 6 ședințe extraordinare. În anul de referință 
au fost adoptate 175 decizii.  

În cursul anului 2022, au fost asigurate, sub aspect organizatoric şi logistic, condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 10 ședințe ale forului deliberativ, din care 4 sedințe ordinare și 
6 ședințe extraordinare. Astfel, a fost organizată examinarea prealabilă de către consilieri a 
proiectelor de decizii şi a materialelor aferente acestora, elaborarea ordinei de zi, a dispoziţiei 
preşedintelui raionului cu privire la convocarea consiliului raional în şedinţă, anunţarea aleșilor 
locali şi a persoanelor interesate privitor la convocarea şedinţelor, multiplicarea şi completarea 
seturilor de documente pe suport de hîrtie pentru consilieri şi distribuirea lor cu respectarea 
termenelor stabilite de legislaţia în vigoare. 

 În cele 10 ședințe plenare au fost aprobare 175 de decizii, ce au vizat întreg spectrul de 
probleme ce ține de competența Consiliului Raional, după cum urmează: 

probleme organizatorice (aprobări şi modificări de organigrame şi state de personal; 
numiri în funcţii; aprobarea de Regulamente; desemnarea reprezentanţilor Consiliului Raional 
Cahul în diverse comisii, consilii, instanțe judiciare etc.); 

probleme privind bugetul (adoptări, modificări, corelări, alocări de sume, finanţări de 
investiţii, aprobări de contribuţii financiare, aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar 
etc.); 

probleme de patrimoniu (transmiterea şi preluarea de bunuri, darea în locațiune sau 
comodat); 

probleme de gestionare a serviciilor publice din subordine (domeniile învăţămînt, 
sănătate, cultură, asistenţă socială) și alte probleme curente. 

De remarcat, că numărul deciziilor adoptate în perioada de referință a fost unul record 
pentru ultimii ani. Evoluţia numărului de acte administrative adoptate de Consiliul Raional  în 
perioada 2017-2022 se prezintă astfel:  

2017 – 154 decizii (10 ședințe). 
2018 – 115 decizii (7 ședințe) 
2019 –98 decizii (9 ședințe) 
2020 –143 decizii (5 ședințe) 
2021 –144 decizii (7 ședințe) 
2022 – 175 decizii (10 ședințe) 
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A fost asigurată activitatea în bune condiții a comisiilor consultative.  
Comisiile de specialitate ale Consiliului Raional Cahul, în cursul anului 2022, s-au întrunit 

pentru analizarea şi avizarea proiectelor de decizii în  53 şedinţe de lucru, după cum urmează: 
Comisia economie, reforme, buget, finanţe şi relaţii transfrontaliere – 12 ședințe/143 

chestiuni examinate; 
Comisia probleme sociale (învăţămînt, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă socială, 

protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă) – 11 ședințe/123 chestiuni examinate; 
Comisia administraţie publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, relaţii 

interetnice – 13 ședințe/103 chestiuni examinate; 
Comisia urbanism, construcţii, gospodărie comunală, drumuri, relaţii funciare şi cadastru– 

9 ședințe/68 chestiuni examinate;  
Comisia agricultură, alimentaţie, industrie şi protecţia mediului – 8 ședințe/45 chestiuni 

examinate. 
Conform prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional, la nivelul 

Consiliului Raional sunt stabilite şi se depun eforturi susținute pentru respectarea regulilor 
procedurale privind asigurarea transparenţei decizionale. Proiectele de decizii au fost publicate pe 
pagina web a instituției, ședințele au fost publice, asigurându-se participarea reprezentanților 
mass-media, autorităților publice locale de nivelul I, specialiștilor din Aparatul președintelui și 
din instituțiile și serviciile publice raionale. După fiecare ședință s-a afișat la sediul instituției și 
pe site-ul propriu deciziile aprobate.  

Conform Legii privind administrația publică locală, deciziile cu caracter normativ intră în 
vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul 
deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale, iar 
deciziile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau la data 
indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al 
actelor locale.  

Toate cele 175 decizii adoptate de Consiliul Raional Cahul au fost incluse în  Registrul de 
stat al actelor locale, conform prevederilor legale în vigoare, au fost afișate pe site-ul Consiliului 
Raional Cahul, cât și comunicate celor interesați de conținutul acestora, respectiv celor stabiliți să 
asigure ducerea la îndeplinire a prevederilor înscrise în decizie. 

Termenul stabilit pentru comunicarea deciziilor – de cel mult 5 zile de la data semnării – 
nu a fost depăşit în nici un caz. 

Aparatul preşedintelui raionului Cahul, şefii subdiviziunilor Consiliului Raional, în strânsă 
colaborare  cu  autorităţile  publice  locale de  nivelul I,  şi-au manifestat preocuparea şi 
responsabilitatea pentru a întreprinde măsurile necesare privind executarea deciziilor adoptate, 
ţinând în permanenţă la control,  în domeniile lor de activitate, problemele înaintate spre 
soluţionare, fiind întreprinse  un şir  de acţiuni comune întru executarea adecvată şi operativă a  
deciziilor adoptate de Consiliul  Raional.   

Toate deciziile au fost puse în aplicare, după caz, prin încheierea de contracte, repartizarea 
de sume pentru finanţare şi cofinanţare, realizarea de lucrări, organizarea de acţiuni şi manifestări, 
implementarea de măsuri organizatorice şi funcţionale, urmărirea realizării veniturilor ş.a. în 
funcţie de obiectul reglementat. 

Monitorizarea  executării  deciziilor adoptate s-a făcut și în cadrul şedinţelor  operative  
săptămînale; au fost organizate de asemenea întruniri și grupuri de lucru unde  s-au  abordat  
problemele ce ţin de procesul de administrare  a  treburilor  publice din  raion.  

Ca urmare a  tuturor acestor activităţi  şi acţiuni   întreprinse,   majoritatea absolută a 
deciziilor Consiliului  Raional adoptate  în perioada anului de referință au fost executate. 
Semestrial, în cadrul ședințelor Consiliului Raional, au fost prezentate informații detaliate despre 
îndeplinirea deciziilor adoptate.  

Aparatul președintelui raionului Cahul este structurat pe mai multe domenii, cum ar fi: 
financiar, administrație publică, relații cu publicul, juridic și resurse umane, arhitectură, audit 
intern, arhivă, sănătate ș. a. În cele ce urmează este prezentată o succintă informație despre 
activitatea în domeniile respective. 
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Prin Secția contabilitate din cadrul Aparatului președintelui se asigură un management 
bugetar adecvat şi ordonat, inclusiv prin evaluarea, monitorizarea şi raportarea sistematică a 
bugetului.  

Din totalul cheltuielilor și activelor nefinanciare ale bugetului Consiliului Raional Cahul 
realizate pe parcursul anului 2022, circa 23,1% reprezintă cheltuielile de personal, 10% – 
cheltuieli pentru bunuri şi servicii, 0,6% pentru subsidii, 5,5% pentru prestații sociale, 2,7% 
pentru alte cheltuieli curente. Faţă de anul 2021, cheltuielile totale s-au micșorat la majoritatea 
indicatorilor examinați. 

Pentru funcționarea Aparatului președintelui raionului au fost aprobate  cheltuieli în sumă 
precizată de 7581,7 mii lei și executate în sumă de 7230,8 mii lei, sau la nivel de 95,4 la sută fața 
de prevederi. Cea mai mare pondere o au cheltuielile de personal, aprobate în mărime de 5405,4 
mii lei și executate în sumă de 5013,00 mii lei, sau la nivel de 92,7 la sută. Economiile au fost 
formate pe motiv că din cele 52 unități aprobate, în mediu pe parcursul perioadei raportate au 
activat 45,31 unități, fiind vacante mai multe funcții.  

 S-a acordat o deosebită atenție investițiilor, astfel încât să se asigure serviciile 
corespunzătoare beneficiarilor. Pentru investiții capitale, din contul resurselor generale ale 
bugetului Consiliului Raional Cahul, au fost stabilite mijloace bănești în sumă de 1051,2 mii lei, 
destinate pentru construcţia clădirii administrative cu vestiare a Stadionului raional Atlant (obiect 
în curs de execuție), din care a fost valorificată suma de 992,5 mii lei.   

Pentru întreținerea periodică și reparații curente a drumurilor în bugetul pentru anul 2022 
au fost aprobate cheltuieli în sumă de 19925,6 mii lei. Ponderea cheltuielilor aprobate, la nivel de 
82,3 la sută, o dețin cheltuielile pentru întreținerea și reparația drumurilor de acces spre unele 
localități din raion. Alte 14,7 % revin cheltuielilor pentru întreținerea de rutină a drumurilor, 
servicii pentru asigurarea securității circulației rutiere și servicii de întreținere a drumurilor pe 
timp de iarnă, 3 la sută o dețin cheltuielile pentru procurarea altor mijloace fixe. 

În baza principiului coordonării, care include colaborarea între autorităţile publice locale, 
Secția administraţie publică a continuat acţiunile de coordonare, îndrumare şi sprijin al 
activităţii specifice consiliilor locale, în scopul asigurării funcţionării normale și creşterea calităţii 
actelor emise de acestea.  

De asemenea, s-a efectuat consultanţă metodologică solicitată de autorităţile administraţiei 
publice locale, precum şi direcţiile, secţiile şi serviciile din cadrul Consiliului Raional Cahul.  

Prin atribuțiile ce îi revin, Secţia a organizat desfășurarea de intruniri și seminare în cadrul 
Aparatului președintelui raionului. Astfel, pe parcursul anului 2022  au fost organizate şi 
desfăşurate  13 întruniri cu  primarii.  

Prin atribuţiile ce i-au fost conferite, Secţia a contribuit la pregătirea şi desfăşurarea 
şedinţelor Consiliului Raional, organizarea fluxurilor informaţionale, înregistrarea, circulaţia şi 
păstrarea deciziilor Consiliului Raional și  a dispozițiilor cu caracter normativ, emise de 
președintele raionului Cahul. 

În perioadă de raport  au fost înregistrate 353 dispoziții cu caracter normativ.  
Toate dispozițiile au fost aduse la cunoștința persoanelor vizate și responsabile de 

executarea acestora, în termeni legali.  
În perioada anului 2022, în adresa Consiliului Raional au fost expediate 103  petiții, din 

care 78 de petiții de la cetățenii și instituțiile  din raion și 25 de petiții remise spre examinare de 
către autoritățile publice centrale. 

Din numărul total de petiții,  45 țin de domeniul social (solicitare ajutor pentru asigurarea 
cu spațiu locativ, soluționarea litigiilor de muncă din cadrul instituțiilor); 29 petiții – de domeniul 
economic ( ex. asigurarea condițiilor pentru transportul de călători,  litigii funciare) și 11 – alte 
domenii.  

Majoritatea petițiilor au fost examinate în termenii prevăzuți de legislația în vigoare. 
Fiecare petiție are dosarul necesar de evidență, care permite arhivarea integrală a tuturor 
materialelor  ce au fost solicitate de părțile implicate în litigiu. 

Evidența executării în termen a petițiilor este efectuată permanent.  
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În conformitate cu Regulamentul de activitate, Secţia administraţie publică este 
responsabilă de coordonarea, precum şi realizarea, la nivel raional, a acţiunilor în domeniul  
serviciului civil și protecţiei civile.  

În perioada anului 2022 au fost înregistrați pentru efectuarea serviciului de alternativă 24 
de recruți, din care în perioada de primăvara-vară au fost înregistrați 8 recruți, iar în perioada 
încorporării de toamnă –  16 recruți.  

Se efectuează permanent controlul executării serviciului de alternativă pentru persoanele 
aflate în evidența Serviciului civil.   

Pe teritoriul raionului, în perioada menționată, s-au înregistrat 8 situații excepționale, din 
care 3 situații cu caracter natural, 4 situații cu caracter tehnogen și o situație biologico-socială.   

Situațiile excepțonale au înregistrat pagube în valoare  totală de 364 658 984 lei. 
În anul 2022 au avut loc 6 ședințe ale Comisiei pentru situații excepționale a raionului 

Cahul privind: 
alocarea sumei de 300 mii lei din fondul de rezerva al raionului Cahul pentru reparația  

sistemului de electricitate la Secția de boli infecțioase din cadrul IMSP Spitalul Raional Cahul 
(actuala Secție COVID-19); 

examinarea situației la gazoductul subteran  Cahul-Moscovei-Burlacu și ca urmare au fost 
alocate prin dispoziția președintelui 31,5 mii lei din fondul de rezervă pentru restabilirea lucrărilor 
la gazoduct; 

 examinarea situației refugiaților din Ucraina în raionul Cahul și identificarea  spațiilor  
pentru plasarea temporară a acestora; 

privind pesta porcină africană depistată în com. Zîrnești; 
privind impunerea restricțiilor în legătură cu virusul COVID-19; 
examinarea situației create la Văleni în urma apariției fisurilor la nivelul solului în 

apropiere de calea ferată, pericol de alunecare de teren; 
coordonarea fluxului mare de refugiați din Ucraina la punctele de intrare în Republica 

Moldova. 
În scopul asigurării securității populației pentru o eventuală situație excepțională aeriană, a 

fost acumulată informația privind existența adăposturilor în localitățile din raion. 
La fel, a fost elaborat Planul de măsuri de reducere a consumului de energie în perioada 

sezonului de încălzire 2022-2023.  
Conform dispoziției președintelui raionului Cahul, a fost instituită Celula de criză a 

raionului Cahul privind gestionarea situației de urgență generată de fluxul de persoane refugiate 
din Ucraina, unde s-a decis deschiderea Centrelor de plasament temporar la Sanatoriul „Nufărul 
Alb” SRL din mun. Cahul, la Căminul nr.2 al Universității de Stat „B.P. Hasdeu” mun. Cahul și 
la Centrul Maternal Cahul.  

În contextul războiului din Ucraina au fost desfășurate mai multe ședințe ale CSE, în urma 
cărora primarii au fost informați despre condițiile necesare pentru refugiați, s-a distribuit 
informația despre țările care primesc refugiați  și condițiile de primire a acestora.  

Conform Planului de pregătire la protecția civilă a raionului Cahul, aprobat  de către 
președintele raionului Cahul și coordonat de conducerea IGSU al MAI, în comun cu Direcția 
situații excepționale Cahul, a fost efectuată verificarea situației privind apărarea împotriva 
incendiilor la primăriile și instituțiile educaționale din Borceag, Bucuria, Cucoara, Huluboaia.  

În perioada de referință, au fost instruite în domeniul protecției civile 134 de persoane. În 
scopul prevenirii situațiilor de urgență în instituțiile de învățământ, au fost instruiți  1647 de elevi 
și 132 cadre didactice. 

Circuitul documentelor care intră şi sunt expediate de către Consiliul Raional s-a 
desfășurat în condiții bune, astfel încât pe baza registrelor de intrare-ieşire să poată fi urmărită 
sistematic rezolvarea în termen a corespondenței de către subdiviziunea căreia i-a fost repartizată, 
s-a expediat corespondența de răspuns și cea creată din oficiu, s-a asigurat evidența și păstrarea 
documentelor conform regulilor de arhivare a acestora.  
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Pe parcursul anului 2022, în adresa Consiliului Raional au fost înregistrate un număr de 
2519 documente, din care 1499 au parvenit din raionul Cahul și alte 1020 –  de la autoritățile 
publice centrale.  

În perioada anului 2022, din numele Consiliului Raional au fost expediate în total 792 
demersuri sau răspunsuri la corespondența primită.  

În contextul Legii privind accesul cetăţenilor la informaţii de interes public, au fost 
întreprinse acţiuni care au vizat transmiterea de informaţii complete şi în timp util pentru a 
permite cetăţenilor să fie în permanenţă la curent cu activitatea Consiliului Raional.  

Un rol esențial în asigurarea juridică a activităţii Consiliului Raional și a unui 
management integrat al resurselor umane îl are Serviciul juridic și resurse umane.  

În perioada de raport Serviciul a asigurat verificarea și vizarea pentru legalitate a 
proiectelor de decizii ale Consiliului Raional și dispoziții ale Președintelui raionului și a asigurat 
reprezentarea Consiliului Raional în fața autorităților judecătorești. Pe parcursul anului 2022, au 
fost pe rolul instanțelor judecătorești diverse cauze.  

În acest context, pentru prima instanță au fost întocmite: 
cereri de chemare în judecată – 1; 
dosare administrative pe dosare civile – 8;   
referințe pe dosare civile – 9;  
 
Pentru a doua instanță: 
dosare administrative – 1; 
referințe la cereri de apel – 3. 
S-a urmărit, de asemenea, asigurarea legalitatății contractelor şi altor acte cu caracter 

intern. Au fost întocmite 3 contracte de comodat cu beneficiarii de apartamente sociale, un 
contract de locațiune, 2 contracte de asistență juridică ș. a. 

