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Cu privire la executarea bugetului
raional Glodeni pe primul semestru anul 2018
Pe perioada primului semestru aș anului 2018 executarea bugetului raional la
venituri se estimează cu suma de 66159,9 mii lei, la nivel de 49,1%, din care:
Veniturile proprii au fost executate in sumă de 3834,6 mii lei faţă de planul anual
de 6750,1 mii lei, la nivel de 56,8%, dintre care:
Defalcările impozitului pe venitul persoanelor fizice la bugetul raional , sînt
executate în sumă de 2141,2 mii lei, la nivel de 56,3% (planul anual – 5049,5 mii
lei).
Taxele pentru resursele naturale sunt executate la nivel de 88,4% sau in marime
de 362,6 mii lei, (planul anual – 410,0 mii lei).
Venituri colectate acumulate de la prestarea serviciilor cu plata, de la darea in
locatiune a incaperilor – au fost executate in suma de 607,5 lei faţă de planul in
marime de 1170,6 mii lei la nivel de 51,9% ,
Veniturile fondurilor speciale (veniturile de la casele de schimb valutar)- au fost
executate in suma de 23,0 mii lei, fata de planul anual in marime de 40,0 mii lei la
nivel de 57,5% .
Amenzi și sancțiuni – s-au acumulat în buget în sumă de 0,2 mii lei,(planul - 80,0
mii lei)
Transferurile primite de la bugetul de stat pe perioada de gestiune s-au
executat în sumă de 62029,3 mii lei sau la nivel de 56,7% față de planul anual în
sumă de 109399,4 mii lei.
Nu s-au executat transferurile din Fondul Republican de susținere socială a
populației (plan – 1745,9 mii lei) - cauza: nu este prevăzut mecanizmul de
utilizare a transferurilor sus numite
.Planul precizat la partea de cheltuieli a bugetului raional pentru anul 2018
constituie 135503,4 mii lei, care s-a executat in suma de 63010,0 mii lei , la nivel
de 46,5 %
Reieşind din cele menţionate şi în conformitate cu art.43 al Legii privind
administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, art. 29 al Legii privind
finanţele publice locale nr 397 – XV din 16.10.2003,

Consiliul raional Glodeni Decide:
1. Se aprobă raportul privind executarea bugetului raional pe primul semestri al
anului 2018, prezentat de şeful Direcţiei Finanţe, dna V. Nicolaev (raportul
se anexează).
2. Preşedintele raionului:
a) în comun cu serviciile subordonate Consiliului raional, în colaborare cu
Direcția deservire fiscală Glodeni şi primăriile raionului, v-or contribui la
extinderea bazei impozabile şi asigurarea funcţionării normale a instituţiilor din
teritoriu;
b) v-a identifica existența lacunelor în exercitarea atribuțiilor de serviciu a
persoanelor responsabile de valorificarea mijloacelor financiare , pentru a spori
nivelul responsabilității specialiștilor asupra utilizării mijloacelor conform
destinației.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie Comisiei
Consultative de specialitate _______________________________________

Preşedintele şedinţei
Secretarul Consiliului raional

Vasile Pelin

Iniţiatorul proiectului
Preşedintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Şef interimar Direcţia Finanţe
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe
Responsabil pentru consultările publice
Avizat:
Secretarul Consiliului raional

Nicolaev Veronica
Conac Lucia
Stavinschi Ina

Vasile Pelin

Raport
privind executarea bugetului raional pe primul semestru anul 2018
I.Veniturile bugetului raional
Pentru anul 2018 veniturile bugetului raional au fost prevăzute in suma de
134609,2 mii lei , s-au executat pe parcursul primului semestru mijloace in suma
de 66159,9 mii lei, la nivel de 49,1% și cu 6113,9 mii lei mai mult faţă de indicii
anului precedent (60043,0 mii lei).
Informatia privind executarea părții de venituri a bugetului raional se prezintă in
anexa nr.1
Veniturile proprii:
Veniturile proprii au fost executate in sumă de 3834,6 mii lei faţă de planul anual
de 6750,1 mii lei, la nivel de 56,8%, dintre care:
Defalcările impozitului pe venitul persoanelor fizice la bugetul raional , sînt
executate în sumă de 2141,2 mii lei, la nivel de 56,3% (planul anual – 5049,5 mii
lei). Comparativ aceiaș perioadă a anuuil 2017 aceste defalcări s-au majorat cu
315,1 mii lei sau cu 12,5%.
Taxele pentru resursele naturale sunt executate la nivel de 88,4% sau in marime
de 362,6 mii lei, (planul anual – 410,0 mii lei). Comparativ cu anul 2017 aceste
taxe s-au majorat de 2 ori. Cea mai considerabilă supraexecutare față de anul
precedent - taxa de la extragerea mineralelor utile – cu 121,0 mii lei.
Venituri colectate acumulate de la prestarea serviciilor cu plata, de la darea in
locatiune a incaperilor – au fost executate in suma de 607,5 lei faţă de planul in
marime de 1170,6 mii lei la nivel de 51,9% , cu o supraexecutare, comparativ cu a.
2017, in sumă de 56,3 mii lei. Executarea se reflect pe următoarele instituții:

- Aparatul Președintelui – 111,9 mii lei
- Instituții preșcolare – 23,2 mii lei
- Centrul de Creație – 2,4 mii lei
- Direcția Invățămînt – 1,9 mii lei
- Școala de Arte Glodeni – 175,0 mii lei
- Școala de Arte Hîjdieni – 161,1 mii lei
- Școala de Arte Cuhnești – 116,6 mii lei
- Central de Cultură – 15,4 mii lei
Veniturile fondurilor speciale (veniturile de la casele de schimb valutar)- au fost
executate in suma de 23,0 mii lei, fata de planul anual in marime de 40,0 mii lei la
nivel de 57,5% .
Amenzi și sancțiuni – s-au acumulat în buget în sumă de 0,2 mii lei,(planul - 80,0
mii lei) inclusiv amenzile de la încălcarea traficului rutier după planul anual
prevăzut în sumă de 60,0 mii lei nu s-au încasat sursele date în bugetul raional
(cauza – potrivit HG nr. 172 din 22.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul
Inspectoratului General al Poliției , au fost întroduse modificări la ordinal
ministrului finanțelor nr. 158 din 22.12.2017, unde începînd cu anul 2018a fost
închis codul dat al clasificației bugetare.
Transferurile primite de la bugetul de stat pe perioada de
gestiune s-au executat în sumă de 62029,3 mii lei sau la nivel de 56,7% față de
planul anual în sumă de 109399,4 mii lei.
Nu s-au executat transferurile din Fondul Republican de susținere socială a
populației (plan – 1745,9 mii lei) - cauza: nu este prevăzut mecanizmul de
utilizare a transferurilor sus numite
Pentru infrastructura drumurilor (cheltuieli curente și capitale) din suma totală de
8094,9 mii lei si s-a achitat pentru lucrări executate mijloace în sumă de 2190,3 mii
lei sau la nivel de 27,1% (reparația porțiunii de drum Cajba – Hîjdieni – 668,3 mii
lei, Fundurii Noi – Limbenii Vechi – Ustia – 822,1mii lei, verificarea proiectelor și
suprevegherea tehnică – 43,5 mii lei, întreținerea drumurilor (cheltuirli curente –
657,0 mii lei).
Ttransferurile capitale de la FISM la proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități
în școlile generale” pentru LT Balatina și LT Cuhnești (plan 300,0 mii lei) au fost
executate în sumă de 296,0 mii lei
.
II. Cheltuielile bugetului raional
Planul precizat la partea de cheltuieli a bugetului raional pentru anul 2018
constituie 135503,4 mii lei, care s-a executat in suma de 63010,0 mii lei , la nivel

de 46,5 % sau cu 5280,7 mii lei mai mult față de aceiaș perioadă a anului
precedent.
Cheltuielile recurente : - după planul anual precizat în sumă de 108908,8 mii lei
s-au achitat mijloace in suma de 60064,6 mii lei , la nivel de 55,1% , comparativ
cu perioada de gestiune precedent s-au executat cheltuieli mai mult cu 5121,0 mii
lei . cauza – creșterea cheltuielilor salariale comparativ cu anul precedent (+5300,0
mii lei), volumul sudsidiilor acordate (+365,8 mii lei), diminuarea prestațiilor
sociale
(-855,0 mii lei – stoparea acordării ajutoarelor material din Fondul
Republican de Susținere Socială a Populației), și altele .
Pe parcursul primului semestru au fost achitate toate cheltuielile de personal,
inclusiv concedialele și ajutorul material al cadrelor didactice, premiul anual al
personalului de specialitate și auxiliary în sumă totală de 48311,7 mii lei
Pentru bunuri și servicii din buget s-au achitat mijloace în sumă de 5587,0 mii lei,
dintre care:
- Servicii energetice și comunale – 3105,8 mii lei
- Servicii informaționale și de telecomunicații – 269,9 mii lei
- Deplasări de serviciu – 137,5 mii lei
- Alte servicii (paza, juridice, bancare, poștale și altele) - 848,5 mii lei
Dobînda pentru împrumutul recreditat a fost achitată în sumă de 123,6 mii lei,
conform contractului și graficului de achitare
Întreprinderilor municipal (clubul de Fotbal și ziarul rational) s-au alocat subsidii
în sumă de 838,6 mii lei.
Tot odată din transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat s-au achitat
compensațiile la transport pentru persoanele cu dezabilități (2389 persoanea cite 23
lei pe lună și 230 persoane a cite (800 pe an) 400 lei -200 lei pe trimestru) pentru
perioada de gestiune; lunar – îndemnizații pentru tutelă și înfiați (62 copii a cite
800 pe lună))
O deosebită atenție atrag cheltuielilor pentru alimentație. Așa dar, la acest articol sau efectuat cheltuieli în sumă de 1619,9 mii lei , planul annual – 3455,3 mii lei,
nivelul execitării – 46,9%. După calcule (3455,1/9*6) în a doua jumătate a anului
de învățămînt 2017-2018 cheltuielile pentru alimentație - la nivel de 67,0%
(2303,5 mii lei) Această economie (683,6 mii lei) s-a format din cauza că la
sfîrșitul anului bugetar în majoritatea instituțiilor au fost stocuri de produse
alimentare (zahăr, cartofi, crupe și altele).
Cheltuielile capitale (mijloace fixe și reparații capitale): - planul de cheltuieli
constituie 26594,6 mii lei si s-a executat în suma de 2945,4 mii lei , la nivel de
11,1%, din care:
Reparații capital ale clădirilor – 569,4 mii lei
- I.P. Gimnaziul Cuhnești – 79,8 mii le