Un accent deosebit s-a pus pe asigurarea legalităţii în activitatea comisiilor de lucru 
constituite pe lângă Preşedintele raionului Cahul sau Consiliul Raional, din componența cărora  
fac parte și angajații Serviciului juridic și resurse umane.   

Selectarea, angajarea și eliberarea personalului s-a efectuat în deplină concordanţă cu 
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Codul muncii al Republicii 
Moldova. În perioada de raport au fost inițiate 12 concursuri de ocupare a funcţiilor vacante, 
inclusive 3 finalizate cu angajarea câștigătorilor concursului (șef Direcția generală asistență 
socială și protecție a familiei, specialist superior în Direcția economie și agricultură, specialist 
relații cu publicul), iar celelalte cu finalitate în anul 2023. 

În acest sens a fost asigurată  informarea privind condiţiile de participare la concurs, 
preluarea dosarelor de înscriere,  organizarea si desfăşurarea probelor de concurs, supravegherea 
candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu, întocmirea documentaţiilor la 
finalizarea concursului, încadrare şi integrarea în instituție pentru noii angajaţi.  

În domeniul resurselor umane au fost elaborate și emise un număr de 730 dispoziţii și 26 
proiecte de decizii având ca obiect: numirea în funcţii publice; încetarea raporturilor de 
serviciu/muncă; modificarea raporturilor de serviciu/muncă; suspendarea raporturilor de 
serviciu/muncă; exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante; 
stabilirea gradelor și treptelor de salarizare etc. 

Serviciul sănătate din cadrul Aparatului președintelui raionului, pe parcursul anului 
2022, a contribuit la întreprinderea măsurilor în vederea protejării vieții cetățenilor și reducerii 
numărului de îmbolnăviri cu COVID-19, dar și pentru dezvoltarea infrastructurii și dotarea cu 
utilaje a instituțiilor medico-sanitare publice.  

Astfel, au fost executate lucrări de reparație la IMSP Centrele de Sănătate din raion, după 
cum urmează: 

Schimbarea unui ascensor la CS Cahul; 
Lucrări de reparație la OMF Pelinei; 
Lucrări de reparație la OMF Roșu; 
Reparația unui bloc sanitar la OMF Roșu; 
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Reparații interioare a clădirii IMSP Centrul de Sănătate Cahul; 
Reparația acoperișului OS Iujnoe; 
Conectarea la gaze naturale și montarea sistemului de încălzire la OMF Trifeștii Noi, 

OMF Lopățica, OS Burlacu; 
Reparația acoperișului la CS Crihana Veche; 
Lucrări de reparație la OMF Manta; 
Lucrări de reparație la OS Chircani; 
Servicii de proiectare pentru gazificare; 
Lucrări de reparație la CS Larga Nouă; 
Lucrări de reparație la OMF Baurci Moldoveni; 
Lucrări de reparație la OMF Zîrnești. 
Au fost procurate două aparate pentru sterilizarea și dezinfectarea instrumentelor medicale 

(autoclave) pentru ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cahul”. 
Din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cahul  au fost alocate mijloace financiare 

pentru transportarea echipamentului medical și materialului dezinfectant destinat combaterii 
infecției COVID-19, acordat ca ajutor material instituțiilor medico-sanitare publice din raion. 

Din partea Asociației Obștești „Moldova AID” Consiliul Raional Cahul a primit donații  
sub formă de echipamente medicale de protecție (măști, ochelari, mănuși), separatoare (viziere), 
suporturi pentru prosop de baie, fotolii specializate, paturi cu saltea, noptiere și concentratoare de 
oxigen. 

Donațiile au fost transmise cu titlu gratuit tuturor centrelor de sănătate, IMSP „Spitalul 
Raional Cahul” și ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cahul” și au drept scop asigurarea 
continuității asistenței medicale de calitate și în timp util. 

Serviciul sănătate a avut o anumită contribuție și la buna activitate  a Comisiei raionale 
extraordinare de sănătate publică –  organ coordonator, care are scopul de a asigura un grad 
adecvat de pregătire pentru urgențele de sănătate publică. Astfel, pe parcursul anului 2022 au fost 
organizate 12 ședințe ale Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică Cahul, prin care au 
fost instituite o serie de cerințe igienice-sanitare și măsuri de prevenire și control a infecției 
Covid-19, cum ar fi:  

Instituirea regimului de vizită în instituțiile medico-sanitare publice și private, astfel încât 
să fie asigurată protecția maximă a personalului și pacienților; 

Efectuarea testării obligatorii a refugiaților în toate centrele de plasament temporar; 
Efectuarea testării la infecția COVID-19 a beneficiarilor SRL „Nufărul Alb” din mun. 

Cahul; 
Evaluarea și actualizarea stocurilor de medicamente, teste rapide pentru detectarea Ag 

SARS-CoV 2, preparate biodistructive și echipament de protecție personală; 
Acordarea asistenței medicale la domiciliu a pacienților cu infecții respiratorii acute și 

gripă și spitalizarea acestora la indicații medicale prin intermediul asistenței medicale de urgență 
ș.a. 

Serviciul sănătate a organizat, de asemenea, lucrul Comisiei de evaluare și validare a 
indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice. 

Pe parcursul anului 2022, au fost organizate în total 69 de ședințe ale Consiliilor 
Administrative (CA) ale instituțiilor medico-sanitare publice. 

Totodată, au fost organizate 40 de vizite în teritoriu la instituțiile medicale din raionul 
Cahul în scopul identificării principalelor probleme și necesități ce urmează a fi soluționate de 
către Consiliul Raional Cahul. 

În colaborare cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, cu instituțiile medico-sanitare 
publice, a fost asigurată activitatea de donare voluntară a sângelui, în corespundere cu Normele de 
organizare a donatorilor de sânge/componente sanguine. Astfel, a fost aprobat Programul 
donărilor de sânge pentru anul 2022 conform Contractului de colaborare reciprocă și organizate în 
toate centrele de sănătate activități de donare voluntară și neremunerată de sânge și asigurarea 
asistenței hemotransfuzionale cu produse sanguine a populației.  
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Pe parcursul anului de referință au fost aprobate mai multe documente strategice în 
domeniul sănătate: 

- Planul de intensificare a procesului de vaccinare la nivel local pentru anul 2022; 
- Programul Teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2022-2025 în raionul Cahul; 
- Acordul de parteneriat dintre Consiliul Raional Cahul  și Fundația „CRED” pentru 

implementarea fazei II a Proiectului „Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor 
netransmisibile”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare; 

- Acordul de colaborare cu AO Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” pentru anii 2022-
2026; 

- Statutul ÎM „Centrul Stomatologic Raional Cahul”. 
Un alt domeniu de activitate din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului ține de 

Serviciul arhivă, care are menirea de a administra și dezvolta fondul arhivistic din teritoriul 
raionului. O importanță deosebită are păstrarea în bune condiții a documentelor preluate. Astfel, 
în prezent suprafaţa depozitului de arhivă constituie 192 metri pătraţi dotat  cu 1064  metri liniari 
de stelaje metalice. Toate încăperile sunt încălzite, securizate cu grilaje metalice, iluminate 
corespunzător și înzestrate cu stingătoare cu pulbere împotriva incendiilor. Aici se păstrează 278 
fonduri, care includ  75294 dosare, repartizate în 380 inventare cu termen permanent și lung de 
păstrare pentru anii 1944-2021. 

În anul 2022 au fost preluate 1238 dosare din 10 instituții-surse de completare a FAS – 
Consiliul Raional Cahul (2015-2020) - 968 dosare, primăriile Văleni, Brânza, Lopățica, Lucești, 
Burlacu, Borceag, Cooperativa „Făt Frumos” ș. a.  

Au fost examinate şi coordonate Nomenclatoarele în 13 instituţii. Documentele nu se 
păstrează doar, ele sunt în circuitul solicitanţilor. Zilnic arhiva este vizitată de numeroşi cetăţeni, 
care solicită anumite documente, şi anume: confirmarea stagiului de muncă şi salarizare, 
documente cu privire la componenţa membrilor participanţi la privatizarea fondului locativ, 
extrase din decizii şi dispoziţii şi multe alte documente importante. Astfel, în perioada de referință 
Arhiva raionului a eliberat 785 certificate de arhivă cu caracter social-juridic.  De asemenea, pe 
parcursul anului au fost deserviți   5 cercetători. 

Conform prevederilor Legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 
385/1996, arhitectul-șef a exercitat în perioada de raport atribuțiile de serviciu în problemele de 
amenajare a teritoriului și de urbanism pe întreg teritoriul raionului Cahul.  

Întru executarea Legii nr. 163/2010  privind autorizarea lucrărilor de construcție, în scopul 
perfectării documentației de urbanism privind construcția diferitor obiecte, edificii, comunicații 
edilitare, instalații, în colaborare cu primarii localităților din raion, au fost elaborate și eliberate  în  
anul 2022: 

Certificate de urbanism  pentru proiectare    - 147; 
Autorizații de construire                                - 101; 
Certificate de urbanism informativ                -  26; 
Autorizații  de   desființare                             - 54; 
Autorizații de schimbare a destinației               - 4. 
 Întru eficientizarea activității administrațiilor publice locale, au fost prelucrate și 

elaborate date inițiale, scheme de amplasare a obiectelor pentru proiectarea și construcția mai 
multor obiective în satele Taraclia de Salcie, Larga Nouă, Pelinei, Manta, Pașcani, Slobozia Mare, 
Crihana Veche, Colibași, Andrușul de Jos, Văleni, Roșu, Cîșlița-Prut, A.I.Cuza, Giurgiulești, 
Burlacu s.a. 

A fost efectuat controlul asupra respectării reglementărilor  în vigoare în urbanism și 
amenajarea teritoriului,  conlucrând în acest scop cu primăriile, cu beneficiarii.  Au fost depistate 
cazuri de construcții neautorizate  în ograda proprie (reconstrucția caselor individuale de locuit, 
construcții auxiliare etc.)  în satele Colibași, Tătărești ș.a. 

În baza Planurilor Urbanistice Generale se desfășoară evidența operativă privind utilizarea 
teritoriului, aprobarea deciziilor privind valorificarea rațională a teritoriului, construcțiilor, 
reprofilarea întreprinderilor, utilizarea resurselor naturale, atragerea investitorilor, agenților 
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economici. În baza documentației de urbanism actualizată se elaborează și eliberează Certificate 
de Urbanism pentru proiectare și Autorizații de construire/desființare a construcțiilor. 

S-a efectuat examinarea și avizarea  documentației de proiect la solicitările beneficiarilor 
din raion, a reprezentanților de la institutele de proiectări din republică, ținându-se cont de crearea 
bazei de date, formarea cadastrului urban, arhivarea și păstrarea  documentației de urbanism, 
formarea arhivei tehnice a documentației de proiect, elaborarea proiectelor de decizii ale 
administratiei publice locale privind utilizarea construcțiilor și terenurilor.  

În total pe raionul Cahul, Planuri Urbanistice Generale sunt actualizate în 28 de consilii 
sătești și comunale, precum și Planul Amenajării Teritoriului raionului Cahul (PATR). 

Auditorul intern din cadrul Aparatului președintelui raionului Cahul în anul 2022 a 
activat în conformitate cu prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010, 
Standardele naţionale de audit intern, Normele metodologice de audit intern în sectorul public, 
Codul etic al auditorului intern, Cartea de audit intern şi planul anual de acțiuni.  

 Potrivit planului de acțiuni, au fost actualizate actele interne de funcționare a 
Serviciului audit intern,  întocmite  şi transmise  spre aprobare Cartea de audit intern, Planul 
activităţii de audit intern, elaborat  programul de asigurare şi îmbunătăţire  a activităţii de audit 
intern. 

 În scopul evaluării sistemului existent de management financiar şi control şi 
oferirea recomandărilor de îmbunătăţire, au fost efectuate  3 misiuni de audit de sistem, din care 2  
misiuni planificate și o misiune de audit ad-hoc, cu următoarele titluri: 

„Evaluarea conformării sistemului de management financiar și control la Întreprinderea 
Municipală ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”; 

„Evaluarea corectitudinii gestionării mijloacelor financiare și bunuri materiale la IP 
,,Azilul raional pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din satul Moscovei”; 

„Evaluarea corectitudinii  gestionării mijloacelor financiare și bunurilor materiale de către 
Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Cahul ”. 

A fost efectuată misiunea de audit  de constatare la Centrul de Tineret Cahul. 
 La fel, a fost efectuată o misiune de urmărire a implementării recomandărilor de audit, 

oferite în rezultatul misiunii cu titlul „Evaluarea conformării sistemului de management financiar 
și control la Întreprinderea Municipală ,,Centrul Stomatologic Raional Cahul”. 

Activitatea desfășurată la nivelul instituției în perioada anului 2022 demonstrează că s-a 
manifestat o preocupare constantă pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite și, respectiv, 
satisfacerea necesităţilor locuitorilor raionului Cahul.  

Direcţia generală finanţe  
Activitatea Direcției pe perioada anului 2022 a fost direcționată la promovarea şi 

realizarea politicilor publice în vederea asigurării unei administrări eficiente şi responsabile în 
sectorul de organizare, dirijare, generalizare şi implementare a politicii bugetar-fiscale a 
statului în domeniul finanțelor publice locale în raionul Cahul, prin organizarea și desfășurarea 
seminarelor, instruirilor în domeniul bugetar,       ghidarea și acordarea suportului methodologic.   

De către specialiştii Direcţiei  a fost asigurată recepţionarea, examinarea şi totalizarea a 
5040 de rapoarte financiare pe anul 2021, semestrul I şi 9 luni ale anului 2022 privind 
executarea bugetelor satelor, comunelor, municipiului Cahul, precum și ale instituţiilor publice 
finanţate de la bugetul raional. 

Activitatea de întocmire și verificare a corectitudinii rapoartelor financiare a derulat în 
sistem informațional de gestionare a finanțelor publice (CNFD). 

Direcția a elaborat sinteza consolidată a bugetelor locale de nivelul I și II aprobate pe anul 
2022, a  întocmit 18 tabele privind indicatorii aprobați în bugetele locale pe anul 2022 și a 
prezentat Ministerului Finanțelor deciziile de aprobare a bugetului raional Cahul în prima și a 
doua lectură pe anul 2022, precum și cu indicatorii aprobați (note explicative, tabele 1-18, 
anexe) în format electronic și pe suport de hârtie. 
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Specialiștii Direcției au verificat și întrodus Raportul „Rețeaua, statele și contingentele 
instituțiilor bugetare finanțate din bugetele locale” cu indicatorii aprobați în bugetele locale pe 
anul 2022 conform formularului nr.3-BL (pe 293 instituții la nivelul de Org2 în modulul 
Trezoreria (Trez2). 

Au fost colectate, verificate și prezentate pentru înregistrare la Ministerul Finanțelor 9 
scheme de încadrare inițiale și 12 sheme de încadrare modificate ale Aparatului președintelui 
raionului și ale subdiviziunilor din cadrul Consiliului Raional Cahul, cu anexarea explicațiilor 
necesare. 

Specialiștii Direcției  au verificat și înregistrat 73 de scheme de încadrare pe parcursul 
anului a angajaților din APL de nivelul I pentru anul 2022. Totodată, în urma verificărilor, au 
fost intocmite și expediate primăriilor 16 scrisori privind depistarea și înlăturarea greșelilor. 

Lunar, au fost recepţionate şi verificată corectitudinea a 626 de informații privind starea 
creanțelor și datoriilor cu termen de achitare expirat și rapoarte operative privind       statele şi 
efectivul  de personal ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul raional și al primăriilor. 
Raportul generalizat pe raionul Cahul a fost întocmit și expediat Ministerului Finanţelor în 
termen: către data de 10 a fiecării luni. 

S-a asigurat monitorizarea soldurilor de mijloace disponibile la conturile trezoriale ale 
bugetelor de nivelul I şi II. Totodată, s-a efectuat și analiza soldurilor mijloacelor 
financiare la finele lunii comparativ cu evoluția datoriilor creditoare cu termen de achitare 
expirat, care a fost prezentată Ministerului Finanțelor în format electronic, către data de 15 a 
lunii       următoare.  

Au fost efectuate 6 controale privind organizarea şi ţinerea evidenţei contabile, 
verificarea corectitudinii reflectării datelor în rapoartele lunare. corectitudinea planificării 
alocaţiilor bugetare pentru anul 2022 în instituţiile/autorităţile bugetare din subordinea 
Consiliului Raional Cahul (Gimnaziul ,,Dimitri Cantemir” s. Tartaul de Salcie, Gimnaziul ,,N. 
Iorga” s. Burlacu, Gimnaziul ,,N. Stănescu” s. Pașcani, Direcția Generală Învățămînt Cahul; 
Direcția Generală Asistența Socială Protecția Familiei Cahul). Ca urmare au fost înaintate 
propuneri de remediere a deficienţelor constatate. Au fost primite şi analizate răspunsurile 
privind înlăturarea încălcărilor constatate în termenul stabilit. 