- I. P Liceul Balatina – 176,5 mii lei
- I.P.Gimnaziul Ciuciulea – 49,8 mii lei
- Biblioteca pentru copii – 39,6 mii lei
- Centrul de Cultură – 215,1 mii lei
- IP. Gimnaziul Fundurii Vechi – 3,5 mii lei (achitarea devizelor de cheltuieli)
- IP.Gimnaziul Hîjdieni – 5,1 mii lei (achitarea devizelor de cheltuieli)
După cum am menționat mai sus, reparațiile capitale ale drumurilor –1533,9 mii
lei.
Pe parcursul peroiadei de gestiune s-a procurat mașina de serviciu pentru
președintele raionului, pentru care s-a achitat – 589,0 mii lei, s-a reparat pompă
de apă la cazangeria IP G. Petrunea pentru care s-a achitat 40,0 mii lei, s-au
procurat la Școala de Arte Glodeni costume naționale în sumă de 125,0 mii lei, sa achitat mijloace financiare în sumă de 25,0 mii lei pentru reparația
instrumentelor muzicale.
Spre atenția D-voastră – Dlor conducători de instituții. În legătură că prin formula
de calcul și tot odată și acordarea mijloacelor financiare pentru acoperirea
dificitului bugetar pentru anul 2018 la unele instituții din învățămînt volumul
acestor transferuri a fost insuficient pentru acoperirea cheltuielilor conform
contractelor pentru servicii (energie electrică, gaze, energie termică,
cărbuni).Deaceia pe parcursul perioadei de încălzire pentru a nu admite datorii
față de furnizori s-au efectuat modificări spre micșorarea cheltuielilor salariale (
IP L Lev Tolstoi, IP G Sturzovca nr. 1, IP G Danu, ambele gimnazii Iabloana ).
Deaceia D-lor conducători de instituții vă solicit o analiză amplă a tuturor
cheltuielilor pînă la finele anului bugetar, neadmiterea cheltuielilor neprevăzute
pentru acest an, inventarierea amănunțită a tuturor mijloacelor fixe, uneltelor,
inventarului gospodăresc și altor utilaje.
Șef Direcția Finanțe
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Cu privire la modificarea bugetului raional pentru
a. 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 10/1 si 10/11 din 8 decembrie 2017 și
deciziei Consiliului raional nr. 2/2 din 01.03.2018

În baza art. 8, art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27 alin.(1), alin. 2 al Legii
privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 cu modificările
şi completările ulterioare, art. 43 al Legii APL nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezervă al Consiliului raional, aprobat
prin decizia Consiliului raional nr.1/2 din 02.03.2006 cu modificările şi
completările ulterioare, demersurilecetățenilor din raion,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din
contul soldului disponibil format la 01.01.2018 în sumă de 57,6 mii lei,
inclusiv:
1.1 Aparatul Președintelui raionului – în sumă de 22,6 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor privind pregătirea și funcționarea ședințelor
Consiliului raional , altor măsuri de ordin organizatoric pe parcursul anului
2018, conform demersului secției administrație publică din 26.06.2018
1.2 Direcția Învățămînt, Tineret și Sport ( pentru Scoala primară grădiniță
Fundurii Noi) – în sumă de 35.0 mii lei pentru construcția nodului sanitar
interior, conform demersului nr. 35 din 15.06.2018
2. Se redistribuie partea de cheltuieli a bugetului raional după cum

urmează:
2.1 spre micșorare în sumă de 285,0 mii lei, inclusiv:
2.1.1 muzeul Stîrcea – în sumă de 14,0 mii lei
2.1.2 muzeul Limbenii Vechi – în sumă de 2,0 mii lei
2.1.3 muzeul Cuhnești – în sumă de 6,0 mii lei
2.1.4 muzeul Iabloana – în sumă de 10,0 mii lei
2.1.5 Aparatul serviciului Cultură – în sumă de 3,0 mii lei
2.1.6 ÎM Clubul de Fotbal Glodeni – în sumă de 250,0 mii lei
2.2 spre majorare în sumă de 285,0 mii lei, inclusiv:
- Casa raională de Cultură – în sumă de 35,0 mii lei, conform demersului nr.
87 din 04.06.2018
- Serviciul Cultură Glodeni– în sumă de 250,0 mii lei pentru măsuri culturale
privind deschiderea filialei Bibliotecii Județene ”George Coșbuc” din județul
Bistrița-Năsăud
3. Se modifică spre majorare partea de venituri și cheltuieli a bugetului
raional în sumă de 135,7 mii lei, după cum urmează:
- Instituția Publică Gimnaziul Petrunea – în sumă de 1,5 mii lei, donații
voluntare de la persoane juridice pentru cheltuieli curente (stimularea
elevilor dotați), conform demersului nr. 87 din 24.05.2018

- Instituția Publică Liceul Teoretic ”Lev Tolstoi” – în sumă de 8,0 mii lei ,
venituri de la darea în locațiune a încăperilor, conform demersului din
31.05.2018
- Aparatul Președintelui raionului – în sumă de 126,2 mii lei , donații
voluntare pentru editarea cărții de vizită a raionului Glodeni
3. Se alocă din Fondul de Rezervă a Consiliului raional mijloace financiare in
suma de 35,0 mii lei, inclusiv
3.1. prin intermediul Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei , ajutor
financiar cetățenilor – în sumă de 35.0 mii lei, inclusiv:
3.1.1 locuitoarei or. Glodeni, dna Plugaru Zinaida – ajutor financiar în sumă de
3,0 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru tratament
costisitor
3.1.2 locuitoarei s. Cajba, dna Pasat Nolea – ajutor financiar în sumă de 1,0 mii lei
pentru tratament costisitor
3.1.3 locuitoarei s. Cajba, dna Lupușor Emilia – ajutor financiar în sumă de 1,0
mii lei pentru tratament costisitor al soțului Constantin
3.1.4 locuitoarei s. Hîjdieni, dna Tabaran Marina, invalid gradul 2 – ajutor
financiar în sumă de 2,0 mii lei pentru procurarea medicamentelor
costisitoare
3.1.5 locuitoarei or. Glodeni, dna Zighel Silvia – ajutor financiar în sumă de 5,0
mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru tratament costisitor a
fiicei Irina
3.1.6 locuitoarei s. Cajba, dna Borcoi Elena – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii
lei pentru procurarea medicamentelor costisitoare
3.1.7 locuitorului or. Glodeni, dl Misevici Alexandru – ajutor financiar în sumă de
5,0 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru tratament
costisitor
3.1.8 locuitoarei or. Glodeni, dna Milic Lidia – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii
lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru tratament costisitor
3.1.9 locuitorului s. Dușmani, dl Istrati Victor – ajutor financiar în sumă de 5,0
mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru tratament costisitor
3.1.10 locuitorului or. Glodeni, dl Țurcanu Vasile – ajutor financiar în sumă de 3,0
mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru tratament costisitor

4.Se redistribuie partea de venituri și cheltuieli a bugetului raional după cum
urmează:
4.1 spre micșorare în sumă de 12042,0 mii lei, inclusiv:
- Stadionul Raional – 42,0 mii lei
- Instituția Publică Liceul Teoretic ”V. Coroban” Glodeni – 12000,0 mii lei
(FISM este responsabil de implimentarea proiectului privind lucrările civile
în numele beneficiarului)
4.2 spre majorare în sumă de 42,0 mii lei, inclusiv:

- Direcția Asistența Socială și Protecție a Familiei – 42,0 mii lei pentru
procurarea automobilului de serviciu ”Dacia Duster” (valoarea estimativă a
automobilului– 343,0 mii lei), conform Înțelegerii de Cooperare și acordului
de finanțare între Județul Bistrița-Năsăun din Romănia și Raionul Glodeni.
5. Anexa nr.8 a deciziei Consiliului raional nr.10/11 din 08.12.2017 ”
Efectivil-limittă a unităților de personal pe instituțiile finanțate de la bugetul
rational Glodeni pentru anul 2018” se substituie cu anexă nouă cu acelaș
număr (modificată cu majorarea a 2 unități de state la Centrul de Tineret)
6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
Specialitate
___________________________________________________________

Preşedintele şedinţei
Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni
Coordonat:
Sef Directia Finante
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe
Șef secție CGCD
Șef secție economie
Responsabil pentru consultările publice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

_____________________

LEUCĂ Ion

Nicolaev Fevronia
Conac Lucia
Bodean Aurel
Gudumac Vasile
Stavinschi Ina

Pelin Vasile
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Cu privire la corelarea bugetului raional Glodeni pe anul 2018,
aprobat prin deciziile Consiliului raional nr. 10/1 si 10/11
din 8 decembrie 2017 cu Legea bugetului de stat pe
anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017, modificată și
completată prin Legea nr. 101 din 07 iunie 2018

În baza art. 24 nr. 1 al Legii privind finanțele publice locale nr. 397 – XV
din 16 octombrie 2003 cu modificările ulterioare, art. 55, alin. (5) din Legea
finanțelor publice și responsabilități bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, Legii
Bugetului de Stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15.12.2017 , anexa nr.5,
(volumului transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul
2018 cu referire la Consiliul raional Glodeni); Legii cu privire la modificarea și
completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018nr. 101 din 07.06.2018,
circularei Ministerului Finanțelor nr. 06/2-07 din 22.06.2018, Consiliul raional
Glodeni
Decide:
1. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii nr. 289 din
15.12.2017, partea de venituri a bugetului raional Glodeni pe anul 2018, după
cum urmează:
1.1 În anexa nr.1 a deciziei nr. 10/1 din 08.12.2017 ”Sinteza indicatorilor generali
si sursele de finanțare ale bugetului raional Glodeni pe anul 2018” se substituie
următorii indicatori:
- Venituri - suma ,,129993.1 mii lei” se substituie cu suma ”129858.9 mii
lei”,
- Inclusiv: transferuri de la bugetul de stat - suma “111145.3 mii lei” se
substituie cu suma ”111071.1 mii lei” ( Suma transferurilor cu destinație
specială pentru învățămînt a fost suplimentată cu 446.6 mii lei; pentru
școala sportivă suma a fost suplimentată cu 2,5 mii lei în legătură cu