Elaborarea proiectelor de decizii s-a efectuat în conformitate cu prevederile stipulate în 
cadrul legal,  fiind supuse consultărilor publice, se monitorizează sugestiile, propunerile 
parvenite de la societatea civilă, se discută în cadrul comisiilor de specialitate, se elaborează 
sinteza modificărilor în baza căreia se finalizează varianta proiectului de decizie final.  

S-au elaborat și prezentat organului reprezentativ și deliberativ spre examinare  și 
aprobare 19 proiecte de decizii. 

Totodată, pe parcursul anului 2022, specialiștii Direcţiei elaborarea şi administrarea 
bugetului au elaborat 40 de proiecte de Dispoziții ale Președintelui raionului.  

Asigurăm funcționarea instituțiilor publice finanțate de la bugetul raional precum și 
finanțarea altor măsuri și activități în acest scop. 

Pentru perioada raportată specialiștii Direcției au efectuat 14 analize ale mersului 
executării veniturilor și cheltuielilor bugetare și anume: 

 5 analize a veniturilor încasate; 
 5 analize privind executarea scontată a cheltuielilor salariale; 
 2 analize privind executarea cheltuielilor pentru servicii energetice și procurarea 

combustibilului; 
 2 analize privind executarea cheltuielilor la transportarea  elevilor. 

Drept urmare au fost înaintate propuneri privind redistribuirea surselor din contul 
transferurilor cu destinație specială alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea necesităților 
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a 53 de instituții de învățămînt. În scopul asigurării transportării elevilor au fost înaintate 
propuneri privind majorarea bugetelor a 16 instituții de învățămînt din contul Componentei 
raionale. 

S-a elaborat și prezentat propunerile proiectului de buget raional Cahul pe anul 2023 și 
a estimărilor pe anii 2024-2025 în baza de programe și focusat pe performanță.  

În procesul elaborării și verificării propunerilor de buget pentru anul 2023, au fost 
identificate instituțiile de învățămînt a căror normativ stabilit nu acoperă necesitățile acestora, 
întocmită Nota informativă privind solicitările suplimentare de transferuri cu destinație specială 
de la bugetul de stat pentru învățămînt pe anii 2023-2025, unde au fost descrise realitățile 
actuale, circumstanțele care au dus la apariția deficitului bugetar al  instituțiilor de învățămînt, 
cât și măsurile care au fost întreprinse pentru redresarea situației pe parcursul a 4 ani 
consecutivi. 

S-a elaborat, consolidat și prezentat Ministerului Finanțelor propunerile proiectului de 
buget a raionului Cahul pe anul 2023 și a estimărilor pe anii 2024-2025 în baza de programe și 
focusat pe performanță pe support de hîrtie și format electronic. 

A fost definitivat și introdus în sistemul informational formularul „Sinteza cheltuielilor din 
toate sursele pentru anii 2023-2025”, cuprinzînd informația privind sursele alocate din contul 
transferurilor cu destinație specială, veniturile colectate și veniturile proprii ale APL. 

Pentru proiectul bugetului pe anul 2023 au fost revizuiți în totalitate indicatorii de 
performanță și, reieșind din recomandările și obiecțiile survenite de la societatea civilă, au fost 
reformulați pentru 8 subprograme. Totodată, aceștia au fost ajustati și în sistemul BPS. 

Activitatea de întocmire, elaborare  și verificăre a propunerilor de buget pentru anul 2023 
și estimărilor pe anii 2024-2025 a derulat în sistem   informațional în modul de elaborare a 
bugetelor (BPS). 

Prin utilizarea programelor: Sistemul Informațional de Management al Finanțelor Publice 
(SIMF), Sistemul „Alocații Bugetare” (GAB), Sistemul „E-Docplat”, Sistemul Informațional 
Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma „1C”, Modulul 
„Trezoreria” (TREZ2) şi aplicațiilor pentru lucrul la distanță: TeamViewer, Ammyy, AnyDesk, 
StartZoom, pe parcursul anului 2022 specialiştii Direcţiei au coordonat, monitorizat şi ghidat 
procesul bugetar în APL de nivelul I și II, precum şi pocesul de evidenţă contabilă şi raportare 
financiară. 
        În termenii stabiliţi de legislaţie au fost examinate toate demersurile parvenite de la 
autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I, instituţiilor bugetare, agenţi economici şi 
cereri de la cetăţeni, fiind date răspunsuri în termen legal.  

    A fost întocmit Raportul anual consolidat privind controlul intern managerial al 
Consiliului Raional Cahul pentru anul 2021. 

Totodată, în perioada ianuarie-decembrie 2022, Direcţia generală finanţe a asigurat 
finanțarea ritmică a tuturor plăților bugetare, prioritare fiind plățile sociale și salariale. 
Activitatea curentă a autorităților și instituțiilor bugetare nu a fost afectată, plățile au fost 
efectuate lunar și în deplină măsură, iar soldul mijloacelor acumulate  în conturile bugetare la 
situația din 31 decembrie 2022 sunt suficiente pentru achitarea integrală a plăților planificate 
pentru începutul anului bugetar 2023. La situația din 31 decembrie 2022 au fost achitate toate 
plățile din bugetul raional și finanțate integral toate documentele de plată prezentate spre 
executare de către instituțiile bugetare la Trezoreria Regională Sud. 

Veniturile bugetului raional Cahul în anul 2022 au fost executate în volum de 391041,6 
mii lei sau la nivel de 99,5%, cu circa 37628,8 mii lei mai mult faţă de anul 2021, iar totalul 
veniturilor bugetelor locale de nivelul I şi II pe raionul Cahul au însumat 842998,8 mii lei, sau 
la nivel de 100,3% faţă de cele planificate şi cu 107568,8 mii lei mai mult faţă de anul 
precedent. 

In perioada anului 2022 cheltuielile de casă şi activele nefinanciare ale bugetului 
consolidat pe raionul Cahul au fost executate în mărime de 821478,4 mii lei sau la nivel de 
89,8% şi cu 114589,6 mii lei mai mult faţă de anul precedent. Exerciţiul bugetar 2022 al 
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bugetului consolidat pe raionul Cahul a fost finalizat cu solduri de mijloace băneşti în conturile 
bugetelor componente ale bugetelor locale de nivelul I și II din raion în suma de 100203,7 mil.  
lei, ceea ce ecte cu 20982,3 mii lei mai mult faţă de soldul înregistrat la începutul anului 2022. 

Gestionarea eficientă, prudentă, transparentă și corectă a finanțelor publice rămâne o 
prioritate pentru Direcţia generală finanţe indiferent de circumstanțe. 
 
Direcția construcții și drumuri 
 Pe  parcursul  anului  2022 colaboratorii  Direcţiei,  în conformitate  principalele  
documente  de  programare  ce  reflectă  obiectivele  instituției  pentru anul 2022,  și-au  orientat  
acțiunile  la  îndeplinirea  sarcinilor  de  bază  şi  anume: 

a) Elaborarea  politicilor  cu  privire  la  dezvoltarea  rețelelor  edilitare  în  localitățile  
raionului;  

b) Valorificarea  raţională  a  investiţiilor  capitale   și  curente  alocate din diferite  surse  
(Bugetul de stat, Bugetul local, diverse  fonduri de investiţii, etc); 

c) Controlul  asupra  executării calitative  și  în  termen  a  lucrărilor  de  construcţie, 
renovare  şi  reparaţie  a  edificiilor, reţelelor de gazoduct, reţelelor de alimentare cu apă 
potabilă, canalizare, drumuri  de  interes  raional,  local  și  construcții  inginerești aferente  
lor  din  teritoriul raionului  Cahul; 

d) Acordarea  asistenței  metodologice  și  practice  autorităților  publice  locale,  instituțiilor  
publice  în  domeniul  de  competență. 
  Activitatea în perioada de referință a continuat şi dezvoltat în mare parte şirul de 

activităţi începute  în anii  precedenți cu lansare de  noi activităţi, care urmează să-și  găsească  
continuitate și în anul 2023, realizarea cărora va contribui la implementarea cu succes a politicii 
de dezvoltare durabilă. 

    Pe  parcursul  anului  2022  colaboratorii  direcției   au  întocmit: 
- 237  liste  de  lucrări  și  devize de cheltuieli   pentru  renovarea,  reparația  obiectelor  

de  menire  socială  din  teritoriul  raionului; 
- 27  procese  verbale  la  terminarea  lucrărilor; 
- 10  procese  verbale  de  recepție  a  lucrărilor  intermediare; 
- 9  acte  de  constatare  a  situației  la  obiect  şi  alte documente  necesare pentru 

prezentarea  grupului raional  și  grupelor  de  lucru  pentru  achiziții  publice  a  direcțiilor,  
secțiilor Consiliului  raional,  întru petrecerea  procedurilor  de  achiziție  și  selectarea  
antreprenorilor  la  executarea lucrărilor  necesare.   

Concomitent,  colaboratorii  direcției  au  participat  în  calitate  de  membri  ai  comisiei  
de  recepție  la  terminarea  lucrărilor  în  39 de  insituții  publice. 

 
     Pentu  lucrări  de  proiectare,  construcție,  reconstrucție,  reparații  a  obiectelor  

de  menire  socială,  procurare  de  utilaj,  mobilier  în  anul  2022  au  fost  alocate  32 125,86 mii 
lei  din  bugetul  raional, 19 305,205 mii  lei  din  Fondul  Rutier,  1 719,53  mii  lei  prin  
intermediul  Unității  de  Implementare  a  proiectelor  în  domeniul  Mediului,  volumul  total  
constituind  53 150,598 mii lei (cu 19 899,08 mii lei  mai puțin  decît  în  anul  2021).   Decalajul  
față  de  anul  precedent  se  datorează  faptului  că  în  anul  2022  n-au  fost  alocate  surse  din  
bugetul  de  stat  și  alte  fonduri.   

 
Lucrări  de  reconstrucție,  reparații,  procurare  de  utilaj  au  avut  loc  la 166 obiecte 

(anul  2020 la 147 obiecte), practic  la  toate  obiectele,  în  limita  alocațiilor,  lucrările  au  fost  
finisate.  

   Dinamica  alocării   și  valorificării  investițiilor  capitale  și  surselor  financiare  
pentru  lucrări  de  reparații  a  edificiilor  sociale,  procurări  de  utilaje,  în  ultimii  5 ani,  
este  prezentată  prin  următoarea tabelă: 

Anul Bugetul  de  stat 
(mii  lei) 

Bugetul  raional 
(mii  lei) 

Total 
(mii  lei) 
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2018 23 105,00 
37 001, 990 , inclusiv 

FR – 12 352, 170 
61 073, 220, 

inclusiv CNAM                            – 966 230 

2019 36 067,765 

 
 

37 107,356, 
 

inclusiv  FR – 13 150,620 

153 296, 666, inclusiv: 
Fondul Eficiență Energetică   -   7 318,00 CNAM                      

-   1 502,210 
GIZ                                         - 53 493,610 
FEN                                        -   5 323, 671 
FNDR                                     -   6 036,750 
Împrumut     BD CE                -  7 111,310 

 
2020 

 
3 368,800 

60 748,730, 
 

inclusiv  FR – 22 178,370 

84 423,680,  inclusiv: 
FNDR                                     -13 963,250 
Împrumut     BD CE                - 6 342,900 

 
2021 

 
13 258,300 

53 541,349 
 

inclusiv  FR – 20 448,062 

73 049,678,  inclusiv: 
FEN                                      - 4 676.329 
Ambasada  Japoniei             - 1 573,700 

 
2022 

 
0 

53 150,598 
Inclusiv  FR – 19 305,205 

53 150,598,  inclusiv 
FR                                       - 19 305,205 
UIPM                                   -    1 719,53 

    
Valorificarea  investițiilor  capitale,  pe  domenii,  în  anii  2021 – 2022  se  reflectă  în  tabelă: 
 
Do-
me-
niul    

              2021                2022  Total    2021 - 2022 

     BS 
(mii 
lei) 

   BR 
(mii lei) 

Total  
(mii lei) 

 
BS 
(mii 
lei) 

   BR 
(mii lei) 

Total  
(mii lei) 

    BS  
(mii 
lei)  

   BR 
(mii lei) 

Total  
(mii lei) 

Total                  
  

13 258,3        53541,349 
inclusiv  
FR –  
20448,062 

 73 049,678 
inclusiv:  -
FEN - 
4 676,329 
-Ambasada 
Japoniei – 
 1 573,7 

 
 
 
 
 
     0 

53 150,598 
Inclusiv 
FR – 19 
305,205 
UIMP- 
1 719,53 

53 150,598 
Inclusiv 
FR – 19 
305,205 
UIMP- 
1 719,53 

13 258,3      120633,02
5  
inclusiv  
FR –  
42 
626,432 

126 
200,276   
inclusiv: 
- UIMP 
(FEN)-  
6 395,859 
-Amba-
sada 
Japoniei – 
 1 573,7 

Învăță-
mînt  
preș-
colar 

1 330,0 1 565,0 2 895,0  
 
     0 

 
927,00 

 
927,00 

1 330,0 3 822,00 6 553,80 

Învăță-
mînt  
preun-
iversi-
tar 

 3 416,3  11154,654 16 144,654 
inclusiv 
Ambasada 
Japoniei –  
1 573,7 

 
 
 
    0 

 
13 890,153 

 
13 890,153 

3 416,3 24057,334 30 034,817 
inclusiv      
Ambasada 
Japoniei – 
1 573,7 

Ocro-
tirea  
sănătă-
ții 

        0 4 467,805 4 467,805  
 
    0 

 
4 680,814 

 
4 680,814 

     0 89999,125 9 148,619 

Cultu-
ră  

300,0 1 225,0 1 525,0    0 2 142,245 2 142,245 300,0 2 342,69 3 667,245 

Tine-
ret, 
sport 

600,0 435,61 1 035,61    0 3 846,402 3 846,402 600,0 7 705,81 4 883,012 

Gazifi-
carea   

300,0 632,799   932,799    0 300,00 300,00 300,0 1 628,399 1 232,799 

Apă,  
canali-
zare 

2 050,0 1 660,0    3 710,0  
   0 

1 479,00 1 479,00 2 050,0 2 380,0 5 189,00 

Repa-
rația  

3 500,0 24840,062 
inclusiv  
FR –  

28340,062  
 
 

 
 
24 763,656 

 
 
24 763,656 

3 500,0 49603,718 
inclusiv  
FR –  

53103,718 
inclusiv  
FR – 
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și  
între-
ținerea  
drumu
rilor 

20 448,062    0 inclusiv  
FR –  
19 305,205 

inclusiv  
FR –  
19 305,205 

39753,267 39753,267 

Ame-
naja-
rea  
teri-
toriilor 

962,0 5 254,120 10 893,241 
inclusiv:      
-FEN - 
4 676,329 
 

 
 
   0 

 
 
4 874,00 

 
 
4 874,00 

962,0 8 865,72 15767,241 
inclusiv: 
- UIMP 
(FEN)-  
6 395,859 
 

 
 
 
 

Asis-
tență  
socială 

300,00       0 300,00  
 
   0 

 
 
89,806 

 
 
89,806 

  300, 0 89,86 389,806  
 
 
 
 
 

Clădiri  
admi-
nistra-
tive 

500,0  2 305,507  2 805,507    0 39,36 39,36 500,00  2344,867 2 844,867  

   
Ca  priorități  la  lucrările  de  reparații  și  întreținere  a  edificiilor  obiectelor  sociale pe  parcursul  
ultimilor  ani  sunt: 

- Reparația  acoperișurilor   
  În anul 2022 au fost executate   lucrări  de  proiectare, reparaţii capitale  și  renovare  a  

acoperișurilor la  8  obiecte,  cu un volum  de investiţii din bugetul  raional în sumă  de  3 
497,66  mii lei,  sumă  cu 50 la  sută  mai  mică față  de  nivelul  anului  precedent.   

- Renovarea  blocurilor  sanitare  și  alimentare  în  interiorul  clădirilor  instituțiilor  sociale  
ca  măsură  de  importanță  vitală  pentru  igiena  și  sănătatea  cetățenilor.  Colaboratorii 
direcției  au  examinat  situația  la  zi  și  au  întocmit  listele  de  lucrări  și  devizele de 
cheltuieli pentru evaluarea costului estimativ al  lucrărilor de renovare,  reparaţie a  blocurilor  
sanitare  pentru  toate  tipurile  de  clădiri  din  domeniul  public.        

          Pe  parcursul  anului  2022  au  fost  renovate,  cu  finanțare  din  bugetul  raional, blocurile  
sanitare  și  alimentare  în  7  instituții,  la  suma  de  1 405,00 mii  lei.  