asigurarea majorării salariale ca urmare a modificării Legii nr. 1593-XV
din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală; majorarea
normelor financiare pentru alimentația elevilor din instituțiile din
învățămînt de la 01.09.2018 cu 2 lei; precizarea spre micșorare a
transferurilor din Fondul de Susținere a Populației pe anul 2018 cu 583,3
mii lei; suplimentar transferuri pentru compensarea veniturilor ratate cu
60,0 mii lei (amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale
traficului rutier)
- Cheltuieli, total – suma ,, 129300,7 mii lei” se substituie cu suma de
”129166,5 mii lei
2.1În anexa nr. 1 a deciziei nr. 10/11 din 08.12.2017 ”Componența veniturilor
bugetului raional Glodeni pentru anul 2018”:
a) Resurse bugetare -suma de ”129300,7 mii lei” de substituie cu suma de
”129166,5 mii lei;
b) Veniturile bugetului raional - suma de ”129993,1 mii lei” se substituie cu suma
de ”129858,9 mii lei;
c) Venituri generale - suma de ”116684,8 mii lei” se substituie cu suma de
”116550,6 mii lei;
d) Transferurile primite de la bugetul de stat – suma “ 111145,3 mii lei “ se
substituie cu suma “111071,1 mii lei”( -74,2 mii lei) și anume:
- Transferurile cu destinație specială - suma de ”77799,1 mii lei” se substituie
cu suma de ”78245,7 mii lei” ( +446,6 mii lei),
- Transferurile cu destinație specială pentru școala sportivă- suma de ”1577,8
mii lei” se substituie cu suma de ”1580,3 mii lei” ( +2,5 mii lei),
- Alte transferuri cu destinație generală – (+60,0 mii lei),
- Transferuri din Fondul Republican de Susținere Socială a Populației – suma
”1745,9 mii lei” se substituie cu suma ”1162,6 mii lei” (-583,3 mii lei)
2.2. În anexa nr. 2 a deciziei Consiliului raional nr.10/11 din 08.12.2017
”Resursele si cheltuielile bugetului raional Glodeni conform clasificației
funcționale și pe programe pentru anul 2018”se substituie următorii indicatori:
a) Cheltuieli recurente - total general suma,,129300,7 mii lei “ se substituie cu
suma de ,, 129166,5 mii lei”, ( -134,2 mii lei), inclusiv, pe grupe principale:
- ””Servicii de stat du destinație generală” – resurse – total – suma de ”7281,12
mii lei” se substituie cu suma de ”7266,52 mii lei” (-14,6 mii lei – datoria internă –
dobînda bancară - cauza - scăderea cursului valutar).
- ”Cultura, sport, tineret, culte și odihnă” – resurse – total – suma de ”7744,3 mii
lei” se substituie cu suma de ”7773,4 mii lei” (+29,1mii lei, dintre care 26,6 mii lei
pentru Centrul de Tineret și suma de 2,5 mii lei pentru Școala Sportivă).
- ”Învățămînt” – resurse-total – suma de ”93984,5 mii lei” se sudstituie cu suma de
”94431,1 mii lei” (+446,6 mii lei).
- ”Protecția socială” – resurse – total – suma de ”11072,3 mii lei”se sudstituie cu
suma de ”10477,0 mii lei” (-595,3 mii lei).

2.3 Anexa nr.3 a deciziei Consiliului raional nr.10/11
din 08.12.2017
”Transferurile de la bugetul de stat și alte instituții către bugetul raional Glodeni pe
anul 2018” se substituie cu anexă nouă cu acelaș număr.
2.4 Anexa nr.5 a deciziei Consiliului raional nr.10/11
din 08.12.2017
”Transferurile de la bugetul raional Glodeni pentru școli primare , gimnazii, licee
pe anul 2018” se substituie cu anexă nouă cu acelaș număr.
3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de
Specialitate
___________________________________________________________

Variantele modificate a anexelor 1, 1, 2, 3, 5, se anexeaza la prezenta decizie.
Preşedintele şedinţei
Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni
Coordonat:
Sef Directia Finante
Vicepreședinte al raionului Glodeni
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe

Responsabil pentru consultările publice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

_____________________

LEUCĂ Ion

Nicolaev Fevronia
Albu Oxana
Conac Lucia

Stavinschi Ina

Pelin Vasile

Anexa nr.2
la decizia CR nr.
Din

Resursele si cheltuielile bugetului raional Glodeni conform clasificatiei
functionale si pe programe pentru anul 2018
Denumirea

cod

Cheltuieli recurente, in total
dintre care: Cheltuieli de personal, in total

1

Grupa principală ,,Servicii de stat cu destinatie generala”:
Resurse - total (venituri proprii), inclusiv:
Resurse generale
Resurse colectate de institutiile bugetare
Cheltuieli- total, inclusiv:

1,1 Programul ” Exercitarea guvernării” (Aparatul Presedintelui raionului)

21

suma, mii lei

129166,5
82731,73

01

7266,52

1
2

7266,52
7096,52
170,0
7266,52

0301

4707,02

134,2

-14,6

Programul ”Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” (serviciul de
1,2 deservire a clădirii)
Programul ”Politici și management în domeniul bugetar - fiscal” (Directia
1,3 Finante)
1,4 Programul ”Gestionarea fondurilor de rezervă și de interventie”
1,5 Programul ”Datoria internă a autorităților locale”

2

Grupa principală ”Apărarea națională”
Resurse - total (venituri proprii), inclusiv:
Resurse generale
Resurse colectate de institutiile bugetare
Cheltuieli- total, inclusiv:

2,1 Programul ”Servicii de suport în domeniul apărării nationale”

3

Grupa principală ”Servicii în domeniul economiei”

0302

570,8

0501

1341,6

0802

400,0

1703

247,1

02

120,0

1
2

120,0
120,0
0
120,0

3104

120,0

04

Resurse - total (venituri proprii), inclusiv:
1
Resurse generale
2
Resurse colectate de institutiile bugetare
Cheltuieli- total, inclusiv:
Programul ”Politici și management macroeconomic si de dezvoltare a
3,1 economiei” (Sectia Economie)
5001
Programul ”Politici și management în domeniul agriculturii” (Direcția
3,2 agricultură și alimentație)
5101
Programul ”Politici și management în domeniul dezvotării regionale și
3,3 construcțiilor” (Sectia constructii, gospodărie comunală și drumuri))
Programul ”Dezvoltarea drumurilor” (reparatia curenta si intreținerea
3,4 drumurilor locale din fondul rutier )

4

Grupa principală ”Cultura, sport, tineret, culte și odihnă”
Resurse - total (venituri proprii), inclusiv:
Resurse generale
Resurse colectate de institutiile bugetare
Cheltuieli- total, inclusiv:

9098,48
9098,48
9098,48
0,00
9098,48
313,03
409,77

6101

280,78

6402

8094,9

08

7773,4

1
2

7773,4
7723,4
50,0
7773,4

Programul ”Politici și management în domeniul culturii” (Aparatul
4,1 Serviciului Cultură - 327,1 m.l,contabilitatea - 233,1 m,l)

8501

560,2

Programul ”Dezvoltarea culturii” (Centrul de cultură- 1155,7 m.l,
biblioteci-1549,1 m.l, colective populare-452,8 m.l, măsuri culturale4,2 281,1m.l, activitati pentru tineret - 26,6 mii lei )

8502

3465,3

Programul ”Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural
4,3 național” (muzee -466,7m. l; Construcția Monumentului-10,0 m.lei)
4,4 Programul ”Susținerea culturii scrise” (IM ~Cimpia Glodenilor)

8503
8504

476,7
290,0

Programul ”Susținerea televiziunei și radiodifuziunei publice” (susținerea
paginei WEB a CR - 10,0 mii lei, transparența activității CR și
4,5 subdiviziunilor din subordine - 50,0 mii lei)

8505

60,0

Programul ”Sport” (Scoala sportivă-1577,8+2,5m.l, Stadionul raional4,6 340,9m.l, IM ”Clubul de Fotbal Glodeni”-1000,0m.l)

8602

2921,2

5

Grupa principală ”Învățămînt”
Resurse - total (venituri proprii), inclusiv:
Resurse generale

-14,6

09

94431,1

1

94431,1
93648,5

29,1

26,6

2,5

Resurse colectate de institutiile bugetare

2

Cheltuieli- total, inclusiv:
Programul ”Politici și management în domeniul educației” (Aparatul
5,1 DÎTS- 1118,3m.l, contabilitatea-650,0m.l)
Programul ”Educație timpurie” (instituții prescolare: FunduriiNoi5,2 299,6+0,3m.l, Clococenii Vechi-378,2+0,4m.l)
Programul ”Învățămînt primar” (Fundurii Noi -537,7+0,6m.l, Clococenii
5,3 Vechi-673,3+0,9m.l)
5,4 Programul ”Învățămînt gimnazial”
Programul ”Învățămînt liceal” (licee-33530,2+68,2m.l, caminul-420,0m.l,
5,5 serviciul transport-1150+0,6m.l)

782,6
94431,1

446,6

8801

1768,3

8802

677,8

8803
8804

1213,2
44959,5

2,2
361,9

8806

35169,0

68,8

Programul ”Servicii generale în educație”(Centrul metodic-632,0m.l,
5,6 serviciul psihopedagogic-882,8 m.l))

8813

1514,8

Programul ”Educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați” (Scoli de
Arte-6992,2+13,7m.l, Centrul de Creație-2015,8m.l, susținerea elevilor
5,7 dotați-35,4m.l)

8814

9057,1

Programul ”Curriculum” (măsuri privind organizarea desfășurării
5,8 examenelor de absolvire)

8815

62,5

Transferuri categoriale in componenta raionala ( fonful de educatie
5,8 incluziva -8,9m.l)

6

8,9

10

Grupa principală ”Protecția socială”
Resurse - total (venituri proprii), inclusiv:
Resurse generale
Resurse - alte resurse ( Transferuri din contul Fondului republican si
local de sustinere sociala a populatiei)

13,7

10477,0
10477,0

1

8683,6

2

1793,4

10477,0 595,3

Cheltuieli- total, inclusiv:
Programul ”Politici și management în domeniul protecției sociale”
6,1 (Aparatul Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei)

9001

848,3

Programul ”Protecție a familiei și copilului” (indemnizatii pentru copii
aflati sub tutela si infiati-595,2m.l;Prestatii sociale -124,9m,l: Serviciul de
6,2 asistență parentală profesionistă-142,0m.l)

9006

862,1

Programul ”Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale”
(serviciile: asistenta comunitara-1291,0m.l, protezare-20,1m.l, asistenta
personala-1368,0m.l, ingrijire la domiciliu-2604,0m.l; compensația
cheltuielilor pentru serviciile de transport-906,8m.l; Centrul Comunitar
6,3 Multifuncțional- 1050,0m.l, )

9010

7239,9

Programul ”Protecție socială în cazuri excepționale” (ajutoare financiare
6,4 din Fondul Republican și local de susținere socială a populației)

9012

1202,6

583,3

Programul ”Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați” (biroul
6,5 comun de informatii)

9013

0,3

-12,0

Programul ”Protecția socială a unor categorii de cetățeni” (transferuri
6,6 pentru susținerea tinerilor specialisti-323,8m.l)

9019

323,8

Secretarul Consiliului raional
Sef Directia Finante
Nicolaev

Vasile Pelin
Fevronia

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI
MD 4901, or. Glodeni,
str.Suveranitaţii,2
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE

din iulie 2018

nr

Cu privire la aprobarea schemei de
Încadrare a unităților de personal a
Centrului de Tineret din cadrul Direcției
Învățămînt, Tineret și Sport
În baza art.8 alin. (2) p.4):alin.(3); art. 11alin. (3); art. 12(4), art. 27 alin. (1), alin (2) al
Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 cu modificările şi
completările ulterioare, art. 43 al Legii APL nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziei CR nr. 9/11
din 16.11.2017 ” Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de Parteneriat cu Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării privind dezvoltarea centrelor de tineret și a regulamentului
privind organizarea și funcționarea Centrului de Tineret”
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă schema de încadrare a statelor de personal la Centrul de Tineret după cum
urmează:
numărul de unități
Denumirea funcției
1.1 Manager
1
1.2 Specialist în lucrul de tineret
1
Total
2
2. Direcția Învățămînt, Tineret și Sport va efectua modificările corespunzătoare în statele de
personal ale Centrului de Tineret.
3. Finanțarea unităților se va efectua din mijloacele financiare prevăzute în buget pentru
anul 2018.
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
___________________________________________________________
Preşedintele şedinţei
Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni
Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Glodeni
Șef Direcția Învățămînt, Tineret și Sport
Sef Directia Finante
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe
Responsabil pentru consultările publice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

_____________________

LEUCĂ Ion

Albu Oxana
Căsăuțan Tudor
Nicolaev Fevronia
Conac Lucia
Stavinschi Ina

Pelin Vasile

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2

MD 4901,or. Glodeni, str.Suveranității,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057

E-mail: consiliu@glodeni.md

E-mail: consiliu@glodeni.md

Proiect
DECIZIE
Din__________2018

nr. _____

Cu privire la aprobarea Programului de activitate
al Consiliului raional şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul IV anul 2018.
În conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Glodeni şi Aparatului Preşedintelui
raionului pentru trimestrul IV anul 2018 (conform anexei).

2. Controlul executării deciziei date se pune în seama comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept și etică ( președinte dl.Maican Ion).

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional
Inițiatorul proiectului:

_____________________
Pelin Vasile
LEUCĂ Ion

Președinte al raionului
Coordonat: Vicepreședinte al raionului

ALBU Oxana

Vicepreședinte al raionului

BOUBĂTRÎN Veaceslav

Vicepreședinte al raionului

ȚARIGRADSCHI Victor

Șef secția administrație publică locală

Cojocari Olesea

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile
Anex

ă

la Decizia Consiliului raional

nr.

din
2018

Programul
de activitate al Consiliului raional şi al Aparatului Preşedintelui raionului
Glodeni pentru trimestrul IV al anului 2018
Nr.

Măsurile preconizate

Termenul
executării

Responsabil
de executare

I.Şedinţa Consiliului
raional:
1.

Cu privire la executare Decembrie
bugetului raional pe 9 luni 2018
ale anului 2018

dl. LEUCĂ Ion, Președinte al raionului Glodeni

2.

Cu privire la aprobarea
bugetului raional pentru anul
2019, în prima și a doua
lectuă.

dl. LEUCĂ Ion, Președinte al raionului Glodeni

3.

Cu privire la aprobarea
programului de activitate a
Consiliului raional pentru tr.I
al anului 2019

Decembrie
2018

dl Pelin Vasile, secretar al Consiliului raional
Decembrie
2018

II. Controlul şi
executarea:
a)

Legile şi Hotărîrile
Parlamentului R. Moldova

b)

Hotărîrile Guvernului
Republicii Moldova

c)

Deciziile Consiliului Raional
şi dispoziţiile preşedintelui

Aparatul Preşedintelui raionului, şefii serviciilor descentralizate

Aparatul Preşedintelui raionului, şefii serviciilor descentralizate
Permanent

Aparatul Preşedintelui raionului, şefii serviciilor descentralizate

raionului
d)

Lucrul cu petiţiile

Aparatul Preşedintelui raionului, şefii serviciilor descentralizate

III. Măsurile
organizate:
1. Şedinţe operative de
lucru pe lîngă Preşedintele
raionului:
a) Cu aparatul Preşedintelui

În fiecare zi de
luni a
săptămînii

dna Cojocari O, şef secţie administraţie publică

b) Cu conducătorii serviciilor
desconcentrate,
descentralizate.

Prima zi de
luni a lunii,

dna Cojocari O, şef secţie administraţie publică

c) Participarea la adunările
generale ale cetăţenilor din
localităţile raionului

În
conformitate
cu graficul
aprobat.

ora 09.00

d) Seminare pentru primarii
şi secretarii consiliilor locale,
serviciile descentralizate şi
desconcentrate din teritoriu.

dna Cojocari O, şef secţie administraţie publică

dna Cojocari O, şef secţie administraţie publică

e) Intîlniri de lucru cu
reprezentanţii Guvernului
Republicii Moldova

Conform
graficului
Aparatului
Guvernului
Republicii
Moldova

dna Cojocari O, şef secţie administraţie publică

f) Deplasări în primăriile
raionului

Conform
graficului

dl.Pelin Vasile, secretar al Consiliului raional

g)Participarea la şedinţele Conform
graficului
consiliilor locale din raion.
aprobat

dna Cojocari O, şef secţie administraţie publică

Secţia administraţie publică locală va informa Preşedinţii comisiilor co
de specialitate pentru participare precum și consilierii raionali.

h) Organizarea şi petrecerea
sărbătorilor naţionale,
internaţionale şi mondiale

Conform
datelor
stabilite

dna Cojocari O, şef secţie administraţie publică

Secretar al Consiliului raional
Vasile Pelin
REPUBLICA
MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

CONSILIUL RAIONAL GLODENI
MD 4901,or. Glodeni, str.Suveranității,2
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922058
tel.(373)24922058 fax(373)24922058
E-mail: consiliu@glodeni.md
E-mail: consiliu@glodeni.md

Proiect

DECIZIE
Din _____________ 2018

nr. _____

Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor
Consiliului raional anterior adoptate

În baza informaţiilor prezentate de şefii secţiilor , direcţiilor, altor subdiviziuni ale Consiliului
raional, care au fost responsabili de executare a deciziilor anterior adoptate şi în conformitate cu art. 43
al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 ,

Consiliul raional Glodeni DECIDE :

I.

Se scot de la control următoarele decizii adoptate anterior de către Consiliul raional Glodeni
:

CCS pentru activităţi economico-financiare (comisia responsabilă de control):

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nr.3/9 din 05.05.2017 ,,Cu privire la Regulamentul privind aprobarea numărului-limită și limitei
de parcurs al autoturismelor de serviciu și Regulamentul privind aprobarea numărului
abonamentelor de telefoane de serviciu utilizate de către subdiviziunile Consiliului raional
Glodeni.
Nr.4/1 din 02.06.2017 ,, Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionale și sferei sociale
pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2017-2018.
Nr.4/9 din 02.06.2017 ,, Cu privire la aprobarea costului Proiectului de construcție a locuințelor
pentru păturile social-vulnerabile, Faza II în or. Glodeni.
Nr.5/1 din 30.06.2017 ,, Cu privire la acceptarea transmiterii drumurilor locale (de interes
raional) de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni și desemnarea membrilor comisiei de transmitere.
Nr.5/7 din 30.06.2017 ,, Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Glodeni nr 4/9 din
02.06.2017 ,, Cu privire la aprobarea costului proiectului de construcție a locuințelor pentru
păturile social-vulnerabile, Faza II în or.Glodeni.
Nr.9/1 din 16.11.2017 ,, Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni a.2017.
Nr.9/2 din 16.11.2017 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat
prin deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia
Consiliului raional nr. 1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017.
Nr.9/13 din 16.11.2017 ,, Cu privire la premierea cu prilejul zilei Hramului, Anului Nou și
Sfintelor Sărbători de Crăciun.
Nr.10/1 din 08.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru a. 2018 în prima
lectură.
Nr.10/2 din 08.12.2018 ,, Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017, aprobat prin
deciziile CR nr.6/1 și 6/2 din 08.12.2016 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.279 din
16.12.2016, corelat prin deciziile CR nr.1/1 din 26.01.2017 și nr.3/1 din 05.05.2017.
Nr.10/3 din 08.12.2017 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2017, aprobat
prin deciziile Consiliului raional nr.6/1 și 6/2 din 8 decembrie 2016 și corelat prin decizia
Consiliului raional nr/1/1 din 26 ianuarie 2017, nr.3/1 din 05 mai 2017.
Nr.10/8 din 08.12.2017 ,, Cu privire la modificarea unor contracte de comodat.
Nr.10/9 din 08.12.2017 ,, Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe în administrare, cu titlu
gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la instituțiile publice din domeniul
învățămîntului.
Nr.10/10 din 08.12.2018 ,, 08.12.2017 ,, Cu privire la transmiterea unor mijloace fixerezervoarea de apă potabilă cu volumul de 500 m3 și sistem de aprovizionare cu apă potabilă –
Zona III de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la unitatea administrativteritorială orașul Glodeni.
Nr.10/11 din 08.12.2017 ,, Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru a.2018 în a doua
lectură.
Nr.10/20 din 08.12.2017 ,, Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere a personalului de
conducere din instituțiile de învățămînt din raionul Glodeni pentru anul de studii 2017-2018.

•
•
•
•
•

Nr.1/2 din 22.01.2018 ,, Cu privire la înaintarea unor propuneri către Consiliul Județean BistrițaNăsăud, România, de a sprijini financiar unele proiecte din Consiliul raional Glodeni.
Nr.1/3 din 22.01.2018 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat
prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/2 din 08.12.2017.
Nr.2/1 din 01.03.2018 ,, Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017.
Nr.2/2 din 01.03.2018 ,, Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018, aprobat
prin deciziile Consiliului raional nr.10/1 și 10/11 din 8 decembrie 2017 și anexei nr.1 la decizia
Consiliului raional nr. 3/9 din 05.05.2017.
Nr.2/21 din 01.03.2018 ,, Cu privire la indemnizația pentru fiecare zi de participare a
consilierului raional la ședința consiliului.

CCS pentru protecţie socială şi sănătate publică:
•

Nr.5/3 din 30.06.2017 ,, Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților și încorporarea
în serviciul militar în termen, serviciul în termen redus, serviciul civil ( în toamna anului 2017iarna anului 2018).
• Nr.9/3 din 16.11.2017 ,, Cu privire la luarea în evidență militară și efectuarea examenului
medical al tinerilor anul nașterii 2002.
CCS pentru probleme de drept şi etică:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nr.5/4 din 30.06.2017 ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind Codul de
Conduită a funcționarului public în cadrul Consiliului raional Glodeni.
Nr.8/3 din 08.09.2017 ,, Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional
pentru tr.IV al anului 2017.
Nr.9/6 din 16.11.2017 ,, Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional
anterior adoptate.
Nr.9/7 din 16.11.2017 ,, Cu privire la asocierea Județului Bistrița-Năsăud, România cu Raionul
Glodeni, Republica Moldova.
Nr.9/10 din 16.11.2017 ,, Cu privire la desemnarea interimatului de șef IMSP Centrul de
Sănătate Sturzovca.
Nr.10/4 din 08.12.2017 ,, Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raional și
Aparatului Președintelui raionului Glodeni pentru trimestru I al a. 2018.
Nr.10/5 din 08.12.2017 ,, Cu privire la aprobarea concediilor pentru anul 2018.
Nr.10/6 din 08.12.2017 ,, Cu privire la vînzarea- cumpărarea, primirea-transmiterea spațiului
locativ în proprietate privată.
Nr.10/7 din 08.12.2017 ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.10/13
din 17 septembrie 2015.
Nr.10/17 din 08.12.2017 ,, Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului raional
Glodeni nr.7/3 din 04 august 2017.
Nr.10/18 din 08.12.2017 ,, Cu privire la încetarea raporturilor de muncă și instituirea
interimatului în funcția de șef al IMSP CS Glodeni.

CCS pentru protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea serviciilor publice :

•

Nr.2/19 din 03.03.2017 ,, Cu privire la implementarea proiectului: Construcția sistemelor de
alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni. Etapa I-com.Cuhnești și
com. Balatina.