- Conservarea energiei termice  ca  obiectiv  strategic  în  programul  de  dezvoltare  socio-
economică  fiind  sporirea  eficienței  energetice  a  clădirilor  și  spațiilor  publice.  În  acest  
domeniu  se  întreprind  unele  măsuri  (schimbarea  ușilor  și  ferestrelor  uzate  prin  eficiente  
din  termopan,  termoizolarea  clădirilor,  renovarea  cazangeriilor  și  a  rețelelor  temice,  atît  
din  resursele  bugetului  raional,  bugetului  de  stat,  cît  și  cu  finanțare  prin  diverse  
proiecte.   
În anul  2022 la  9  instituții  publice  au  fost  alocate  surse financiare  în  sumă  de  2 416,842 
mii lei pentru executarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor, uşilor şi  termoizolarea pereților;  
la  renovarea,  reutilarea, reparația  cazangeriilor  și rețelelor  termice în  6  instituții au  fost  
valorificate  1 522,899 mii lei,  elaborate  proiecte  tehnice  pentru gazificarea a  3 instituții. 

- Lucrări  de  amenajare  a  teritoriilor  și  iluminare a străzilor:  la  lucrări  de  iluminare  
stradală  au  fost  valorificate  711 mii  lei  în  4  localități  (anul  2021 - 1 225 mii lei,  în  7  
localități), la amenajarea teritoriilor - 4 874,00 mii lei în 14 localități (anul 2021 – 4 954,291 
mii  lei  în  23 localități). În  scopul  întreținerii  teritoriului  s-a  acordat  contribuție  în  sumă  
de  748,47 mii  lei, pentru  procurarea  autospecialei  și  a  unui  tractor  destinate  transportării   
deșeurilor  managere. 

- Construcția,  renovarea  obiectelor  sportive,  ca  obiect  de  atractivitate  a  localităților pentru  
tînăra  generație.  În  acest  scop  au  fost  valorificate  surse  financiare  în  sumă  de  3 846,402  
mii lei,  (anul  2021 – 1 035,61  mii  lei),   îndreptate  la  renovarea, reparația  stadioanelor,  
sălilor  de  sport  în 13 localități,  s-au  continuat  lucrările  de amenajare  a  teritoriului   la  
stadionul  raional  „Atlant”,  s. Crihana  Veche.   

- Renovarea,  reparația  obiectelor  din  domeniul  culturii,  ca  un  important  pilon al  
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comunutăților  locale.  Pe  parcursul  anului  2022  în  11  instituții  culturale  din  raion  s-au  
efectuat lucrări de  renovări, reparații la suma de 2 142,245 mii  lei, (anul  2021 - 5  instituții  la  
suma  de  1 225 mii  lei). 

-     Reparaţia drumurilor publice locale   
În  scopul  renovării,  reparaţiilor curente, întreţinerii de  rutină  și  administrării drumurilor 
publice  locale  de  interes  raional, construcțiilor  inginererști  aferente  lor, pe  parcursul anului  
2022 au  fost  valorificate din  Fondul  Rutier – 19 305,2005  mii  lei,  surse  ce  au  dat  
posibilitate  de  a  repara  capital  4 715,1  m.  drum  cu  acoperămînt  beton – asfaltic, 7 074,9 
m.  drumuri  împetruite,  a  reconstrui 541,2 m. drum  împetruit  cu  așternerea  beton-asfaltic.  
În  total  au  fost  renovate,  reconstruite  19  porțiuni  de  drum  de  care  beneficiază cetățenii  a  
25 localități  ale raionului.  

 
       Desigur,  necesitatea  renovării  drumurilor  publice  locale  este  cu  mult  mai  mare,  reieșind 
din  lungimea  de  143,84  km.,  însă   este  necesar, pentru  durabilitatea  lor,  de  petrecut  studii de  
fezabilitate  cu  elaborarea  ulterioară  a  proiectelor  tehnice,  lucru  pentru  care  se  cere  timp   și  
este  destul  de  costisitor.   
  Ca  problemă  prioritară  rămâne  identificarea  finanțatorului  la  implementarea  proiectului  
tehnic  „Măsuri  împotriva  alunecărilor  de  teren  pe  traseul  auto  L668,  din satul  Andrușul  de  
Jos”,  costul  lucrărilor  propriu-zise  estimîndu-se  la  13 635,86 mii  lei.  

    În  anul  2022  au  fost  alocate,  din  bugetul  raional,  primăriilor  din  teritoriu  5 854,451  mii 
lei  pentru  infrastructura  drumurilor  și  străzilor  locale,  gestionate  de  primării.  Din  aceste  
surse  s-au  reparat  18  străzi  și  2 poduri  în  18  primării.    

Direcția generală învățământ Cahul  
 
Sistemul raional de învățământ în anul școlar 2022 include 103  instituții educaționale:  

❑  Licee - 10 
❑  Gimnazii -28 
❑  Școli primare - 2 
❑  Complexe educaționale: 10 

                   - școală primară–gradiniță  - 1 
                    - gimnazii-grădiniță  - 8 

❑  Instituții de Educație Timpurie - 47 
❑  Instituții de învățământ extrașcolar: 7 
❑  Școli de sport – 3 
❑  Școli de artă - 2 
❑  Centre de creație - 2    

 

Evoluția efectivelor de elevi în anii 2020-2022  
 

Nr. de elevi pe trepte de 
școlaritate  

2020 2021 2022 
Scăderea numărului de 
elevi în perioada 2020-

2022 
Învățământ primar 4379 4374 4351/4331 28 
Învățământ gimnazial 5167 5080 4939/4855 228 

Învățământ liceal 1204 1189 1135/1108 69 

TOTAL 10750 10643 10425  
(la 01.10.2022) 
10294  
către 
15.12.2022 

456 

                     În perioada anilor 2020-2022, populația școlară scade cu 456 elevi.  
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Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/cadrelor de conducere 
Pe parcursul  sem I al anului 2022-2023 colaboratorii DGI Cahul au organizat 66 activități de 
formare pentru cadrele didactice (CD) și cadrele de conducere (CC). În cadrul acestor activități au 
fost instruiți 1964 de pedagogi. 
Domeniul I: Managementul schimbării și resursele umane   
Concluzie 1:    Numărul de elevi este în scădere esențială, numărul claselor și a posturilor didactice 
deseori rămâne același, fapt ce indică necesitatea responsabilizării cadrelor de conducere în 
planificarea eficientă a rețelei școlare.  
Concluzie 2:    Se solicită a interveni pentru ajustarea indicatorilor-țintă ai procesului de 
eficientizare și asigurare a calității procesului educațional prin:  
✔ optimizarea rețelei școlare, 
✔ 

 raportul elev/cadru didactic, 
✔ 

 elev/personal auxiliar, nedidactic, 
✔ 

 raportul elev/personal de conducere, 
✔ 

 optimizarea numărului de elevi în clasă. 
Domeniul II: Calitatea în educație și managementul curriculumului 
    Calitatea procesului educațional din instituțiile de învățământ general din raion a avut de suferit 
ca rezultat al pandemiei de Covid -19,  îmbătrânirii populației didactice,  scăderii numărului de 
elevi, etc. În context, înviorarea procesului de predare-învățare-evaluare prin angajarea cadrelor 
didactice tinere, actualizarea tehnicilor și metodelor de predare, tratarea individualizată a elevilor 
este absolut necesară, în scopul prevenirii degradării procesului educațional per ansamblu. 
Având în vedere cele menționate,  este necesar: 
 1 Planificarea activităților de monitorizare și control al implementării Curricula la disciplinele 
opționale și activitățile extrașcolare; 
 2. Implementarea Instrucțiunii privind procesul de selectare și organizare a disciplinelor opționale 

în învățământul general, aprobată prin Ordinul MEC nr. 635 din 31 mai 2021; 
 3. Monitorizarea cazurilor de absenteism, în scopul prevenirii abandonului școlar; 
 4. Revizuirea, actualizarea Portofoliile cadrelor didactice. 
Domeniul III: Managementul resurselor materiale, financiare 
 

 Concluzii: 
 Impactul negativ al situației demografice și migrația populației sunt factorii esențiali ai 

scăderii populației școlare, dar și a bugetelor instituțiilor educaționale. 
 Se solicită optimizarea cheltuielilor instituțiilor educaționale, în temeiul indicatorilor 

eficiență, performanță și calitate.  
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 Se solicită  implicarea decizională fie a CR Cahul, fie a MEC în soluționarea problemei 
optimizării rețelei instituțiilor.   

 

Domeniul IV:  Integrarea TIC în educație 
Integrarea TIC este deosebit de importantă într-o societate contemporană, iar accesul în 
instituțiile educaționale la oportunități avansate în pregătirea elevilor are un impact considerabil 
asupra potențialului acestora de a-și valorifica pe deplin capacitățile și abilitățile, contribuie 
substanțial la asigurarea participării depline a femeilor și bărbaților la dezvoltare. 
     În acest sens, este important gradul de dotare a instituțiilor de învățământ cu echipamente și 
tehnologii moderne în TIC, capacitatea cadrelor didactice de a oferi o calitate înaltă de predare, 
precum și nivelul de asimilare a cunoștințelor, abilitățile de utilizare a TIC de către elevi.   
     Laboratoare digitale Tekwill – în 8 instituții.  
     Catalogul electronic implementat în 8 instituții. 

 
Domeniul V:  Relații de parteneriat cu comunitatea 
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Direcția generală asistență socială și protecție a familiei 
 

Obiectul principal de activitate al DGASPF îl constituie asigurarea măsurilor de asistență 
socială pentru protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, 
psihică, medicală sau socială, nu au posibilitatea sa-și asigure nevoile sociale, să își dezvolte 
propriile capacități și competențe pentru integrarea socială. 

 
Direcția protecția copilului și a familiei 
Complexul de servicii sociale pentru copii și tineri aflați în dificultate „Împreună” reprezintă o 
instituţie publică de interes raional, care prestează servicii sociale de tip rezidenţial și oferiră 
condiții necesare de întreţinere, îngrijire pentru dezvoltarea armonioasă a copilului aflat în 
dificultate, conform particularităţilor de vîrstă, individuale şi standartele minime de calitate. 
 Beneficiari ai Complexului servicii sociale pentru copii și tinerii aflați în dificultate 
„ÎMPREUNĂ” sunt copii și tineri între 7 ani - 23 ani ( băieţi şi fete), separați, temporar sau 
definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii de protecție-plasament. 
 În perioada anului 2022 de serviciile Complexului au beneficiat 35 copii, iar de serviciile 
centrului de zi - 33 copii. În perioada raportată au fost plasați de urgență 8 copii, iar 17 copii au 
fost reintegrați în familia biologică. 
 Au fost integrați în familii, societate și angajați în câmpul muncii în total 16 beneficiari. În 
sistemul de învățământ au fost încadrați 31 de beneficiari. În perioada raportată 2 beneficiari au 
absolvit ciclul gimnazial.  
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități   oferă  servicii specializate de zi pentru copii cu 
dizabilităţi fizice şi mintale și pentru copii cu CES din mun.Cahul și raionul Cahul. 

 Centrul este prevăzut pentru 50 de copii, dintre care 17  copii cu dizabilităţi. Copiii din 
municipiul Cahul și din localitățile rurale: s. Roşu, s. Badicul-Moldovenesc, s. Lebedenco, s. 
Moscovei, s. Trifești, s.Crihana Veche, s.Manta și Alexanderfeld, beneficiază de serviciile 
Centrului de luni până vineri de la orele 08 : 00 - 16 :00.  

În conformitate cu Standardele minime de calitate copiii sunt  alimentati  de 2 ori pe zi, de 
asemenea  sunt propuse servicii specializate de logopedie, kinetoterapie si activități instructiv-
educative. Activitățile se petrec conform unui program bine determinat cu planificări individuale, 
luând in consideraţie capacităţile și diagnoza copiilor. Toate serviciile se presteaza gratuit. În 
perioada anului 2022 au beneficiat de serviciile Centrului 29 de copii cu dizabilităţi din 
municipiul şi raionul Cahul. 

În cadrul Centrului se presteaza servicii de logopedie, kinetoterapie şi consiliere psihologică 
pentru copiii din comunitate ce frecventează grădiniţele şi şcolile generale atât din municipiul 
Cahul, cât şi din localitaţile rurale. Acești copii sunt direcţionaţi de medicul neuropediatru, de 
medicul de familie, de profesorii din şcoală şi de educatori din instiruţiile preşcolare şi din alte 
instituții publice. Pe parcursul  anului 2022 au benefeciat de consultaţii și activităţi specializate 
260 copii, dintre care  202 copii  – de activităţi logopedice, de activităţi kinetoterapeutice – 40 
copii, şi de consultații/activităţi la psihopedagog – 18 copii. 
Centrul Maternal Cahul 
 În perioana ianuarie-februarie 2022 de serviciile Centrului Maternal au beneficiat: 
2 mame, 6 copii. 
 Din 01.03.2022 Centrul Maternal destinat pentru plasarea cuplurilor mamă-copil din 
familii social-vulnerabile în situaţie de criză, potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane și 
victime a violenţei în familie și-a sistat activitatea din motiv, că prin ordinul Agenției Naționale 
Asistență Socială nr. 19 din 01.03.2022, a fost creat Centrul de plasament temporar pentru 
refugiați în mun. Cahul în incinta Centrului Maternal al DGASPF Cahul care activează pînă în 
prezent. 
Serviciul Asistență Parentală Profesională presupune plasamentul unui sau mai multor copii 
rămaşi fără îngrijire părintească, într-o familie alternativă, pentru o perioadă de timp bine 
determinată, în timp ce părinţii biologici se confruntă cu diverse probleme. 
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 Scopul Serviciului APP este protecţia temporară a copilului aflat în dificultate, 
reintegrarea în familia biologică, integrarea în familia extinsă sau adopţia, precum şi socializarea 
şi integrarea în comunitate a copilului.  
 În cadrul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă la sfîrşitul anului 2022 sunt în 
evidență 29 copii şi 9 Asistenţi Parentali Profesionişti. Pe parcursul anului 4 copii au fost plasați 
în Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă, 13 copii au fost scoşi din evidență, din care 1 copil 
a împlinit vârsta majoratului, 5 copii au fost integrați în Serviciul Adopție, 4 copii 
integrați/transferați în Serviciul APP, 3 copii reintegraţi în familia biologică, 3 Asistenţi Parentali 
Profesionişti au fost scoşi din Serviciu și 2 familii au fost aprobate ca Asistenți Parentali 
Profesioniști.  
Serviciul Casă de Copii de Tip Familial (CCTF) este un serviciu social care oferă copilului 
îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator în baza delimitării între autoritatea 
locală şi părintele-educator a drepturilor şi obligaţiilor referitor la protecţia drepturilor şi 
intereselor legale ale copilului. 

CCTF presupune plasamentul unui sau mai multor copii rămaşi fără îngrijire părintească, 
într-o familie alternativă, pentru o perioadă de timp bine determinată, în timp ce părinţii biologici 
se confruntă cu diverse probleme. 
 În cadrul Serviciului Casă de Copii de Tip Familie la sfîrşitul anului 2022 sunt în evidență 
11 copii şi 2 părinţi educatori. 
            În perioada ianuarie-decembrie 2022 a fost revizuit plasamentul la 1 copil din Serviciul 
Casă de Copii de Tip Familie, 11 copii au fost evaluaţi psihologic, 3 vizite de monitorizare a 
plasamentului, 2 ședințe a  EMD. 
Protecția drepturilor copilului și familiei, problemele familiilor cu copii în situații de risc 

În perioada anului 2022 au fost desfășurate  11 şedinţe ale Comisiei Raionale  pentru 
protecția copilului aflat în dificultate, fiind examinate 108 cazuri ce vizează un număr de 213 
copii. Au fost eliberate 105 dispoziții privind plasamentul copiilor, monitorizat și revizuit 
plasamentul planificat  a 45 copii. 