•
•
•
•
•

•
•

Nr.5/1 din 30.06.2017 ,, Cu privire la acceptarea transmiterii drumurilor locale (de interes
raional) de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor la unitatea administrativteritorială raionul Glodeni și desemnarea membrilor comisiei de transmitere.
Nr.7/5 din 04.08.2018 ,, Cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiei raionale pe
problemele transporturilor rutiere de persoane și bagaje în redacție nouă, aprobată prin Decizia
Consiliului raional Glodeni 9/5 din 04.09.2015.
Nr.9/8 din 16.11.2017 ,, Cu privire la aprobarea unor dosare tehnice, înregistrarea și
transmiterea în administrare a unor terenuri proprietate publică, domeniul public a unității
administrativ –teritoriale raionul Glodeni.
Nr.9/9 din 16.11.2017 ,, Cu privire la transmiterea unui mijloc fix-teren aferent, de la Direcția
Învățămînt, Tineret și Sport la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni.
Nr.2/7 din 01.03.2018 ,, Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.9/8 din
16 noiembrie 2017 ,, Cu privire la aprobarea unor dosare tehnice, înregistrarea și transmiterea
în administrare a unor terenuri proprietate publică, domeniul public a unității administrativteritoriale raionul Glodeni.
Nr.2/19 din 01.03.2018 ,, Cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului
arhitectorial-urbanistic raional.
Nr.2/25 din 01.03.2018 ,, Cu privire la acceptarea efectuării reparației capitale a birourilor/
încăperilor transmise în folosință temporară unității administrativ-teritoriale Limbenii Noi.

CCS pentru activități socio-culturale și învățămînt :

•
•
•
•

Nr.9/4 din 16.11.2017 ,, Cu privire la aprobarea schemelor de încadrare a unităților de personal
în Școlile de Arte din raion.
Nr.9/5 din 16.11.2017 ,, Cu privire la aprobarea taxelor și scutirea de plată în instituțiile de
învățămînt artistic complementar pentru anul de studii 2017-2018.
Nr.9/11 din 16.11.2017 ,, Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de Parteneriat cu
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării privind dezvoltarea centrelor de tineret și a
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de Tineret.
Nr.9/12 din 16.11.2017 ,, Cu privire la constituirea Agenției de implementare a Proiectului ,,
Reforma învățămîntului în Moldova.

CCS pentru agricultură și industrie :

•

Nr.2/1 din 03.03.2017 ,, Cu privire la aprobarea condițiilor concursului raional la recoltarea
culturilor cerealiere de prima grupă, culturilor de toamnă, pregătirea de bază a solului și
semănatul culturilor de toamnă pentru anul 2017.

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Șef Secția administrație publică
Specialist principal în problemele administrației publice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Cojocari Olesea
Stavinschi Ina

Pelin Vasile
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Din _____ ________________2018

nr. _______

Cu privire la asocierea Raionului Baranovici, Regiunea Brest
(Republica Belarus) cu Raionul Glodeni (Republica Moldova)

În baza scrisorii de intenție nr. 204 02/1-16 din 05.06.2018 a Președintelui raionului Glodeni,
scrisorii de răspus nr.38-39/29 din 14.06.2018 a Președintelui Consiliului raional Baranovici, Regiunea
Brest( Republica Belarus) şi în conformitate cu art.43 (1), lit. (t) al Legii privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.
Se acceptă asocierea, stabilirea legăturilor de colaborare, parteneriat, cooperare dintre Raionul
Baranovici, Regiunea Brest (Republica Belarus) și Raionul Glodeni (Republica Moldova), în diferite
domenii de activitate pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi
protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţii
economici şi asociaţiile obşteşti.
2.
Se aprobă Acordul de Cooperare dintre Raionul Baranovici, Regiunea Brest (Republica Belarus) și
Raionul Glodeni (Republica Moldova) (se anexează).
3.
Se desemnează persoana responsabilă, LEUCĂ Ion, Președinte al raionului Glodeni, pentru
semnarea Acordul de Cooperare dintre Raionul Baranovici, Regiunea Brest (Republica Belarus) și Raionul
Glodeni (Republica Moldova)

4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative
de specialitate pe problemele de drept şi etică ( preşedinte dl Ion Maican).
Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Inițiatorul proiectului:

Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

Președinte al raionului

Coordonat: Vicepreședinte al raionului

ALBU Oxana

Vicepreședinte al raionului

BOUBĂTRÎN Veaceslav

Vicepreședinte al raionului

ȚARIGRADSCHI Victor

Șef secția administrație publică locală

Specialist principal în problemele administrației publice

Cojocari Olesea

Stavinschi Ina

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

ДОГОВОР
О сотрудничестве между Барановичским районом Брестской области (Республика Беларусь) и
Районом Глодень (Республика Молдова)
г.__________________

___ _______________ 20___

Мы, нижеподписавшиеся, от имени Барановичского района Брестской области (Республика
Беларусь) председатель районного исполнительного комитета Хватик Василий Михайлович и от
имени Глоденского района (Республика Молдова) председатель района Глодень Леукэ Ион
Василе, именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из интересов своих регионов, в целях
установления и развития экономических, торговых, культурных и гуманитарных связей, подписали
настоящий договор о нижеследующем:
Статья 1. Сотрудничество в области промышленности.
1.1 Стороны будут содействовать установлению производственных, кооперативных связей между
предприятиями, расположенными на своих территориях.
1.2 Стороны будут содействовать созданию на своих территориях совместных предприятий, в том
числе с участием других сторон.
1.3. Стороны создадут режим благоприятствования друг другу при открытии на своих территориях
предприятий другой Стороны.
Статья 2. Сотрудничество в области торговли.
2.1 Стороны окажут содействие торговым компаниям и предприятиям для организации торговли
на своих территориях путем представления торговых и складских помещений на льготных
условиях.
2.2 Стороны будут представлять налоговые и другие льготы, предусмотренные национальными
законодательствами, льготы для торговых компаний, осуществляющих торговлю социально
значимыми товарами.
Статья 3. Сотрудничество в области культуры.
3.1 Стороны будут способствовать творческим обменам детских коллективов художественной
самодеятельности, детских творческих и театральных коллективов.
3.2 Стороны будут организовывать обмен выставок народного творчества, народных промыслов,
художественных выставок.
Статья 4. Сотрудничество в гуманитарной области.

4.1 Стороны будут способствовать сотрудничеству средств массовой информации своих регионов.
4.2 Стороны будут способствовать установлению связей между жителями, общественными и
молодежными организациями своих регионов.
Статья 5. Сотрудничество в области самоуправления.
5.1 Стороны будут обмениваться опытом работы в условиях местного управления и
самоуправления.
5.2 Стороны будут организовывать взаимную стажировку сотрудников муниципальных служб в
областях, представляющих общий интерес.
Статья 6. Сотрудничество в области спорта.
6.1 Стороны будут содействовать обменам детскими и юношескими спортивными командами.
6.2 Стороны будут способствовать организации спортивных соревнований поочередно на своих
территориях, в том числе с привлечением команд из других регионов-партнеров.
Статья 7. Порядок изменения договора.
7.1 Конкретные мероприятия по выполнению достигнутых договоренностей закрепляются в
протоколах о сотрудничестве на календарный год, согласованные и подписанные Сторонами.
7.2 Стороны назначают из числа руководящих работников своих администраций ответственных за
исполнение настоящего договора.
7.3 Ответственные за исполнение настоящего договора информируют Стороны о ходе выполнения
протоколов о сотрудничестве ежегодно.
Одновременно представляются проекты протоколов о сотрудничестве на следующий
календарный год.
7.4 Стороны будут регулярно информировать население своих регионов о ходе выполнения
настоящего договора, используя средства массовой информации.
Статья 8. Финансовые вопросы.
8.1 Расходы по исполнению настоящего договора несет каждая из Сторон самостоятельно, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 8.2.
8.2 Расходы, связанные с пребыванием официальных делегаций или в специально оговоренных в
протоколах сотрудничества случаях, несет принимающая Сторона в соответствии с нормами
приема иностранных делегаций, установленных национальными законодательствами.
Транспортные расходы несет выезжающая сторона.
Статья 9. Общие положения.
9.1 Настоящий договор является бессрочным. По взаимному согласию Сторон в договор могут
быть внесены изменения и дополнения.
9.2 Каждая из Сторон вправе расторгнуть договор, известив другую Сторону в срок не менее, чем
за шесть месяцев.

Председатель Барановичского
районного Совета депутатов

Председатель района
Глодень

___________ Слива Сергей Сергеевич

_________________ Леукэ Ион

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2
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DECIZIE

Nr.

din

2018.

Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia
Consiliul raional Glodeni nr. 2/20 din 01 martie 2018

În baza articolului XVII al Legii cu privire la protecția civilă nr. 271 – XIII din 9 noiembrie
1994, în scopul îndepliniri de către autoritățile publice a funcțiilor executive și de dispoziție în vederea
prevenirii și acțiunii în situații excepționale, generate de calamitățile naturale, avarii de mari proporții,
catastrofe, incendii, epidemii, epizootii, epifitotii și de alte fenomene periculoase, prevederile Legii
privind administrația publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, art 59-66 al Legii privind actele
normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr. 317-IV din
18.07.2003,

Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă în nouă redacție componența nominală a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului
Glodeni (conform anexei).

2. În caz de schimbări în componența nominală a comisiei, se consideră membri ai comisiei
persoanele noi numite din oficiu.

3. Se abrogă anexa nr. 1 a Deciziei nr. 2/20 din 01 martie 2018 ˮCu privire la aprobarea modiﬁcărilor
în decizia Consiliului raional Glodeni” nr. 10/17 din 08 decembrie 2017”.

Secretar al Consiliului raional Glodeni
Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului Glodeni
Coordonat:
Șef al Secției Situații Excepționale
a raionului Glodeni
Specialist principal în problemele administrației publice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

Ceban Eduard
Stavinschi Ina

Pelin Vasile

Anexa1
la nivel de raion

Componenţa Comisiei SE a raionului Glodeni pentru înştiinţare centralizată
în caz de situaţii excepţionale :

№

F.N.P.

Tel.
serviciu

1.

Leucă Ion

2-26-50

2.

Boubătrîn Veaceslav

2-20-56

Tel.
domiciliu

2-63-65

Tel. mobil

Funcţia

069160695

Preşedinte CSE

069338919

Vicepreşedinte

3.

Albu Oxana

2-27-50

4.

Țarigradschi Victor

2-37-77

5.

Ceban Eduard

2-24-62

6.

Stavinschi Ina

2-51-36

7.

Maican Vladimir

2-21-76

8.

Ailoaiei Iulia

2-33-42

9.