Implicarea în cadrul proiectelor destinate protecției copilului 

- Prioectul „Date pentru impact. Valorificarea puterii datelor în beneficiul copilului” 
implementat de MSMPS și USAID;  

- Proiectul EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” UNICEF, 
UNWOMEN; 

- Proiectul „Capacități mai bune – protecție mai bună” realizat de AO AVE Copiii. 
Serviciul Sprijin Familial   
   Serviciul Sprijin Familial se încadrează  în sistemul de prevenire a separării copilului de 
familia biologică, asigurîndu-i un mediu familial adecvat pentru buna creștere și dezvoltare a 
copilului aflat în situație de risc. 
  Astfel, în evidența DPCF la începutul anului 2022 erau 494 copii în situație de risc, la care 
asistenții sociali au deschis dosare și lucrează cu familia conform managmentului de caz, 
beneficiind de suportul necesar pentru a preveni separarea copilului de familie. Au fost scoși din 
evidecță 223 copii, luați în evidență 240 copii. Actualmente în evidență sunt 511 copii. 
Serviciul psihologic   
   În anul 2022, în cadrul Serviciului psihologic  au fost organizate 30 ședințe de soluționare 
a litigiilor între părinți privind întrevederea părinților, bunicilor cu copiii și nepoții. În rezultatul 
acestor ședințe au fost întocmite 17 grafice de întrevedere cu 22 copii. În cadrul ședințelor 
psihologice au fost evaluați 48 copii aflați în plasament APP, CCTF. Asistenții parentali 
profesioniști și educatorii CCTF au beneficiat de consiliere psihologică, suport privind depășirea 
unor situații de criză în educația și îngrijirea copiilor. 
Apărarea drepturilor copilului în instanţa de judecată 
    Conform Codului Familiei RM reprezentanții autorităţii tutelare apără interesele minorilor 
în instanţa de judecată şi alte instituţii de stat. 
     Astfel, pe parcursul  anului 2022 au fost examinate  174 cazuri, cu 12 cazuri mai mult 
față de anul 2021.  Cererile înaintate în judecată se referă la decăderea din drepturi părinteşti, 
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stabilirea locului de trai al copiilor cu unul din părinţi, stabilirea paternității şi alte cauze în  care 
au fost apărate interesele la 253 copii. Ca rezultat, 14 părinţi au fost decăzuţi din drepturi 
părinteşti  faţă de  19 copii,  pentru 191 copii a fost stabilit locul de trai cu unul din părinţi, 11 
copii au fost  luați de la  părinți fără decăderea din drepturi părintești, soluționat litigiul privind 
întrevederea cu copii – 3 copii, contestarea paternității – 2 copii, reprezentant legal al copilului – 
6 copii, cazuri de violență  8 copii, adopție -3 copii, alte cauze -  7 copii.  
 În anul 2022  specialiştii au participat în 2968  şedinţe în judecată  privind soluționarea 
litigiilor între părinți reprezentând interesele minorilor. 
Serviciul Asistență Parentală Profesionistă 
 La începutul anului 2022 erau 38 copii, scoși din evidență 13 copii, luați în evidență 4 
copii, au rămas în  evidență 29 copii.  
Asigurarea protecției copiilor refugiați din Ucraina însoțiți sau neînsoțiți de reprezentant legal 
pe teritoriul Republicii Moldova 
 În contextul executării prevederilor pct.22. a dispoziției Comisiei pentru Situațiii 
Exepționale a Republicii Moldova nr.14 din 14 aprilie 2022 și a prevederilor Regulamentului 
privind instituirea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, asistența și 
monitorizarea copiilor neînsoțiți, copiilor  în situații de risc, veniți  de pe teritoriul Ucrainei în 
perioada declarării stării de război în Ucraina, la punctele de trecere a frontierei de stat, pe sensul 
de intrare și ieșire a fost creat un grup de lucru din specialiștiii DPCF.  
 Astfel, specialiștii DPCF au asistat 26  copii neînsoțiți în perioada februarie – decembrie 
la următoarele puncte de trecere a frontierei: Cahul –Oancea, Reni – Giurgiulești, Giurgiulești- 
Galați, Bolgrad –Vulcănești. Au fost eliberate 7  acte de autorizare de trecere a frontierei. 
Implementarea acțiunilor inter-sectoriale, menite să diminueze fenomenul delicvenței 
juvenile 
 În evidența DPCF se află  27 copii în conflict cu legea.  
       În colaborare cu Serviciul Probațiune Cahul   au fost întreprinse mai multe acțiuni în 
vederea întocmirii referatului presentențial de evaluare psihosocială a personalității în privința 
minorilor care se află în conflict cu legea. În acest sens  a fost evaluată situația  familiilor cu 27 
copii în conflict cu legea. Situația copiilor este monitorizată de către asistentul social în 
colaborare cu specialistul DPCF responsabil, se oferă sprijinul necesar în scopul prevenirii 
delicvenței juvenile. 
     

Serviciul social de sprijin pentru familii cu copii   este un serviciul specializat, prestat la nivel 
local, care constă în asisgurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților 
familiei în creșterea și educația acesteia. Familiile cu copii din comunitate beneficiază de 
programe de prevenire și intervenție primară orientate spre consolidarea cunoștințelor și 
abilităților cu privire la creșterea, educația, protecția și dezvoltarea copilului. 
 Pe parcursul anului 2022, au beneficiat de sprijin familial primar 1871 familii cu 3894 
copii, dintre care 237 cu dizabilități. 

Pe parcursul perioadei de raportare, de ajutor financiar în sumă totală de 400 000 lei au 
beneficiat familii cu cu un număr total de 100 copii.  

 

Asistența socială a persoanelor în etate și cu dizabilități 
Serviciul de asistență socială comunitară reprezintă nucleul asistenței sociale  și acționează la 
nivel de comunitate, la nivel de grupuri de beneficiari și la nivel de persoană aflată în dificultate, 
având ca scop identificarea potențialilor beneficiari ai serviciului și prestarea asistenței sociale 
pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate. 
         În cadrul Serviciului de asistență socială comunitară, în cele 37 primării ale raionului 
Cahul, activează 47 de asistenți sociali comunitari. Dintre ei, 5 sunt  desemnați asistenți sociali cu 
responsabilități de supervizare. Aceștia combină responsabilitățile de asistent social comunitar și 
de supervizor, supervizând cîte 7-12 asistenți sociali comunitari. 
       În scopul soluționării situațiilor de dificultate și luarea unor hotărâri, pe parcursul anului 
2022 asistenții sociali comunitari au petrecut 22 Comisii Locale pentru Protecția Persoanelor 
aflate în dificultate și 322 ședințe ale echipelor multi-disciplinare, în cadrul cărora s-a analizat 
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situații ce țin de luarea unor măsuri de protecție în cazurile de prevenire a abandonului copiilor, 
prevenirea instituționalizării copiilor, încadrarea familiilor cu copii în situație de risc în cadrul 
Serviciului de Sprijin Familial, analizarea fiselor de sesizare, prevenirea abandonului școlar. Ca 
rezultat, au fost deschise 100 dosare conform managementului de caz, prin intermediul căruia 
asistentul social comunitar contribuie la soluționarea problemelor beneficiarilor. 
   Totodată, au fost instrumentate 1051 dosare de lucru cu persoanele adulte conform 
metodologiei managementului de caz. 
   În vederea susținerii persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități, singuratice care nu au 
capacitatea de a se auto-îngriji, asistenții sociali comunitari au activat pregătind dosarele de  
plasament în Azilurile pentru persoane în vârstă și cu dizabilități, pentru includerea în serviciul 
Îngrijire socială la domiciliu și pentru acordarea sprijinului financiar din cadrul serviciului social 
de  Suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Astfel au fost referite spre Servicii 
Sociale Specializate 35 cazuri ale persoanelor adulte aflate în situație de dificultate. 
 În anul 2022 asistenții sociali au fost implicați în 3 mari proiecte de susținere a populației: 
compensații.gov.md, UNHCR Moldova Sprijinul persoanelor vulnerabile  în Republica Moldova  
și Ajutorul Financiar de Urgență. 
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 
 Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii și facilități acordate la 
domiciliu persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități, lipsite de suport din partea copiilor, 
pentru ca aceștia să aibă un trai decent și cît posibil independent în propriile case.  

Astfel, în perioada raportată, de Serviciul îngrijire socială la domiciliu beneficiază:  
 274 - pensionari;  
 23 - persoane cu dizabilități severe;  
 55– persoane cu dizabilități accentuate; 
 10 - persoane cu dizabilități medii. 

 Serviciul   asistență personală 
 Scopul Serviciului este de a oferi asistență și îngrijire copiilor și adulților cu dizabilități 
severe, în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate. Serviciul social 
„Asistența personală” este unul din cele mai solicitate servicii la nivel local și reprezintă o 
necesitate stringentă pentru majoritatea persoanelor cu dizabilități severe. 

În prezent, la 125 asistenți personali sunt angajați 4 șefi ai serviciului social „Asistență 
personală” numărul total de angajați fiind de 129 persoane.  

În decursul anului 2022 au fost înregistrate 62 cereri de solicitare a Serviciului social 
Asistență Personală. La moment în rîndul de așteptare sunt 134 persoane. 
    În vederea executării Memorandului de Înţelegere între Guvernul Regatului Unit al Marii 
Britaniei şi Irlandei de Nord şi Guvernul Republicii Moldova privind restituirea fondurilor 
confiscate de Agenţia pentru Criminalitate, semnat la 21 septembrie 2021, în temeiul pct. 1 şi 3 
ale Hotărîrii Guvernului nr.800 din 01.08.2018 „Pentru aprobarea pachetului minim de servicii 
sociale şi modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a ajutorului 
material”, pentru raionul Cahul s-a oferit 20 de unități de asistenți personali pe o perioadă de 4 
luni (ianuarie - mai),  real au fost angajate 20 unități de personal. 
 În scopul modernizării mecanismelor de implementare a politicilor sociale prin 
intermediul dezvoltării serviciilor sociale la nivel naţional, al asigurării bunei cooperări prin 
prisma Memorandumului de înţelegere între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) şi 
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) cu privire la acordarea asistenţei tehnice pentru 
consolidarea sistemului de protecţie a copilului, inclusiv a serviciilor sociale, pentru perioada 
septembrie 2022 - septembrie 2023 au fost aprobate 37 unităţi de asistenți personali pe o perioada 
de un an, până la finele anului 2022 au fosdt angajați 35 asistenți personali. 
         Ajutorul social și ajutor pentru perioada rece a anului acordă familiilor din cele mai 
sărace susținere financiară.  În semestrul I al anului 2022 au fost verificate 9607 cereri pentru 
acordarea ajutorului social familiilor cu venituri mici și familiilor vulnerabile, dintre care conform 
sistemului informațional automatizat SIAAS, de ajutor social  au beneficiat 766 familii, iar 6307 
au beneficiat doar de ajutor pentru perioada rece a anului în cuantumul de 700,00 lei.  
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  Ajutorul material unic – plată unică, neimpozabilă în mărime de 1000 lei per familie.         
Ajutorul material unic este acordat de către Agenţia Naţională Asistenţă Socială prin intermediul 
prestatorului de servicii de plată din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei. În perioada  
anul 2022 de ajutorul material unic au beneficiat  278 persoane, dintre care 250  beneficiari – 
cetăţeni ai Republicii Moldova şi 28 – persoane refugiate.  
          Ajutorul financiar de urgenţă – plată lunară fixă, în bani, în cuantum de 700 lei lunar, 
acordat pentru o perioadă de 6 luni familiilor/persoanelor defavorizate pentru lunile noiembrie 
2022- aprilie 2023. În perioada anului 2022 de ajutorul financiar de urgenţă au beneficiat  1086 
persoane din localitățile raionului Cahul. 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate  
Suportul monetar se acordă printr-o singură plată sau o plată lunară, pentru o perioadă 

determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni.  
 În perioada anului 2022, din Fondul de susținere a populației, au fost alocate mijloace 
financiare în sumă de 10,0 mii lei la 2 familii/persoane defavorizate a cîte 5000,0 lei fiecăreia.  

Ajutorul material  este o formă de asistenţă socială nerambursabilă pentru acordarea unui 
suport financiar unic categoriilor de persoane specificate în Regulamentului cu privire la modul 
de stabilire și plată a ajutorului material. În perioada raportată, de ajutor material unic au 
beneficiat 90 persoane. 

Serviciul social „Pachet alimentar unic” 
 În anul 2022 au fost acordate pachete alimentare unice persoanelor/familiilor socialmente 
vulnerabile, cu ocazia Sărbătorilor Pascale - 148 pachete sociale; Zilei Internaţionale a 
Persoanelor în Etate – 685 pachete; Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dezabilitate – 366 
pachete cu produse alimentare.   
 Suma totală a cheltuielilor pentru procurarea pachetelor alimentare distribuite în anul 2022  
constituie 229858,40 lei. 
Servicii recuperare/reabilitare și tratament balneo- sanatorial 

Pe parcursul anului 2022, prin Direcţia generală asistenţă socială şi protecţia familiei 
Cahul au fost repartizate pensionarilor şi invalizilor 58 bilete de reabilitare, din care 4 bilete 
contra cost parțial 30%,  iar 54 bilete – cu titlul gratuit. 

În perioada raportată au fost înregistrate 203 cereri. 
Servciul protezare şi ortopedie  

În perioada anului 2022 persoanele cu dizabilităţi locomotorii au fost asigurate cu articole 
protetico-ortopedice după cum urmează: 

 Încălţăminte ortopedică – 680 persoane; 
 Premergătoare – 35 persoane; 
 Bandaje - 25 persoane; 
 Corsete - 100 persoane; 
 Cărucioare - 57 persoane; 
 Scaun-wiceu- 20 persoane; 
 Proteze – 11 persoane; 

Compensații pentru călători în transportul comun urban, suburban și interurban 
 Persoanelor cu dizabilități  severe şi accentuate, copiilor cu dizabilităţi, precum şi 
persoanelor care însoţesc o persoană cu dizabilitate  severă sau un copil cu  dizabilități  li se 
acordă  compensaţii pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu  
excepţia taximetrelor). 
      Pentru aceste persoane în anul 2022 a fost alocată suma de 4028,4 mii lei.  
      În total, sunt luaţi la evidenţă  5037 persoane cu dizabilități. 
            În  subordinea  Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţie a familiei Cahul activează  
IP „Azilul raional  pentru persoane  în vârstă  şi persoane  cu dizabilități” din comuna 
Moscovei, cu filialele în satele A.I. Cuza și Pelinei. 
             Pe parcursul  anului 2022 în IP „Azilul raional  pentru persoane  în vârstă  şi persoane  cu 
dezabilități”  au  fost cazați  13 beneficiari contra plată. La moment  în instituție sunt plasați în 
total 53 beneficiari.  
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DGASPF Cahul, pentru o mai bună funcționare, își propune ca sarcini pentru anul 2022 

următoarele acțiuni: 
- Realizarea obiectivelor prevăzute în „Planul comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin 

dialog  public 2021-2023” în raionul Cahul; 
- Fortificarea unui parteneriat eficient cu APL în promovarea serviciilor de asistenţă şi 

protecţie socială; 
- Informarea, în timp util, prin intermediul mass-media și alte mijloace de informare  a 

grupurilor-ţintă şi a cetăţenilor despre serviciile sociale existente în raion, succesele, dar şi 
problemele existente. 

 
Direcția  economie și  dezvoltare teritorială 

  Pe  parcursul  anului  2022 colaboratorii  Direcţiei și-au orientat acțiunile la îndeplinirea  
sarcinilor  de  bază  şi  anume: 

e) Organizarea şi petrecerea   procedurilor de achiziţii  la bunuri, servicii şi lucrări  în conformitate cu 
legislaţia  în vigoare 

f) Asigurarea administrării şi deetatizării proprietăţii publice  prin organizarea licitaţiilor, concursurilor 
şi negocierilor directe, organizarea şi realizarea programelor de privatizare, desfăşurarea procesului 
de privatizare a obiectelor patrimoniului public, ţinerea evidenţei patrimoniului public, inclusiv în 
societăţile economice cu participarea patrimoniului public (acţiuni, cote-părţi) 

g) Atragerea proiectelor investiționale în domeniile: 
- Aprovizionarea cu apă și canalizare; 
- Managementul deșeurilor; 
- Parcul Industrial Cahul;  
- Inițierea noilor tratative în vederea extinderii proiectului construcției locuințelor pentru păturile 

socialmente vulnerabile; 
h) Acordarea  asistenței  metodologice  și  practice  autorităților  publice  locale  instituțiilor  publice  în  

domeniul  de  competență. 
Activitatea în domeniul achiziţiilor publice  

Conform planului de finanţare, la începutul anului a fost întocmit un plan de activitate în 
domeniul achiziţiilor publice anual şi trimestrial. Semestrial s-a întocmit raportul de monitorizare a 
contractelor de achiziție publică. A fost întocmită și transmisă la Agenția Achiziții Publice darea de 
seamă a contractelor de valoare mică. Informațiile privind  desfășurarea  procedurilor de achiziție sunt 
publicate pe pagina  oficială  a  Consiliului Raional Cahul. 

O atenție sporită se acordată transparenței în cadrul procedurilor de achiziție publică și sporirea 
nivelului acesteia. În acest context, anunţurile privind procedurile de achiziție au fost publicate în 
Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe site-ul Consiliului Raional Cahul. Licitațiile publice și Cererea 
Ofertelor de Prețuri se organizează prin intermediul SIA RSAP, iar cele de valoare mică sunt publicate 
pe pagina oficială cahul.md, ceea ce înseamnă că autoritatea contractantă asigură publicitatea, 
transparența și accesul tuturor operatorilor economici interesați la procedurile de achiziție. 