Damian Viorel

2-49-96

079646023

Vicepreşedinte

069635197

Vicepreşedinte

079604145

Vicepreşedinte

068580597

Secretar al comisiei

2-67-94

069760093

Şef al Direcției siguranța alimentelor

2-38-97

060204472

Șef al Centrului de sănătate publică

2-28-80

060029777

Șef al Inspectoratului de Poliţie

10. Gudumac Nicolai

2-34-94

079337772

Șef al SA „Drumuri Rîșcani”

11. Ciliuţă Vitalii

2-00-01

069702929

Director, SA „Red-Nord” filiala Glodeni

12. Loghin Eduard

2-23-23

079707630

Șef al Secției administrativ-militare

13. Casauțan Tudor

2-27-48

069663840

Şef al Direcţia Educației, Tineret şi Sport

14. Lazări Vasile

2-24-48

069013459

Director interimar, IMSP SR Glodeni

15. Mahu Vitalie

2-21-50

069040251

Şef Inspectoratului Ecologic

069945613

Șeful Poliției de Frontieră

069286509

Director ÎCP Panifcoop

2-61-61

2-36-81

2-30-52

16. Ciobanu Mihail
17. Țopa Iurie

2-23-40

18. Guțul Anatolie

2-20-87

079332299

Director ÎM Serviciu Comunale

19. Cojocari Ion

2-00-01

060211187

Director SA Furnizare a Energii Electrice Nord

20. Rujanschi Anatolie

2-47-34

069800669

Șef al Serviciului Glodeni al ÎS ”Moldelectrica”
- Rețele Electrice de Tensiune Înaltă Filiala
Nord

2-23-86

Anexă nr1
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr.
din
2018

Comisia raională pentru Situaţii Excepţionale :

Președinte al comisiei:

Leucă Ion - Preşedinte CSE

Vicepreședinții comisiei:
Boubătrîn Veaceslav – Vicepreşedinte
Albu Oxana - Vicepreşedinte
Țarigradschi Victor - Vicepreşedinte
Ceban Eduard – Șef Secției Situațiilor Excepționale

Secretar al comisiei:
Stavinschi Ina - Specialist principal în problemele administrației publice ( reponsabil de protecția civilă).

Membrii comisiei:

Maican Vladimir - Şef al Direcției siguranța alimentelor
Ailoaiei Iulia - Șef al Centrului de sănătate publică
Damian Viorel - Șef al Inspectoratului de Poliţie
Gudumac Nicolai - Șef al SA „Drumuri Rîșcani”
Ciliuţă Vitalii - Director, SA „Red-Nord” filiala Glodeni
Loghin Eduard - Șef al Secției administrativ-militare
Casauțan Tudor - Şef al Direcţia Educației, Tineret şi Sport
Lazări Vasile- Director interimar, IMSP SR Glodeni
Mahu Vitalie - Şef Inspectoratului Ecologic
Ciobanu Mihail - Șeful Poliției de Frontieră
Țopa Iurie -Director ÎCP Panifcoop
Guțul Anatolie - Director ÎM Serviciu Comunale
Cojocari Ion - Director SA Furnizare a Energii Electrice Nord
Rujanschi Anatolie - Șef al Serviciului Glodeni al ÎS ”Moldelectrica” - Rețele Electrice de Tensiune Înaltă
Filiala Nord

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile PELIN

REPUBLIC OF MOLDOVA

REREUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
20-58

MD 4901,or. Glodeni, str.Suveranității,2

fax 2-20-57

Tel.(373)24922058 fax (373)24922058

ail: consiliu@glodeni.md

E-mail: consiliu@glodeni.md

PROIECT

DECIZIE
Din _____ ________________2018

nr. _______

Cu privire la înaintarea propunerii de finanțare către
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud ( România) privind proiectul
,, Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru dotarea Sălii de Kinetoterapie’’
din cadrul ( IMSP) Spitalul raional Glodeni

În baza deciziei Consiliului raional Glodeni nr.9/7 din 16.11.2017 ,,Cu privire la asocierea
Județului Bistrița-Năsăud (România) cu Raionul Glodeni (Republica Moldova), inițiativei Președintelui
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din 15.06.2018, scrisorii directorului interimar IMSP Spitalul raional
Glodeni nr.01-16/307 din 19.06.2018 şi în conformitate cu art.43 (1), lit. (t) al Legii privind administraţia
publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se înaintează propunerea de finanțare către Consiliul Județean Bistrița- Năsăud ( România) privind
proiectul ,,Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru dotarea Sălii de Kinetoterapie’’ din cadrul IMSP
Spitalul raional Glodeni, în sumă totală de 26742.00 EUR.
Lista dispozitivelor medicale (se anexează).
Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului

LEUCĂ Ion

Coordonat: Vicepreședinte al raionul
Vicepreședinte al raionului
Șef Direcția Finanțe Glodeni
Șef Secția Economie

ALBU Oxana
ȚARIGRADSCHI Victor
Nicolaev Fevronia
Gudumac Vasile

Șef secția administrație publică locală
Specialist principal în problemele
administrației publice
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Cojocari Olesea
Stavinschi Ina
Pelin Vasile

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Glodeni
nr.___________ din__________ 2018

LISTA
Nr.
d/o

Denumirea dispozitivelor
medicale

Cantitatea,
bucăți

Preț
unit.
EUR

Preț
unit. cu
TVA,
EUR

Suma
totală
fără
TVA,
EUR

Suma
totală cu
TVA,
EUR

dispozitivelor medicale pentru dotarea Sălii de Kinetoterapie din cadrul IMSP Spitalul
Raional Glodeni

1.
2.
3.
4.

Spalierul sau scara fixă
Salteaua pentru exerciții
Masa pentru kinetoterapie
Aparatul multifunctional
pentru kinetoterapie
Aparat ĂLINS
Verticalizator: Akces- Med
Lifter
Chinesport
Struzzo
Baston cu trei sau patru
picioare
Bicicletă de podea (simplă):
GYM PEDAL exerciser

5.
6.

7.
8.

MOTOLIFE BASIC
Cadru de mers pliabil:
WALKER

9.

10.
11.
12.
13.

WALK-ON ROLL
Fotoliu rulant cu antrenare
manuală
Mingi cu aricei
Bandă rulantă sau pistă de
atletism
Velorgometru
Total, EUR

Secretar al Consiliului raional Glodeni

REPUBLICA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

2
3
1
1

220.00
140.00
2380.00
5060.00

264.00
168.00
2856.00
6072.00

440.00
420.00
2380.00
5060.00

528.00
504.00
2856.00
6072.00

2
1

710.00
1205.00

852.00
1446.00

1420.00
1205.00

1704.00
1446.00

1

3450.00

4140.00

3450.00

4140.00

5

25.00

30.00

125.00

150.00

1

60.00

72.00

60.00

72.00

2

1900.00

2280.00

3800.00

4560.00

4

30.00

36.00

120.00

144.00

2

75.00

90.00

150.00

180.00

4

155.00

186.00

620.00

744.00

5
1

8.00
1535.00

9.60
1842.00

40.00
1535.00

48.00
1842.00

2

730.00

876.00

1460.00
22285.00

1752.00
26742.00

Pelin Vasile

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

THE PRESIDENT
OF GLODENI DISTRICT

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE
din

iulie 2018

nr.

„ Cu privire la transmiterea în folosință, cu titlu gratuit , în baza contractului de comodat a unor
birouri/încăperei de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Inspectoratul Național de
Probațiune,,

În conformitate cu prevederile art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, art..860, 864 al Codului Civil, art.78 al Legii privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003,
Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05,2007, Legii privind
finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007,
Legii cadastrului bunurilor imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din
31.12.2015, demersului Biroului de probațiune Glodeni nr.511 din 04.04.2018, demersului Inspectoratul
Național de Probațiune nr. 07/317 din 06.06.2018,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se acceptă darea în folosință, cu titlu gratuit , în baza contractului de comodat de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la Inspectoratul Național de Probațiune a
birourilor/încăperilor cu suprafața de 57,9 m.p. amplasate în construcția cu numărul cadastral
4801114.007.07 din or. Glodeni, str. Tricoloruluinr.2 pe o perioadă de 5 ( cinci) ani în scopul
construirii din mijloacele financiare ale Inspectoratul Național de Probațiune a unui bloc sanitar
întru asigurarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă a angajaților instituției.

2. Se instituie comisia de transmitere a birourilor/încăperilor în următoarea componență:

ALBU Oxana – președinte al comisiei, vicepreședinte al raionului
Ojoga Ala – membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării și postpriv.
Nicolaev Fevronia - membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocari Larisamembru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
Cojocari Galina- membru al comisiei, șef al Biroului de probațiune Glodeni

3. Se consideră nul contractual de locațiune încheiat la 02.01.2018
contractului de comodat.

din momentul semnării

4.Se intervine către SCT Glodeni al ÎP ,, Agenția Servici Publice,, de a efectua înregistrarea
conractului de comodat în Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigoare.

5.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei de specialitate
_____________________________________________________________________

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:Preşedinte al raionului Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Specialist al secției administrație publică

ALBU Oxana
Fevronia Nicolaev
Ala Ojoga
Petru Tcaci

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Peli

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
THE PRESIDENT

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

OF GLODENI DISTRICT

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE

din

iulie 2018

Proiect

nr.

„Cu privire la acceptarea și distribuirea unui lot
de bunuri parvenite din ajutor umanitar (donație)”.
În conformitate cu prevederile art.43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii nr.1491 din 28.11.2002 cu
privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldov, Legii privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Hotărîrii Guvernului nr.663 din 03.06.2003 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire și evidență a
ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova,, , Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din
31.12.2015, demersului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud , Romania nr.514 din 18.05.2018,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se acceptă ajutorul umanitar (donație) benevolă de la Județul Bistrița-Năsăud prin intermediul
Consiliului Județean Județul Bistrița-Năsăud în adresa raionului Glodeni prin Consiliul raional Glodeni lot de bunuri materiale constituit din fond de carte, mobilă, tehnică acordate cu titlu gratuit pentru
activitatea instituției Serviciul Cultură Glodeni în valoare de 70.878,00 ( șaptezeci de mii opt sute

șaptezeci și opt virgulă zero zero) lei romanești (RON) și se consideră drept proprietate publică,
domeniul public al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni, anexa 1.

2. Se acceptă și se aprobă Planul de distribuire a ajutorului umanitar parvenit prin donație benevolă de
la Județul Bistrița-Năsăud prin intermediul Consiliului Județean Județul Bistrița-Năsăud în adresa
raionului Glodeni prin Consiliul raional Glodeni pentru activitatea instituției Serviciul Cultură Glodeni,
conform anexei nr.2.

.3.Se acceptă transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în baza contractului de comodat a ajutorul
umanitar (donație) benevolă - lot de bunuri, acordat cu titlu gratuit instituției Serviciului Cultură Glodeni
de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Serviciul Cultură Glodeni, conform anexei nr.3.

4.

Se instituie comisia pentru transmiterea donației benevole în următoarea componenţă:

ALBU Oxana - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala

- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.

Nicolaev Fevronia- membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocari Larisa - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe
Bucatca Maria - membru al comisiei, contabil-şef al Președintelui raionului
Mutelică Olga

- membru al comisiei, șef al Serviciului Cultură

Antonova Raisa - membru al comisiei, contabil-șef al Serviciului Cultură

5. Se pune în sarcina contabilitîții Președintelui raionului Glodeni, Serviciului Cultură Glodeni ca evidența
contabilă și darea de seamă privind recepționarea, distribuirea și utilizarea lotului de bunuri parvenite
din ajutorul umanitar (donație) benevolă să se ducă separat de evidența bunurilor matereale ale
activității de bază a recepționarului, instituției Serviciul Cultură Glodeni, în strictă conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.

6. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de specialitate
pentru activităţi_________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe
Spacialist principal în problemele pricvatizării şi post privatizării
Șef al Serviciului Cultură
Specialist al secției administrație publică

ALBU Oxana
Fevronia Nicolaev
Ala Ojoga
Olga Mutelică
Petru Tcaci

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
THE PRESIDENT

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

OF GLODENI DISTRICT

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE

Proiect

iulie 2018

nr.

,,Cu privire la casarea unor bunuri proprietate publică, domeniul public al
unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu
titlu gratuit, de IP Liceul Teoretic ,, Vasile Coroban,, ”.
În conformitate cu prevedrile art.43,77 al Legii privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317XV din 18.07.2003, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii privind finanţele publice
locale nr.397-XV din 16.10.2003, Hotărîrii Guvernului despre aprobarea
Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe nr.500
din 12.05.1998, demersului IP Liceul Teoretic,, Vasile Coroban,, nr.4 din 07.05.2018,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1.Se aprobă casarea mijloacelor fixe – fond de carte, proprietate publică, domeniul public al unității
administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit de IP Liceul Teoretic
,,Vasile Coroban, în valoare de 33007,80 ( treizeci și trei mii zero zero șapte virgulă optzeci ) lei, conform
anexei.
2.Se instituie comisia pentru verificarea corectitudinei perfectării actelor de casare, controlului selectiv
a mijloacelor fixe propuse spre casare în următoarea componenţă:
ALBU Oxana - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala

- secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.

Nicolaev Fevronia- membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocari Larisa - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe

Leucă Lilia

- membru al comisiei,director al IP Liceul Teoretic,, Vasile Coroban,,

Rusu Nicoleta - membru al comisiei, contabi-șef al IP Liceul Teoretic,, Vasile Coroban,,
Gaidău Marina - membru al comisiei, bibliotecar al IP Liceul Teoretic,, Vasile Coroban,,

3.Controlul pentru executarea prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate__________________________________________________________

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică

ALBU Oxana
Fevronia Nicolaev
Ala Ojoga
Petru Tcaci

Avizat:

Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
GLODENI DISTRICT COUNCIL
GLODENI
DISTRICT COUNCIL
MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE
din

iulie 2018

nr.

„ Cu privire la modificarea unui contract de comodat,,

În conformitate cu prevederile art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436–XVI
din 28 decembrie 2006, Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii cu privire la proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543XIII din 25.02.1998, demersului IMSP Spitalul raional Glodeni nr.01-16/221 din 27.04.2018,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se aprobă modificarea contractului de comodat nr.8 din 10 .12.2010 ]ncheiate între Președintele
raionului Glodeni și IMSP Spitalul raional Glodeni, conform anexei.

2. Se intervine către SCT Glodeni al ÎP ,, Agenția Servici Publice,, de a efectua modificările parvenite în
Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

3 .Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcție Finanțe
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică

ALBU Oxana
Fevronia Nicolaev
Ala Ojoga
Petru Tcaci

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Anexă
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.

din

iulie 2018

ACORD ADIŢIONAL

la contractul de comodat nr.8 încheiat la 10 `decembrie 2010, care este parte integrală a contractului
nominalizat.

.07.2018

or. Glodeni

Persoana juridică, Preşedintele raionului Glodeni în persoana d-lui LEUCĂ Ion, numit în continuare „
Comodant ” şi persoana juridică IMSP CS Spitalul raional Glodeni în persoana șefului
, numit în
continuare „Comodatar” conducîndu – se de pun.11.1. cap. XI „Clauze finale” al contractului de
comodat nr.8 din 10.12.2010 ( număr cadastral 4801107.113.01, 4801107.113.02, 4801107.113.03,
4801107.113.04 ) şi de cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare în contractul susmenţionat, întroduc
modificările după cum urmează:

1.Se modifică şi se completează cap. II pct. 2.2 în felul următor:

2.2. După cuvintele ,, este de,, se omite sintagma ,, 28445133.95 ( douăzeci și opt milioane patru
sute patruzeci și cinci mii una suta treizeci și trei virgulă nouăzeci și cinci) lei ,, și se complectează cu
sintagma ,, 40548176,15 ( patruzeci de milioane cinci sute patruzeci și opt mii una suta șaptezeci și
șase virgulă cincisprezece ) lei,,
în continuare se citește după text.
2. Se modifică şi se completează ,, Actul de transmitere-predare în gestiune economică a bunurilor
imobile, proprietate publică de la Unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la IMSP Spitalul
raional Glodeni conform contractului de comodat nr.8 din 10.12.2010,, după cum urmează:

* alin.24 se omite sintagma ,,20539307,82 ,, și se completează cu sintagma ,,31240873,66,,
* alin.25 se supstituie sintagma ,,3834508,35,,și se completează cu sintagma ,,4764193.94 ,,
* alin.26 se omite sintagma ,, 469770,48,,și se complectează cu sintagma ,, 701954,04,,
* alin.27 se omite sintagma,,644732,51,, și se complectează cu sintagma ,,884339,72 ,,
* ,,Total,, se omite sintagma ,, 28445133,95 și se complectează cu sintagma ,, 40548176,15,,
+
în continuare se citește după text.
3.Toate celelalte prevederi ale contractului de comodat nr.9 din 22.06.2010 rămîn fără modificări atît
după esenţă , cît şi după conţinut.

4.Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la momentul semnării lui de către părţi şi înregistrat la
OCT Glodeni filiala ÎS « Cadastru». Acordul este întocmit în patru exemplare cu aceiași putere juridică
fiecare din el.

Pentru „ Comodant”

Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Pentru „ Comodatar”

IMSP Spitalul raional Glodeni

Lazari Vasilii

Anexa nr.3
la Decizia Consiliului raional Glodeni
nr.

din

iulie 2018

Lista
bunurilor materiale parvenite în urma donației benevole transmise în administrare, cu titlu gratuit, în
baza contractului de comodat de la la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Serviciul
Cultură Glodeni.

n/o Denumirea

Cantitatea
(buc)

Suma
totală (RON)

Suma
Convertarea totala
valutei în lei ( lei MD)

Costul unei
unități
( lei MD)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rafturi pentru cărți
Dulap cu o ușă
Birou +corp mobil cu
sertare
Masa de ședințe
Scaune tapițate
Jaluzele
Unitate centralăHP
Monitor Led Asus
Vidioproiector
Epson+ecran+suport
Tablou
plexiglass
2*1,2 m
Tablou
plexiglass
1*0,55 m
Cărți
Total:

MD
la
23.05.2018
4,2756
54214,61
4,2756
2864,65

2357,16
2864,65

23
1

12680,00
670,00

1
1
10
2
1
1

680,00
1770,00
2140,00
1080,00
1594,00
392,00

4,2756
4,2756
4,2756
4,2756
4,2756
4,2756

2907,41
7567,81
9149,78
4617,65
6815,31
1676,04

2907,41
7567,78
914,50
2308,83
6815,31
1676,04

1

2023,00

4,2756

8649,54

8649,54

1

577,00

4,2756

2467,02

3467,02

19945,67
182174,76

1246,60
65,95

16
2762
2804

4665,00
4,2756
42608,00
4,2756
70879,00
Suma corectă
4,2756
70878,00 suma
donatorului

303050,25

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
THE PRESIDENT

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

OF GLODENI DISTRICT

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

DECIZIE

Proiect

iulie 2018

nr.

,,Cu privire la casarea unor mijloace fixe proprietate publică, domeniul public
al unității administrativ-teritoriale raionul Glodeni deținute în administrare,
cu titlu gratuit, de IMSP Spitalul raional Glodeni ”.
În conformitate cu prevedrile art.43,77 al Legii privind administraţia publică
locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317XV din 18.07.2003, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice nr.121-XVI din 04 mai 2007, Legii privind finanţele publice
locale nr.397-XV din 16.10.2003, Hotărîrii Guvernului despre aprobarea
Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe nr.500
din 12.05.1998, demersului IMSP Spitalul raional Glodeni nr. 01-16/342 din
02.07.2018,
Consiliul raional Glodeni Decide:
1.Se aprobă casarea mijloacelor fixe proprietate publică, domeniul public al unității administrativteritoriale raionul Glodeni deținute în administrare, cu titlu gratuit de IMSP Spitalul raional Glodeni în
valoare de 198.738,32 ( una suta nouăzeci și opt mii șapte sute treizeci și opt virgulă treizeci și doi ) lei,
conform anexei.
2.Se instituie comisia pentru verificarea corectitudinei perfectării actelor de casare, controlului selectiv
a mijloacelor fixe propuse spre casare în următoarea componenţă:
ALBU Oxana - preşedinte al comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala

- secretar al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.

Nicolaev Fevronia- membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocari Larisa - membru al comisiei, contabil-şef al Direcţiei Finanţe

Lazari Vasili

- membru al comisiei, șef-interimar al IMSP Spitalul raional Glodeni

Ponomoriova Olga - membru al comisiei, contabi-șef al IMSP Spitalul raional Glodeni
Grigoroșciuc Valentina - membru al comisiei, contabil al IMSP Spitalul raional Glodeni

3.Controlul pentru executarea prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de
specialitate__________________________________________________________

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Șef al Direcției Finanțe
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării

ALBU Oxana
Fevronia Nicolaev
Ala Ojoga

Specialist al secției administrație publică

Petru Tcaci

Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin
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DECIZIE
din

iunie 2018

Proiect
nr.

„ Cu privire la transmiterea unui birou/încăperi în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea
administrativ-teritorială raionul Glodeni la Asociația Obștească ,, LUMINA- GLODENI,,

În conformitate cu prevederile art. 43,77 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28 decembrie 2006, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Legii privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05,2007, Legii privind finanţele publice locale nr.397XV din 16 octombrie 2003, Legii contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007, Legii cadastrului bunurilor
imobile nt.1543-XIII din 25.02.1998, Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică nr.901 din 31.12.2015, demersului CCMAS
,,Încredere,, nr.31 din 20.06.2018,
Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1. Se acceptă transmiterea biroului/ încăperii cu suprafața de 8.37 m.p., amplasat în clădirea cu
numărul cadastral 4801107.418.01 din or.Glodeni, str.Petru Rareș nr.3 proprietate publică domeniul
puplic de la unitatea administrativ-teritorială raionul Glodeni la Asociația Obștească
,, LUMINA- GLODENI,, întru asigurarea activității, conform statului.

2.Se instituie comisia de transmiter în următoarea componență :
ALBU Oxana - membru al Comisiei, vicepreşedinte al raionului Glodeni
Ojoga Ala

- membru al comisiei, specialist principal în problemele privatizării şi postpriv.