Numărul de contracte încheiate în urma petrecerii procedurilor de achiziţii aprobat pentru  anul 
2022 a alcătuit 115 de contracte și 4 acorduri adiționale:: 

 Licitaţii publice –6 contracte 
 Concursuri prin cererea ofertelor de preţ (COP) – 16 contracte 
 Proceduri de negociere fară publicare (directă) –1 contract   
 Contracte de mică valoare – 92 contracte  
 Acorduri adiționale – 4.   
     Activitatea în domeniul asigurării, administrării şi deetatizării proprietăţii publice - au fost organizate 

9 şedinţe ale Comisiei privind deetatizarea şi administrarea proprietăţii publice, în legătură cu scoaterea 
la vânzare a bunurilor imobiliare  amplasate pe str.Constantin Negruzzi, nr.121; str. I.Vodă cel Cumplit 
nr.66; str. Sanatoriului nr.18,  darea în locațiune a 8 birouri amplasate în  incinta IMSP  Centrul de 
Sănătate Cahul; 5 ședințe ale Comisiei cu privire la licitațiile cu strigare și aprobarea dării în locațiune a 
unor spații neutilizate.  
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Au fost recepționate şi autentificate 15 cereri pentru privatizarea locuinţelor și petrecute pe 
parcursul anului 5 şedinţe ale Comisiei de privatizare a fondului de locuinţe, deciziile  fiind înaintate 
CR Cahul spre aprobare. Ca rezultat, au fost eliberate cetăţenilor contracte de vânzare-cumpărare a 
locuinţelor în proprietate privată.  

       
     Domeniul   investițional: 

      Aprovizionarea cu apă potabilă şi  rețele de canalizare 

 În anul 2022, Direcția a continuat șirul activităților lansate anterior pentru modernizarea sectorului de 
alimentare cu apă potabilă și canalizare a raionului Cahul, în conformitate cu prevederile Planului de 
Acțiuni de AAC, aprobat prin Decizia Consiliului raional  Cahul nr. 05/04-IV din 11 octombrie 2018 
„Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni în domeniul aprovizionării cu apă și de canalizare a 
raionului Cahul pentru perioada 2018 – 2023, parte componentă a Programului de dezvoltare socio – 
economică a raionului Cahul 2017 – 2020”.  

 În contextul activităților inițiate în anii precedenți, anul 2022 a continuat procesul de implementare a 
proiectului clusterului D: „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco – Pelinei- Găvănoasa- 

Vulcănești- Alexandru Ioan Cuza și rețele interne ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, 

Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”, în baza Memorandumului de Înțelegere  la 
implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul de aprovizionare cu apă 
și canalizare în raionului Cahul semnat la 15 februarie 2018.  În anul de raportare a fost realizată cu 
succes prima etapă a proiectului sus nominalizat, fiind realizate:  

 ”Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-A.I.Cuza și  a 
rețelelor interioare în satele Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și 
Nicolaevca”, ETAPA II, Faza I  - în cadrul căruia au foat relaizate investiții ce țin de construcția a  11 
km de apeduct magistral în direcția Cahul-Lebedenco, 2 rezervoare de apă de 800 metri cubi fiecare, 
montarea unui grup de 4 pompe suplimentare în cadrul Stației de pompare nr. 5 a S.A. Apă Canal Cahul 
și dotarea acesteia cu sistem de monitorizare SCADA. 

 ”Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești-A.I.Cuza și  a 
rețelelor interioare în satele Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și 
Nicolaevca”, ETAPA II, Faza II – în cadrul căruia au fost construite 25 km de rețele interne de 
distribuție a apei în satele Hutulu, Ursoaia și Lebedenco, 4 rezervoare de apă de 50 m3 fiecare și două 
stații de dezinfecție a apei. În cadrul proiectului au fost realizate 884 puncte de conexiune a 
gospodăriilor individuale în cele trei sate ale comunei Lebedenco.  În urma acestui proiect, cca 2700 de 
locuitori ai comunei Lebedenco au acces la o sursă sigură de apă potabilă. Proiectul, în sumă totală de 
3,9 milioane Euro, a fost finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 
Contribuția financiară a locuitorilor comunei Lebedenco a constituit peste 60 mii Euro.  

     Etapa a II-a a proiectului „Securitatea aprovionării cu apă și sanitație în Moldova”, a fost lansată 
pe parcursul anului 2022, cu constituirea echipei de proiect  care se poarte tratative cu privire la 
acordarea unui împrumut din partea Băncii Mondiale, pentru continuarea implementării proiectului  și 
cofinanțarea de 3 % din partea raionului Cahul din suma proiectului. La moment documentația tehnică 
de proiect este în proces de actualizare, în anul 2023 urmeză să înceapă procesul de implementare a 
proiectului menționat cu semnarea acordului. 

 În contextul lansării noului apel de propuneri de proiecte care   a avut loc la data de 10.08.2020 unde 
Consiliul raional a aplicat pentru finanțare proiectul „Modernizarea serviciului de alimentare cu apă 

potabilă în raionul Cahul, prin extindere și regionalizare continuă”, la data de 12.01.2022 a fost 
aprobată Hotărârea  Guvernului nr. 23,  prin care a fost aprobat Documentul Unic de Program pentru 
anii 2022-2024, unde se regăsește proiectul înaintat de Consiliul Raional Cahul.  

       Managementul deșeurilor 
      Sectorul de Management al  deșeurilor, deși reprezintă una dintre cele mai importante direcții 

strategice pentru realizarea investițiilor în raionul Cahul, în conformitate cu Studiului de Fezabilitate 
privind Managementul  Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud Zona – 3  (care vizează 
raionelele  Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr –Lunga și Vulcănești) nu a beneficiat de suportul 
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financiar necesar pentru realizarea măsurilor investiționale prevăzute, costurile fiind considerabile, atât 
pentru bugetul rational, cât și cel național. Valoarea proiectului prevăzut de Studiul de Fezabilitate 
constituie cca 17,65 mln euro, din care urmau a fi contractate 5,85 mln euro grant din sursele UE, și cîte 
4,15 mln euro din creditele oferite de BEI și BERD – însă acestea au fost avizate negativ de Ministerul 
Finanțelor – și proiectul dat a fost suspendat.  Negocierile privind finanțarea modernizării sectorulului 
de management al deșeurilor în Republica Moldova au fost reluate de Guvern în 2020, însă nu existeă o 
decizie privind Zona de Management care urmează  a fi implementată.  

         În pofida acestui fapt, Consiliul Raional Cahul a întreprins măsuri privind inițierea unor 
activități ce ar permite redresarea situației în sector, prin proiectul  „Sistem de management integrat al 
deșeurilor în raionul Cahul etapa I” – proiect pilot cu finanțare din Fondul Ecologic Național, pentru a 
iniția implementarea proiectului într-o zonă pilot formată din 9 APL-uri din mediul rural: s. Roșu,  s. 
Andrușul de Sus, s. Andrușul de Jos, com. Cucoara, com. Zîrnești, s. Baurci Moldovei, com. Larga 
Nouă, s. Badicul Moldovenesc și com. Doina. Valoarea proiectului – 22 mln lei, din care 10 mln lei au 
fost acceptați spre finanțare, în baza Contractului de finanțare nr. 8/4519-6088 semnat la data de 
12.12.2018. În cadrul acestui proiect au fost achiziționate 3 autospeciale a cîte 16 m3 și  constucția a 29 
de platforme amenajate pentru amplasarea a cîte 2 containere de 1,1 m3.  

       Pe parcursul anului 2022 a fost desfășurată o procedură de achiziții publice și au fost procurată: 
Autospecială de 16 m3 (1 unitate), astfel fiind valorificate surse financiare  în total 2 088 000 lei.  

Pentru perioada efectiv următoare urmează să fie realizate măsuri privind sustenabilitatea  
proiectului. După finalizarea lui va fi asigurată de către operatorul regional  SERVCOM SUD 
(înregistrat la data de 21.10.2022), creat prin cooperare intercomunitară din cele 9 APL –uri beneficiare 
ale proiectului, cu suportul programului EU4Moldova Regiuni Cheie și o echipa de experți contractată.   
Totodată, pentru asigurarea funcționalității operatorului regional   SERVCOM SUD de  gestionare a 
deșeurilor se elaborează la moment  planul de acțiuni privind dezvoltarea și consolidarea capacităților 
acestuia, precum și  planul de afaceri pentru asigurarea unui management operațional și financiar 
adecvat, ghidat de echipa de experți contractată în cadrul programului EU4Moldova Regiuni Cheie. 
Implementarea proiectului va conduce la desfășurarea unei activități productive, eficiente și, pe termen 
mediu și lung,  cu suportul APL –urilor va  fi asigurată încheierea contractelor gospodăriilor casnice, 
instituțiilor publice și agenților economici beneficiari ai serviciului, în baza cărora va fi achitată un taxă 
per persoană,  pe când taxa pentru agenții economici și instituțiile publice va fi calculat în dependență 
de volumul de deșeuri generat, astfel încât acesta să acopere cheltuielile operaționale ale operatorului, 
fiind astfel  asigurată acoperirea cheltuielilor pentru retribuirea muncii salariaților, mentenanță 
platformelor de colectare a deșeurilor, autospecialelor, etc.  În același timp, pentru a asigura 
funcționalitatea operatorului, în perioada incipientă a activității sale, până la etapa de acumulare de 
venit din activitatea operațională, Consiliul raional Cahul în comun cu  cele 9 APL –uri și-au  asumat 
responsabilitatea de a susține financiar operatorul.  Operatorul regional va gestiona serviciul de 
management al deșeurilor în raza localităților rurale  ale raionului Cahul în baza contractelor de 
delegare a serviciului semnate cu APL-urile de nivelul I și contracte de prestare a serviciului cu 
gospodăriile casnice, agenți economici și instituții publice. Pentru a susține operatorul și a asigura 
funcționalitatea acestuia, în cadrul proiectului va fi creat un Comitet Director Local la nivel de raion, cu 
reprezentanți delegați de către APL – urile partenere care vor agrea de comun acord măsuri de 
sustenabilitate și vor identifica soluții pentru problemele apărute, care va continua să activeze în baza 
acordurilor de parteneriat semnate.  La momentul actual Consiliul raional Cahul în comun cu localitățile 
beneficiare ale proiectului nominalizat și suportul informațional și metodologic acordat de către 
Programul EU4Moldova Regiuni Cheie suntem la etapa de identificare a unei opțiuni care va fi agreată 
de toate părțile implicate în vederea creării unei asociații intercomunitare care va gestiona serviciul dat 
cu transmiterea tehnicii procurate în cadrul măsurii investiționale. 

       Parcul Industrial Cahul 
   Proiectul „Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de 

importanţă regională”,  și prevede dezvoltarea infrastructurii de utilități publice a parcului. 
     Anul 2022 a fost formată comisia de recepție la terminarea lucrărilor care pînă la moment nu a primit 

lucrările.  Pe parcursul anului 2022  a fost depuse eforturi maxime în vederea colaborării cu compania 
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administratoare prin care a fost întocmit și un plan de comun accord care prevede măsuri concrete 
privind dezvoltarea Parcului Industrial Cahul, însă cu părere de rău lucrurile nu au avansat. 

      Strategia de dezvoltare socio-economică 2022-2030 – pe parcursul anului 2022 a fost inițiat procesul 
de elaborare a principalului document de planificare la nivel raional, cu suportul logistic și metodologic 
oferit de către programul EU4Moldova Regiuni Cheie: - astfel fiind organizate  și desfășurate - 6 
ateliere de lucru, astfel pentru anul 2023 este planificată prezentarea documentului integral spre 
aprobare. 

 Activitatea în domeniul agricurturii   

Pe parcursul anului de referință au fost întocmite 45 de informații privind analiza stării 
sectorului agricol, cum ar fi Sinteza indicilor de producere a producătorilor agricoli pentru anul 2021, 

Deținătorii  de terenuri agricole și plantații  viticole, a depozitelor  pentru păstrarea producției 

agricole, a întreprinderilor de fabricare a uleiurilor, a întreprinderilor de panificație, a 

întreprinderilor de procesare a fructelor, legumelor, pomușoarelor,  Terenurile necultivate, 
consolidate, etc., cu remiterea către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.  

Au fost elaborate proiecte de decizi și aprobate de Consiliul Raional: 
- Memorandumul de Cooperare privind constituirea  clusterului ”Vinificație” 
- Memorandumul de Cooperare privind constituirea  clusterului zootehnic ”Bacii Sudului” 
- Memorandumul de Cooperare privind constituirea  clusterului ”Producerea strugurilor de masă”. 

 
      Pentru familiarizarea  producătorilor agricoli cu bunele practici agricole, însușirea și aplicarea  în 

producere de către ei a tehnologiilor și tehnicii agricole performante și promovarea politicii agrare în 
teritoriu,   pe parcursul  anului 2022 specialiștii Secției agricole   au organizat și petrecut,  în comun  cu  
colaboratorii  Instituțiilor  științifice de profil, un șir de  seminare  instructiv – informative. 

De asemenea, specialiștii cu atribuții în agricultură au efectuat nenumărate deplasări în 
teritoriu pentru monitorizarea mersului lucrărilor agricole, înepînd cu semănatul culturilor de toamnă, 
fertilizării culturilor și terminând cu recoltarea culturilor tîrzii. Informația a fost acumulată și transmisă 
săptămînal MAIA în SI Agromaia.  

Anul 2022 a fost un an neprielnic pentru producerea culturilor agricole. Seceta din  vară și 
toamna  anului 2022 a afectat culturile agricole de grupa a II, dar cultura porumbului a fost compromisă 
în totalitate în majoritatea localităților raionului. 

La solicitarea agenților economici și APL de nivelul I, specialiștii direcției, în cadrul 
Comisiei raionale pentru situații excepționale, s-au depasat la fața locului pentru evaluarea pagubelor 
cauzate culturilor agricole în urma secetei. Astfel, în această perioadă au fost examinate 29 mii 343 
hectare de terenuri agricole  însămînțate cu culturi de grupa a II, în urma cărora s-au elaborat 356  Acte 
de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamitățile naturale. În urma examinării și 
evaluării  gradului de afectare a  culturilor agricole de grupa  a II, s-a  demonstrat  că  suprafața totală a 
culturilor afectate de calamitățile naturale în raion constituie 27 mii 665 hectare. Valoarea pagubelor 
evaluate se estimează în sumă de 358 mln. 068 mii 535 lei. 

În comun cu specialiștii Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură  au fost efectuate  64 
deplasări în teritoriu, la solicitarea producătorilor agricoli,  pentru a constata veridicitatea suprafețelor 
plantate și defrișate de vii și livezi. Suprafața  plantațiilor  multianuale  care a fost plantată  în anul 2022 
constituie: 117,3 hectare, dintre care – 115 ha plantații viticole și 2,3 ha – plantații pomicole. 

Suprafața  inspectată  a plantațiilor  multianuale  care a fost defrișată în anul 2022 constituie: 
637 hectare,  dintre care – 554 ha plantații viticole și 83 ha – plantații pomicole.  Astfel  aceste terenuri, 
care ani la rând nu au fost lucrate, se reîntorc  în circuitul agricol devenind terenuri arabile.    

În ultimii ani  plantațiile multianuale defrișate  sunt subvenționate de către stat în mărime de 
10 mii lei pentru fiecare hectar.   Astfel  în anul 2022   au beneficiat de subvenții pentru defrișarea 
plantațiilor multianuale  73  agenți economici și persoane fizice, care au solicitat o sumă  de 6 mln. 374 
mii lei.   

Producătorii agricoli din raion sporesc competitivitatea sectorului agrar nu numai prin 
investiții proprii, dar și cu susținerea fondului de subvenționare. Pe parcursul anului 2022 au fost 
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procurate 97 unități tehnică și utilaj agricol și echipamente pentru implementarea tehnologiilor avansate 
No-till  și  Mini-til.    

Pentru  procurarea tehnicii și utilajului agricol, echipamentului No-till  și Mini-Till, 
producătorii agricoli din raion au beneficiat de sibvenții din partea Guvernului Republicii Moldova în 
sumă de 3 mln. lei; echipamentului  pentru  irigare  - 1 mln. 760 mii lei;  pentru alte utilaje și tehnică 
agricolă –7 mln. 824 mii lei.  Astfel, în anul 2022 au beneficiat de subvenții din Fondul Național de 
Dezvoltare a  Agriculturii și Mediului Rural    522  agenți economici și persoane fizice. 

     În scopul unei colaborări mai strânse  cu agenții economici din raion și APL de nivelul I, au 
fost sărbătorile profesionale ,,Ziua Apicultorului ediția a III cu genericul Regatul Albinelor și  
,,Ziua lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare-2022”.   

 
Serviciul relaţii funciare, cadastru și patrimoniu public   
În  perioada anului 2022 au fost înregistrate circa 60 de demersuri, cereri, petiții, recursuri cu 

litigii funciare, propuneri de noi proiecte, acte normative și altele, care au fost examinate și 
soluționate în comun cu alte subdiviziuni din cadrul Consiliului Raional Cahul și primăriile satelor 
(comunelor), municipiului, precum și cu serviciile desconcentrate în teritoriu. 

Ca și în fiecare an, Serviciul a întocmit Cadastrul Funciar la data de 31 decembrie 2022, care 
se bazează pe datele cadastrale funciare similare ale unităților-administrativ teritoriale de nivelul 
întâi, prezentate de specialiștii pentru reglementarea regimului funciar ale primăriilor raionului 
Cahul.  

În perioada 01 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022 în cadastrul funciar au fost incluse 
modificările la suprafețele existente pe categorii de terenuri și de folosință, formele de proprietate, 
deținătorii funciari, sate (comune), municipiu. 

S-au luat la evidență terenurile noi valorificate cu includerea lor în circuitul agricol, 
plantațiile perene sădite și defrișate, perdelele forestiere de protecție etc. Au fost indicate terenurile 
irigate și desecate. 
            La 31 decembrie 2022 suprafața totală constituia 154529,15 ha inclusiv terenuri cu destinație 
agricolă: 

Categoria Suprafața totală la 
01.01.2022 

% 
 

Arabil 91426 85 
Pârloagă 700 0,7  

Plantații multianuale 13137 12 
Pășuni 361 0.3 

Alte terenuri 2120 2.0 
Total terenuri 107744 100 

 
       Repartizarea fondului funciar pe categorii de terenuri: 

Categoria Suprafața totală la 
01.01.2022 (ha) 

%   

Terenurile cu destinație agricolă 119503 77 
Terenurile satelor, orașelor, municipiilor 8900 6 

Terenuri destinate industriei, transporturilor 
și cu destinații speciale 

2330 1.5 

Terenurile destinate protecției naturii, ocrotirii 
sănătății, activității recreative 

115 0.07 

Terenurile fondului silvic. 18503 11.97 
Terenurile fondului apelor 4277 2.77 

Terenurile fondului de rezervă 901,15 0,69 
Total terenuri 154529.15 100 

 

       Din terenurile cu destinație agricolă majoritatea suprafețelor sunt ocupate de terenuri arabile – 
91426 ha, cu livezi –1620 ha, cu vii – 11555 ha și altele. De menționat, că la aceste terenuri nu se 
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aplică măsuri pentru ridicarea fertilității solului, ceea ce poate aduce la istovirea pământului. În 
majoritatea gospodăriilor țărănești cu suprafețe mici nu se folosesc tehnologii noi de prelucrare și nu 
se face asolamentul culturilor agricole. Aceste probleme privind ridicarea productivității pământului 
pot fi soluționate numai la consolidarea terenurilor. 

Prin dare în arendă se prelucrează 25000 ha din proprietatea privată și 500 ha din fondul de 
rezervă al primăriilor. 

Serviciul a contribuit la organizarea și îndeplinirea unor măsuri de protecție a solurilor de 
eroziune, deteriorare, formarea râpilor și stoparea alunecărilor de teren. Aceste măsuri țin de 
transmiterea terenurilor nefavorabile pentru agricultură în arendă întreprinderilor silvice de stat 
pentru împădurire. 

Fondul apelor în raion constituie în total 4277 ha, inclusiv: proprietate a statului – 509 ha și 
proprietate a primăriilor – 37 ha. Iazuri în total – 1755 ha, inclusiv: proprietatea statului – 509 ha; 
sunt date în arendă iazuri cu suprafața totală de 65 ha. După cum se observă, folosirea apelor este la 
un nivel scăzut.  

În perioada de referință au fost efectuate următoarele lucrări: 
- s-au întocmit listele în mod masiv pentru delimitarea terenurilor proprietate publică a unităților 

administrativ-teritoriale în terenuri din domeniul public și cel privat; 
- au fost recepționate dările de seamă de la 37 de primării din raionul Cahul pentru întocmirea 

cadastrului funciar și aprobarea lui; 
- asigurată reprezentarea la ședințele de judecată în legătură cu litigiile funciare; 
- examinate 35 petiții cu privire la litigiile funciare; 
- înregistrate  23 bunuri imobile din patrimoniul Consiliului Raional Cahul la Organul Cadastral 

Teritorial Cahul; 
- monitorizată implementarea legislației funciare la vânzarea terenurilor conform Legii nr.1308/1997 

privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului,  privind arenda în agricultură. 
Multe terenuri au fost selectate și atribuite prin vânzare sau arendă pentru proiectarea și 

construirea obiectivelor social-economice de nivel local: case de  locuit individuale, case de locuit cu 
mai multe nivele în municipiul Cahul; obiective comerciale, stații de deservire a automobilelor cu 
spălătorii auto.  

Totodată s-a contribuit la îndeplinirea documentelor de legalizare a folosirii și exploatării a 6 
cariere de nisip și argilă. Pentru anul 2023 se planifică continuarea acestor lucrări și în alte primării 
care au cariere. 

În toate primăriile au fost selectate terenuri pentru amplasarea gunoiștilor obștești, s-au 
întocmit documentele de atribuire, dar proiectele de folosire și exploatare a gunoiștilor încă nu sunt 
îndeplinite în multe primării din lipsa de finanțe pentru a achita serviciile Institutului de proiectări.  

Serviciul raional a atras o mare atenție hotărârii chestiunilor de litigii funciare (34), care au 
loc între cetățeni, între agenți economici și primării. Majoritatea acestor probleme au fost rezolvate 
prin propuneri și consultații, iar unele din ele au fost hotărâte în instanță. 

Pentru instruirea specialiștilor în domeniu din primăriile raionului au fost organizate 2 
seminare, în cadrul cărora au fost abordate subiecte din domeniul legislației funciare, despre 
impozitare, procedurile de întocmire a actelor normative, întocmirea și susținerea dărilor de seamă 
funciare și altele. 

În anul 2022 Serviciul a participat la desfășurarea a 32 de licitații funciare în primăriile 
satelor (comunelor), municipiului din raionul Cahul, unde au fost realizate terenuri din fondul de 
rezervă, proprietate publică din domeniul  privat al primăriilor. În urma realizărilor Mijloacele 
financiare obținute în urma licitațiilor au fost acumulate la bugetele locale de nivelul întâi. 

 
Secția cultură   
Reţeaua instituţiilor de cultură din raion numără 106 unități, din care: 

- 44 de case şi cămine culturale; 
- 42 de biblioteci publice,  
- 6 instituții de învățământ artistic extrașcolar: mun. Cahul - 2, s. Colibaşi, s. Slobozia 

Mare, s. Moscovei, s. Burlăceni; 
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- 6 muzee oficial înregistrate: mun. Cahul, s. Crihana Veche, s. Văleni - 2,   s. Slobozia 
Mare, s. Burlacu; 

- 6 Centre de meșteșugărit: mun. Cahul, s. Paşcani, s. Colibași - 2, s. Zîrneşti, s. Manta. 
Formaţii artistice: 
1.Formaţii artistice profesioniste: Ansamblul de muzică şi dans popular „Izvoraşul” – Palatul de 
Cultură „N. Botgros” mun. Cahul; 
2. Formaţii artistice cu titlu „model” - 37 
Formaţiile de creaţie artistică cu titlul model enumerate conform genului de activitate: 

- ansambluri folclorice – 11 
- ansambluri de muzică și dans popular – 3 
- ansambluri de muzică şi dans – 3 
- ansambluri de dans popular – 1 
- orchestre de muzică populară (pentru copii) –  1 
- tarafuri – 1 
- ansambluri de fluierari – 1 
- coruri – 1 
- ansambluri vocale – 3 
- fanfare – 3 
- teatre de păpuşi – 1 
- studiouri artistice – 4 (3 coregrafice şi 1 teatral) 

3. Studiouri artistice pentru copii - 4; 
4. Formaţiuni artistice de amatori – 59 (19 colective de maturi; 40 colective de copii); 
5. Centre de creaţie pentru copii  – 2; 
6. Cercuri de creaţie – 33. 
 

În localitățile din raionul Cahul au fost organizate diverse manifestări culturale în care s-a 
implicat o bună parte din comunitate. Pe parcursul anului 2022  s-au organizat serate tematice, 
întâlniri cu personalităţi marcante ale culturii naționale, concursuri, omagieri, spectacole muzical-
coregrafice la care au participat formaţiile artistice de amatori, preponderent cele cu titlul 
„model”.  

Pe parcursul anului s-au păstrat relaţiile de colaborare și parteneriat dintre Secţia Cultură şi 
Teatrul Muzical–Dramatic Republican „B.P. Hasdeu” din mun. Cahul, Direcția Generală 
Învățământ Cahul, Consulatul General al României la Cahul, CNCPPCI – Chişinău.  
 
Programe de cooperare transfrontalieră și bilaterale realizate: 

1. Asociaţia de cooperare transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” 
Plan de dezvoltare şi promovare a turismului transfrontalier prin  următoarele acţiuni: 
a. Implementarea proiectului „Dezvoltarea turismului durabil în regiunea Dunării de Jos a 
Ucrainei, Republicii Moldova şi României”; 
b. Elaborarea unei hărţi a traseelor turistice transfrontaliere, având în vedere resursele turistice şi 
de agrement, monumentele culturale şi istorice legate de trecutul istoric comun;  
c. Dezvoltarea şi promovarea traseelor şi obiectivelor turistice ce prezintă interes cultural, istoric 
şi etnografic pentru turiştii din ţările membre ale Euroregiunii Dunărea de Jos şi alte ţări. 
A fost elaborată și aprobată „Strategia de dezvoltare a turismului pe perioada anilor 2022- 2025. 
 

Manifestări culturale    
Mesajul perpetuu pe care îl transmite programul de activități al Secției Cultură este 

asigurarea accesului la cultură pentru toți cetățenii. Acest deziderat s-a realizat prin includerea 
manifestărilor culturale menite să asigure verticalitatea şi continuitatea procesului cultural al 
multiplelor componente: folclor, muzică, dans, pictură, teatru, literatură, muzee, meșteșuguri 
populare, turism etc. 
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Pe parcursul anului au fost organizate diverse activităţi culturale: festivaluri, concerte, zile 
profesionale ale reprezentanţilor din diferite domenii, lansări de carte, concursuri locale, raionale, 
regionale; sărbători naţionale.  

Promovarea evenimentelor pe rețeaua de socializare facebook a devenit o platformă de 
diseminare a informației și presupune postarea de informații, fotografii și materiale video cu 
privire la evenimentele pe care le organizăm, precum şi imagini și instantanee de la cele 
desfășurate.  

Pentru a menține vie memoria colectivă, au fost elaborate materiale cu scop educativ, 
informativ despre însemnătatea celor mai importante evenimente culturale, istorice, 
comemorative și distribuite în mediul online. 

Cu prilejul zilelor importante, cu rezonanță culturală sau istorică, s-a pus accentul pe 
conținutul postărilor, vizualizarea grafică (fotografii și clipuri video) pentru a avea un impact și 
interacțiune mai mare. Am elaborat pliante, felicitări, materiale informative, video, registre, 
înregistrări ș.a. 

 
Organizarea și participarea la activități culturale în anul 2022 
 

- Ziua Națională a Culturii 
- Ziua Memoriei celor căzuți în războiul din Afganistan 
- Concursul literar „Grigore Vieru – poetul care ne unește” 
- Tradiții și obiceiuri de Dragobete  
- Gala Serviciilor Inovative în bibliotecile publice  
- Festivalul Folcloric s. Văleni „Dulce floare de salcâm”  
- Concursul Literar „La izvoarele înțelepciunii” 
- Ziua Internațională a Copiilor   
- Tabără de vară „10 zile de vacanță” 
- Comemorarea victimilor deportărilor 
- Participarea la festivalul „Nistrule cu apă lină”  
- Festivalul „Vatra horelor bucuriene”  
- Sărbătoarea Națională „Ziua Independenței” 
- Sărbătoarea Națională „Limba Noastră” 
- Festivalul de Film Documentar MOLDOX 
- Festivalul de muzică clasică „CRESCENDO”  
- Festivalul muzical „BESTival”  A.O „Music Galaxy”  
- Participarea amsamblului „Mocănașii” în jud. Brăila, România 
-  Ziua Persoanelor în Etate 
- Festivalul folcloric „Galbenă Gutuie”, Andrușul de Jos   
- Zilele Filmului Românesc 
- Ziua roadelor și a recunoștinței  
- Hramul localităților  
- Festivalul  tradițiilor și obiceiurilor de Anul Nou „Florile Dalbe”  (Cucoara, Pelinei, 

Burlacu). 

Evenimentele anului 2022 în biblioteci s-au desfășurat  având genericul „Consolidarea 
relațiilor dintre bibliotecă și comunitate: premiză pentru dezvoltare și rezistență în timp”.   

Bibliotecile au devenit centre de suport pentru refugiați, pentru copiii refugiați, dar și 
pentru oamenii din localități care încearcau să facă față noilor tehnologii în condițiile crizei 
energetice. Situația impusă de războiul din Ucraina și criza refugiaților a fost o provocare enormă 
și pentru bibliotecile din raion. Studiind experiențe și practici recomandate de IFLA  
(„Bibliotecile publice și refugiații”), EBLIDA (Biroul European al Asociațiilor de Biblioteci, 
Instituții de Informare, Documentare și Arhive), Biblioteca Națională a Republicii Moldova 
(„Bibliotecile în ajutorul refugiaților și solicitanților de azil: linii directorii”), recomandările și 
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proectele propuse de ABRM, bibliotecile pun la dispoziție spațiile pentru întâlniri și comunicare, 
socializare și dialog, consiliere și suport psihologic, organizare de activități.  

Biblioteca pentru copii „Grigore Vieru” a  aplicăt la proiectul „Bibliotecile aduc 
schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților”.  Aici s-a deschis „Spațiul sigur pentru 
femei și copii”. Spațiul dat oferă refugiaților din Ucraina seturi de carte în limba ucraineană, 
echipament tehnic, jocuri de dezvoltare personală și, desigur, siguranță, iar rolul bibliotecarului 
este de a asigura un răspuns efectiv, eficient și orientat către persoanele afectate de criză. 

Poiectul este implementat de Centrul de Drept al Femeilor / Women's Law Center, în 
parteneriat cu Asociatia Bibliotecarilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al 
organizației International Rescue Committee.  

Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” a desfășurat următoarele activități  culturale: 
expoziții tradiționale și virtuale, lansări de carte, întâlniri  cu scriitorii, vizionări de filme în 
contextul săptămânii Holocaustului, Zilei Europei, Ziua ușilor deschise, concursuri, activități 
interactive, activități creative în cadrul FabLab Cahul, campania de promovare a lecturii „Citim 
cu voce tare” și campania „Septembrie – nici o zi fără lectură”, concursul „Cel mai activ cititor al 
anului”.  

Concursul de esee și poezie  „Cahul-oraș al sufletului meu” se desfășoară  anual  dla Biblioteca 
pentru copii „Grigore Vieru”  și este dedicat sărbătorii Hramului localității. Au participat 26 copii 
dornici de a-și exprima dragostea și emoțiile față de baștină, demonstrând  abilități creative.  

 Concursul - recital de poezie „Grigore Vieru - poetul care ne unește” a  fost organizat online, 
fiind elaborate regulamentul  concursului, mențiunile și materialele promoționale. 

În cadrul Zilelor Bibliotecii raionale „Andrei Ciurunga”, care s-au desfășurat în perioada 24-28 
octombrie, au fost organizate mai multe evenimente: programul on-line de promovare a operei 
„Pași în șapte zile spre opera lui Andrei Ciurunga”, pe pagina de facebook a bibliotecii 
https://www.facebook.com/Ciurunga, expoziția de carte „Lacrimi pentru Basarabia”, concurs de 
inteligență online „Recunoaște opera poetului-martir Andrei Ciurunga” în aplicația Kahoot. 
Conferinţa literară ,,Andrei Ciurunga - poetul sensibilităţii şi al dragostei pentru libertate", 
dedicată poetului-martir Andrei Ciurunga, în parteneriat cu copii de la Teatrul Studio „Masca”. 
https://www.facebook.com/Ciurunga/photos/pcb.6249237581756578/6249139401766396  

 Medalionul literar muzical ,,Andrei Ciurunga - poetul sensibilităţii şi al dragostei pentru 
libertate", 102 ani de la naşterea poetului-martir Andrei Ciurunga. Au participat lectori 
universitari, profesori de limba română, muzeografi, bibliotecari, elevi de la Colegiul „Iulia 
Hasdeu”. 

Secția cultură a organizat instruiri cu directori ai caselor de cultură, colectivelor artistice, 
școlilor de artă, muzeelor, cu bibliotecari privind programarea activităților de organizare a 
festivalurilor raionale și a coordonării activităților cu administrația publică locală. De asemenea, 
specialiștii Secției Cultură au participat la întâlnirea cu specialiștii  Ministerului  Culturii, 
organizată în orașul Chișinău.  

La 25 august 2022, a fost organizată întâlnirea angajaților din cultură din teritoriu cu 
Ministrul Culturii, domnul Sergiu Prodan,  referitor la strategia de dezvoltare a domeniului. 

 
Serviciul tineret şi sport  
 

Domeniul sport 
 Pentru anul 2022, Serviciul Tineret şi Sport pe baza „Strategiei de dezvoltare a culturii 
fizice şi sportului în Republica Moldova (2013-2020)” şi Programului de activităţi aprobat de 
către Consiliul Raional Cahul a întreprins măsuri care vizează în principal perfecţionarea 
organizării şi îmbunătăţirii conţinutului întregii activităţi, realizarea principalelor atribuţii, în 
centrul atenţiei situând asigurarea organizatorică şi materială a acţiunilor sportive proprii, 



31 
 
 
 

sprijinirea unităţilor sportive din raion, rezolvarea problemelor unităţilor sportive şi a sportivilor, 
organizarea și desfășurarea competițiilor sportive la nivel raional. 

Activitatea sportivă a fost organizată pe 3 programe: 
1. Promovarea sportului de performanţă 
2. Sportul pentru toţi 
3. Întreţinere, funcţionare şi dezvoltarea bazei materiale sportive 
 

Promovarea sportului de performanţă 
În anul 2022, în pofida situației dificile care este la moment în întreaga țară, au fost 

susținute financiar 9 cluburi și asociați obștești, fiind acordat sprijin financiar sportivilor din 
cadrul cluburilor și asociaţiilor obşteşti în valoare totală de 536980  lei. 
Rezultate obţinute de către cluburile sportive finanțate din bugetul consiliului raional Cahul sunt : 

 În clubul AO „DINAMIC” în anul 2022 s-au antrenat aproximativ 90 de sportivi, având 
posibilitatea ca  60 dintre ei să participe în competiții în cele 8 campionate, de unde s-au 
întors cu 180 de medalii.  

 AO „Spartan” - pe parcursul anului 2022 au fost organizate doua cantonamente de 
pregătire care au avut loc în mun.Cahul.  
1. Cantonamentul de pregatire a Campionatului European de Taekwon- do  Porec 

Croatia, care a avut loc pe data de 26 aprilie -1 mai 2022.  

2. Cantonamentul de pregatire a Cupei  Mondiale la Taekwon- do  Koper,  Slovenia, 

care a avut loc pe data de 1 octombrie -9 octombrie  2022 si Campionatul Republicii 

din 19 noiembrie 2022. 

 
 AO FOOTBALL SCHOOL ,,IUPITER”   a participat în anul 2022 la mai multe 

competiții sportive, turnee atât naționale cât și internaționale și anume la turneul ,,Vara-
2022” care s-a desfășurat în  perioada lunii august. În luna decembrie a  participat la 
turneul internațional ,,May Cup Moldova”. De asemenea,  în anul 2022 a participat la 
Campionatul Republicii Moldova la fotbal divizia ,,B” SUD copii și juniori la categoria de 
vârstă U-9, U-11,U-13,U-15. 

 AO FC ,,Slobozia Mare” a participat în anul 2022 la mai multe competiții și activității 
sportive: 
 Campionatul Republicii Moldova, divizia ,,B”  Seria Sud la fotbal, ediția 2021 -2022. 
Echipa F.C. Slobozia Mare s-a clasa pe locul IV din 12 echipe participante. 

- Pe data de 13 august 2022,  Federaţia Moldovenească de fotbal a dat  startul unui nou 
campionat  LIGA 2  Seria Sud  sezonul 2022-2023, formată din 12 echipe la care  FC  
„Slobozia Mare” este participant. 

- Cupa ,,Moldtelecom’’ – sezonul 2022-2023. 
 Sportivii AO CB „Avangarda” în anul 2022 au avut 4 cantonamente de pregătire către 

turnee internaționale și Campionatul Republicii Moldova la box. În timpul 
cantonamentelor au fost petrecute dispute între orașele Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat și 
Chișinău. Clubul a participat la 4 turnee internaționale unde a obținut 5 medalii de aur. În 
Cahul s-a desfășurat Turneul Internațional la box, sportivii clubului câștigând 4 medalii de 
aur. 

 Sportivii AO „Asociaţia Raională de Lupte” au participat la 4 turnee naționale de cadeți 
și tineret pe diferite categorii de vârstă, în or. Ialoveni, Chișinău, Căușeni, Tiraspol. S-au 
petrecut 3 cantonamente de pregătire pentru participarea la  Campionatul  Republicii 
Moldova, în urma cărora s-au clasat pe locul I și III. 
În perioada de vară  în or.Cahul s-a petrecut Turneul Internațional la Lupte, unde au fost 
prezente 11 echipe din R Moldova și una din România, or.Botoșani. La luptele de 
calificare au participat 108 sportivi, unde  26 sportivi au fost din AO „Asociaţia Raională 
de Lupte” și au fost cîștigate 11 medalii de diferite mențiuni. 

 AO FC „Cahul- 2005” în  anul 2022 s-a confirmat spre participare în Campionatul 
Republicii Moldova, ediția 2022, obținînd următoarele rezultate: 
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 Juniori ,Divizia ,,A,, - U 17 - locul I 
 Juniori ,Divizia  ,,A,, -U 11 - locul I 
 Copii ,Divizia  ,,A,, -U 13  - locul I 

 

Totodată au participat: 
         «Mai Cup» Chișinău (20 echipe Ucraina, România, Moldova), obținînd următoarele 
rezultate: 

 Juniori, grupa de vîrstă , U 11 -  locul I 
 «Piatra Neamț Cup» (8 echipe  Ucraina, România, Moldova) 

Juniori, grupa de vîrstă U 10 - locul II 
 
 „Sportul pentru toţi” 

Din bugetul pe anul 2022 al Serviciului Tineret şi Sport s-a acordat sprijin financiar pentru 
organizarea, participarea şi desfăşurarea acţiunilor sportive pentru toţi: 417379 lei. 

Obiectivul principal în acest program l-a reprezentat crearea unui cadru social şi organizatoric 
favorizant pentru stimularea şi sprijinirea practicării activităţilor fizice şi sportive de către un 
număr cât mai mare de cetăţeni, într-un cadru organizat, în vederea menţinerii sănătăţii. 

Astfel s-au organizat competiţii sportive și de tineret de mare anvergură cum ar fi:  
- Campionatul raionului Cahul la fotbal masculin, la care au participat 6 echipe - circa 90 

de sportivi. După disputarea meciurilor, pe locul III s-a clasat echipa satului Tartaul de 
Salcie, pe locul II - echipa satului Burlacu și pe locul I - echipa satului Baurci-Moldoveni; 

- Cupa Președintelui  raionului Cahul la Taekwondo, unde au participat circa 300 sportivi 
din întreaga țară, învingătoare  fiind echipa FC „Slobozia Mare”; 

- Forumul Tinerilor din raionul Cahul, ediția 2022, la care au participat 120 de tineri; 
- Competiții sportive dedicate sărbători ,,31 ani de la Independența Republicii Moldova” la 

care au participat peste 300 de sportivi;  
- Implicarea și participarea la acțiunea sportivă internațională de alergări ,,Peace Run” 

alături de voluntari din 10 țări europene; 
- Organizarea și desfășurarea  Școlii securității pentru copii ,,Împreună reducem riscurile”, 

care s-a desfășurat la Tabăra pentru copii ,,Romantica” din s.Moscovei r-nul Cahul. Au 
fost prezenți tineri din mai multe localități din raion, fiind  premiați cu diplome, cupe și 
trofee. 

- Organizarea și desfășurarea evenimentului ,,Gala Sportului”, ediția 2022, unde au fost 
prezenți peste 160 de sportivi. Au fost menționați cu diplome, trofee și inventar sportiv 
cei mai buni sportivi pentru rezultatele și performanțele obținute pe parcursul anului 
2022. 

 

Spre regret, din cauza situației excepționale din țară prin introducerea  stării de urgență,  a 
războiului din Ucraina, au fost sistate mai multe activități planificate pentru anul 2022. 
 
 „Întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a bazei materiale sportive”  

 
Pe parcursul anului 2022, conform contractelor de colaborare dintre Consiliul raional Cahul și 

Asociațiile Obștești din domeniul sport, Serviciul Tineret şi Sport  s-a implicat și a asigurat 
cluburile sportive cu inventar sportiv după necesitate. 

 
Școala Sportivă Raională Cahul 

În Şcoala Sportivă Raională Cahul  se practică patru probe sportive: fotbal, lupte greco-
romane, basket și volei. La proba fotbal au activat 8 antrenori, dintre care 2 de bază şi 6 prin 
cumul, la proba lupte greco-romane 1 antrenor de bază și 1 prin cumul. La proba de volei 1 
antrenor de bază. La proba de baschet 1 antrenor prin cumul. 

În perioada anului de studii 2021-2022 antrenorii au asistat la cursuri de perfecționare și 
au confirmat gradele didactice dintre care: gradul II – 7 persoane. 
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         Pe parcursul anului de studii frecventează antrenamentele 259 copii, dintre care 48  sportivi 
- la lupte greco-romane, 48 sportivi – la volei, 16 sportivi – basket și 147 sportivi – la proba de 
fotbal. 
 Anul de studii 2021-2022 a fost marcat de pandemie cu COVID-19. În contextul măsurilor 
întreprinse de autorități pentru a preveni răspîndirea epidemiei virusului COVID-19, activitatea 
școlii s-a desfășurat periodic cu prezență fizică, dar și la distanță conform Metodologiei priviпd 
соntinuarеа procesului educațional de аntrenament la distanță în perioada de саrаntină репtru 
instituțiile sportive, aprobată prin ordinul MECC  nr.375 din 24.03.2020. Activitatea 
competițională  a suferit cel mai mult din cauza pandemiei, au fost anulate sau amânate competiții 
oficiale naționale și internaționale pe tot parcursul anului.  Totuși, unele competiții au fost 
desfășurate cu respectarea Instrucțiunilor privind organizarea competiților sportive fără spectatori 
și pentru pregătirea mai eficientă şi participare mai reuşită a sportivilor şcolii în cadrul 
campionatelor şi turneelor naţionale şi internaţionale au fost desfăşurate cantonamente de 
pregătire fizică special.  
 Organizarea  procesului de instruire şi antrenament a fost marcată prin mai multe realizări, 
ce denotă schimbări calitative în evoluarea sportivilor la competiţii. Sportivii ŞSR Cahul  au 
participat la competițiile din cadrul ȘSR Cahul:  

1. În comun cu clubul FC Cahul au participat în campionatul Republicii Moldova la fotbal 
divizia A 

2. Participarea la turneul internațional la fotbal în Odessa ( Ukraina )  
3. Participarea la Campionatul Republicii Moldova  și turnee internaționale la lupte greco-

romane. 

Stadionul raional „Atlant” 
 I. Activități sportive cu caracter (total) - 969 
 a.) de instruire: 
 - antrenamente – 864, 
 - cantonamente - 14, 
 - meciuri amicale - 8, 
 b.) de perfprmanță: 
 Cupe (Cupa primarului, Cupa ARF Cahul) - 2 
 - meciuri Cupa primarului - 96 
 - meciuri Cupa ARF Cahul - 12 
Campionate (AMOLIGA, Liga A “SUD”, Liga superioară “F/F”, SSR CAHUL) 
 - meciuri AMOLIGA( nivel regional, primăvara- toamna) – 6 
 - participanți- 72 
 - meciuri (Liga A “SUD” (nivel republican, primăvara - toamna)) – 78 
 - participanți – circa 1400  
 - meciuri (Liga superioară, copii și juniori (f/f), nivel republican, primăvara -        
toamna) – 34 
 - participanți - circa 600 
 - meciuri SSR CAHUL – 7 
 - participanți - 78 
Festivaluri sportive pe probe de sport - 3 
    Ziua copiilor (nivel raional, 1 iunie) 
 - probe de sport (fotbal, atletism, trînta, sah, joc de dame) 
 - participanți - 155 
   Ziua Olimpică (nivel raional) 
 - atletism (cros, ștafetă, sprint 60 m (fete) și 100 m (băieți)) -133 
 - trânta – 28 
 - amresling - 19 
 - participanți (total) - 180 
  Festival Fotbalistic “GRASROUTSS (nivel regional, grupa de vârsta U-7), total - 4 
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   - echipe participante - 4 
   (FC “Cahul 2005”, CSF “Iuppiter”, FC “Vulkan 2020”, SSR Taraclia) 
- participanți (copii) - 57 
Alte măsuri sau competiții reieșind din demersurile înaintate: 
 - sesiuni de pregatire specială- 83  (Inspectoratul de Poliție Cahul, Direcția Situații 
Exceptionale Cahul)   
 - sustinerea de probe sportive profesionale – 16 (Inspectoratul de Poliție Cahul,     
Direcția Situații Exceptionale Cahul, Brigada Infanterie Motorizată 3 “Dacia”)  
 - lecții de cultură fizică - perioada septembrie-noiembrie (Colegiul Iulia Hașdeu). 
   
Centrul de Tineret 
        Centrul de Tineret, pe parcursul anului 2022, a creat o echipă de voluntari  care se implică 
activ la activitățile de organizare și planificare a măsurilor de tineret. Numărul beneficiarilor care 
au participat la activități  în lunile noiembrie-decembrie 2022 este de 200 de tineri din mediul 
urban și rural. 

Au avut loc ședințe împreună cu tinerii privind planificarea activităților conform 
problemelor cu care se confruntă și soluționarea acestora. 

La data de 11 noiembrie a fost organizat Forumul Raional al Tinerilor, Ediția 2022, unde 
au participat cu succes voluntarii Centrului Raional de Tineret Cahul. În cadrul Forumului 
tinerilor din raionul Cahul li s-a oferim oportunitatea să discute despre importanța orientării 
profesionale,  viziunea lor cu privire la dezvoltarea personală, profesională, modalități de 
implicare a tinerilor în procesul decizional, realități de perspective de dezvoltare a sectorului 
Tineret pentru anul 2023. 

În săptămâna dedicată tuturor tinerilor, voluntarilor,  Centrul de Tineret a participat la 
activități organizate în câteva instituții de învățământ din municipiul și raionul Cahul: Colegiul de 
Medicină Cahul, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă’’ Cahul, Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu’’ 
Cahul, I.P. Colegiul ,,Iulia Hasdeu Cahul”, Clubul Sportiv de Taekwon-do DINAMIC, Grupul de 
Inițiativă Locală ,,Tătăreștenii de Pretutindeni”.  

La data de 16 noiembrie 2022, în incinta Consiliului Raional Cahul, a avut loc atelierul  
privind conștientizarea publicului în domeniul bugetului focusat pe copii și tineri. La această 
activitate au participat tineri activi ai municipiului și raionului Cahul. 

La 27-28 noiembrie s-au organizat 2 activități unde tinerii au fost instruiți despre 
necesitatea implicării CRT în actualizarea și identificarea a noi consilieri ai Consiliului Raional 
de Tineret Cahul,  realizarea unui plan în urma instruirii. 

A fost organizată o ședință la care a fost prezentată strategia de dezvoltare a sectorului 
tineret pentru anii 2023-2028, după care la data de 02 decembrie a avut loc ședința Consiliului 
Raional Cahul, iar strategia a fost aprobată. 

La 3-4 decembrie 2022, reprezentanți ai Centrului de Tineret au participat la Conferința 
Națională a RNCLTM-ului care a avut loc în Chișinău. În cadrul acestei Conferințe a fost aprobat 
un nou Regulament de funcționare a CR/MT-urilor, a fost elaborat un plan de activitate și plan 
calendaristic pentru 2023. 

La data de 09 decembrie a fost organizată activitatea: ,,Educație pentru Sustenabilitate”, 
unde au participat cca 25 tineri din raionul Cahul. Ei au învățat despre metodele, principalele 
etape de a fi un om educat, de a proteja mediul înconjurător și ce înseamnă de fapt sustenabilitate. 

Pe 11 decembrie Centrul de Tineret Cahul a fost una din locațiile gazdă a unor tineri din 
Armenia, Ucraina, Portugalia, Turcia, Republica Moldova. Vizita a fost organizată în cadrul 
Fellowship în Moldova - mobilitatea internațională a proiectului KA2 ,,Consolidarea capacităților 
tinerilor lideri și organizațiilor de tineret pentru o participare semnificativă comunității, proiect 
cofinanțat de programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

În cadrul activităților organizate de către Centrul Raional de Tineret Cahul au fost 
implicate: persoane cu dizabilități, tineri din raionul și municipiul Cahul, persoane refugiate. 
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În general, autoritatea publică deliberativă raională, preşedintele raionului şi aparatul au 

contribuit, potrivit competenţelor şi atribuţiilor, la realizările obținute în anul 2022. S-a încercat 
pe cât posibil materializarea tuturor iniţiativelor venite atît din partea aleşilor locali, angajaţilor 
Consiliului Raional, cât şi cetăţenilor. Considerăm că prin activitatea desfăşurata s-a răspuns în 
mare măsură problemelor prioritare ale raionului. 

În anul 2022 este necesar ca la nivelul Consiliului Raional să se concentreze eforturile 
pentru administrarea cu rigoare şi pragmatism a resurselor de care dispunem, precum şi pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite, astfel încât să putem crea premizele unei dezvoltări susţinute a 
raionului în perioada următoare. 
 
 
    Nicolae DUNAS, 
Președintele raionului Cahul 