Nicolaev Fevronia- membru al comisiei, șef al Direcției Finanțe
Cojocaru Larisa - membru al comisiei, contabil-șef al Direcției Finanțe
Stati Viorica

-- membru al comisiei, manager CCMAS ,,Încredere,,

din oficiu

- membru al comisiei, contabil-șef CCMAS ,,Încredere,,

3. Se intervine către SCT Glodeni al ÎP ,, Agenția Servici Publice,, de a efectua înregistrarea conractului
de comodat în Registrul bunurilor imobile, conform prevederilor legislației în vigore.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate
pentru________________________________________________________________________
Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni
Iniţiator al proiectului:Preşedinte al raionului Glodeni

Vasile Pelin
LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni
Sef al Direcţiei Finanţe

ALBU Oxana
Fevronia Nicolaev

Specialist principal în problemele privatizării şi post privatizării

Ala Ojoga

Specialist al secției administrație publică

Petru Tcaci

Avizat: Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
THE PRESIDENT

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

OF GLODENI DISTRICT

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE
din

iulie 2018

nr.

„ Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional Glodeni nr.2/14 din 01 martie 2018 ”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436–XVI din
28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii culturii nr.413-XIV din 27.05.1999,
Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.2/14 din 01 martie 2018, Deciziei Consiliului comunei Cuhnești nr.2/3
din 28 februarie 2018,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.2/14 din 01 martie 2018 ,, Cu privire la
aprobarea Calendarului și Rregulamentelor manifestațiilor culturale pentru anul 2018,, după cum urmeaza:

Anexa nr.1 n/o 6, alin.1 se substituie sintagma ,, Cuh Art Fest,, și se completează cu
sintagma ,,Art Fest,,
în continuare se citește după text.

2.Controlul
executării
prezentei
decizii
se
pune
pe
seama
Comisiei
de
specialitate______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Preşedinte al şedinţei
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:
Preşedinte al raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Glodeni
Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării
Specialist al secției administrație publică
Șef al Serviciului Cultură

ALBU Oxana
Ala Ojoga
Petru Tcaci
Olga Mutelică

Specialist al secției administrație publică
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2

MD 4901,or. Glodeni, str.Suveranității,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

proiect
Decizie

din ___________ 2018
Cu privire la aprobarea taxelor
de instruire în instituțiile
de învățămîmt artistic complementar
pentru anul de studii 2018-2019

Examinând propunerea Serviciului Cultură Glodeni privind taxele de instruire pentru anul
de studii 2018-2019 în școlile de arte, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 450 din 16 iunie 2011
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în șolile de
muzică, artă și artă plastică (al.2, p.2) și a Legii privind administrația publică locală nr. 436 – XVI
din 28 decembrie 2006 și în baza demersului Serviciului Cultură Glodeni
Consiliul raional Glodeni Decide:
1. Se aprobă o taxă comună pentru instruire în instituțiile de învățământ artistic complementar
din raion pentru anul de studii 2018 - 2019 după cum urmează:

-

la specialitatea muzică – 145 lei lunar;
la specialitatea coregrafie și artă plastică – 125 lei lunar.

2.

Serviciul Cultură (dl Mutelica Olga) să efectueze modificările corespunzătoare și să țină la
control încasarea taxei conform prezentei decizii.

3.

Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de specialitate
pentru activități economico – financiare ( președinte Movilă Ion), și pentru activități socio –
culturale și învățământ ( președinte Moloșnic Laurenția).
Președintele ședinței
Secretarul Consiliului Raional

Pelin Vasile

Proiect inițiat de:
Președintele raionului Glodeni

LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreședintele raionului Glodeni
Șef Serviciului Cultură Glodeni
Șef Direcție Generală Finanțe
Avizat:Secretarul Consiliului raional

Albu Oxana
Mutelica Olga
Nicolaev Fevronia
Pelin Vasile

Notă explicativă
la decizia ședinței Consiliului raional privind aprobarea taxei pentru instruire
în școlile de arte din raionul Glodeni pentru anul de studii
2018-2019

Conform Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în școlile de
muzică, artă și artă plastică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 450 din 16.06.2011,
cuantumul taxei se stabilește în mărime de 20 la sută din cheltuielile curente suportate de
instituție în anul precedent raportat la numărul de elevi.
Taxa pentru instruire se aprobă în fiecare an, deoarece cheltuielile instituțiilor se schimbă
de la an la an, deasemenea și numărul de elevi în fiecare instituție este diferit, de aici reese
că taxa pentru instruire în toate școlile va fi diferită.
Cheltuielile curente a școlii le împărțim la 9 luni, care constituie durata anului de studii,
din aceste cheltuieli luăm 20% și le împărțim la numărul de elevi. Și această sumă constituie
taxa lunară pentru instruire.
Din calculele efectuate taxa pentru următorul an se prezintă în felul următor
1.

Școala de Arte Glodeni
Total cheltuieli în anul 2017 – 2208846 lei.
2208846 lei : 9 luni x 20% = 49085 lei lunar
49085 lei : 240 elevi = 204 lei

2. Școala de Arte Guhnești:
Total cheltuieli în anul 2017 – 1706938 lei.
1706938 lei : 9 luni x 20% = 37932 lei lunar
37932 lei : 240 elevi = 158 lei

3. Școala de Arte Hîjdieni
Total cheltuieli în anul 2017 – 1934125 lei.
1934125 lei : 9 luni x 20% = 42980 lei lunar
42980lei : 220 elevi = 195 lei

La ședința Consiliului din 16 noiembrie 2017 cu nr. 9/5 s-a decis de a stabili o taxă comună
pentru toate instituțiile și pentru a da posibilitate mai multor copii să aibă acces la instruire
artistică.
Venim către Dumneavoastră cu rugămintea de a susține aprobarea următoarelor taxe pentru
anul de studii 2018-2019:
- la specialitatea muzică – 145 lei lunar;
- la specialitatea coregrafie și artă plastică – 125 lei lunar.
Stabilirea acestor taxe nu va afecta bugetul raional, căci după cum cunoașteți instituțiile de
învățământ se finanțează din bugetul republican.

Șef Serviciul Cultură Glodeni

Mutelica Olga

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

Tel. (373)24922058 fax(373)24922058

Tel.(373)24922058 fax (373)24922058

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

proiect

Din

2018

Nr.

DECIZIE

Cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiei raionale pe
problemele transporturilor rutiere de persoane și bagaje în redacție nouă,
aprobată prin Decizia Consiliului raional Glodeni 7/5 din 04 august 2017

În conformitate cu art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006,
art.59–63, art.78 al Legii privind actele normative ale Guvernului și altor autorități ale administrației publice
centrale și locale nr. 317-XV din 18.07.2003, Codul transporturilor rutiere aprobat prin Legea nr.150 din
17.07.2014.
Consiliul raional Glodeni DECIDE:
1. Se aprobă modificarea componenței nominale a comisie raionale pe problemele transporturilor
rutiere de persoane și bagaje și se expune în redacție nouă ( anexa 1).
2. În caz de schimbări în componența nominală a comisiei, se consideră membri ai comisiei
persoanele noi numite din oficiu.
3. Se abrogă Decizia Consiliului raional Glodeni 7/5 din 04. August 2017
4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative de specialitate pentru
protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice (Președinte dl. Valeriu
Țarigradschi).

Preşedintele şedinţei

_____________________

Secretar al Consiliului raional

Inițiatorul proiectului:

Pelin Vasile

LEUCĂ Ion

Președinte al raionului

Vicepreședinte al raionului

BOUBĂTRÎN Veaceslav

Vicepreședinte al raionului

ȚARIGRADSCHI Victor

Șef Secția Construcții

Bodean Aureliu

Specialist în probleme de drumuri publice

Tcaci Petru

Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 1
la decizia CR

___________________
Componența nominală a comisiei raionale pe problemele
transporturilor rutiere de persoane și bagaje.

Președintele comisiei:
Boubătrîn Veaceslav – vicepreședinte al raionului Glodeni;
Secretarul comisiei:
Tcaci Petru

– Specialist în probleme de drumuri publice;
Membrii comisiei:

Maican Ion – consilier raional;
Cojocari Ion – consilier raional;
Crudu Ion – consilier raional;
Furtună Valeriu – consilier raional;
Mahu Serghei – consilier raional;
Buzdugan Taisia – Inspector principal în cadrul IFS Glodeni;
Conac Lucia– Specialist în problemele juridice;
Muncă Anatolie – Inspector superior auto de stat;
Racoviță Damian – Șeful filialei Glodeni ,,Gările și stațiile auto”;
Bodean Aureliu – Șef Secție CGCD;
Agache Oleg – Șef Direcție Agricultură;

Secretar al Consiliului raional Glodeni

Vasile Pelin

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE

din__________________2018

nr.____

„Cu privire la efectuarea controlului medical
al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar
în termen,serviciul cu termen redus, serviciul
civil (în toamna anului 2018-iarna anului 2019)”.

În baza articolelor 28,29,31,32,33 al Legii Republicii Moldova nr. 1245-XV
din 18.07.2002 "Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei" şi
în conformitate cu art.43 aliniatul (2) al Legii privind administraţia publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006,
Consiliul raional Glodeni D E C I D E:
1. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de încorporare în serviciul militar în termen,serviciul cu
termen redus,serviciul civil şi comisia de rezervă în raionul Glodeni conform anexei nr.1,2 și sarcina
prealabilă în primării în toamna anului 2018-iarna anului 2019 (anexa nr.5).
2. Se instituie comisia de încorporare în serviciul militar în termen,serviciul cu termen redus,serviciul
civil va desfăşura activitatea ședințelor conform anexei nr.6;

3. Secţia administrativ-militară(l.d.p.Glodeni):
- va desfăşura activitatea comisiei medicale de încorporare în perioada de la 20.09.2018
pînă la 31.01.2019 (anexa nr.3).

4. Direcţia Finanţe va asigura în comun cu contabilul-sef al Preşedintelui raionului Glodeni finanţarea
sumelor respective IMSP Spitalului raional Glodeni pentru examenul medical, predarea analizelor şi
investigaţiilor necesare recruţilor supuşi încorporării.

5.
-

Directorul IMSP Spitalul Raional Glodeni, directorul Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic
Raional Glodeni să asigure:
trecerea examenului medical gratuit şi în primul rînd în secţia consultativă a spitalului raional
Glodeni a recruţilor supuşi încorporării.
repartizarea medicilor specialişti, pentru efectuarea controlului medical al recruţilor, conform
graficului de la 20.09.2018 pînă la 31.01.2019 (anexa nr.4).
păstrarea salariului mediu lunar, locului de muncă al medicilor,implicaţi în procesul de încorporare.
activitatea comisiei medicale principală de încorporare, de la 09.00 pînă la 14.00 şi a comisiei
medicale de rezervă-după necesitate (anexa nr.3).
predarea analizelor, trecerea examenului rentghenologic şi electrocardiogramei de la orele 8.00
pînă la 10.00.

6. Intreprinderea Municipală Centrul Stomatologic raional Glodeni va asigura prezența
medicului stomatolog pentru efectuartea examenului medical a recruților.

7. Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Glodeni va asigura prezența
medicului psihiatru pentru efectuarea examenului medical al recruților.

8. Centrele de Sănătate din raionul Glodeni:
- vor organiza recruții pentru trecerea analizelor.
- conform ordinului Ministrului Sănătății nr.283 din 27.03.2012 vor asigura asistența
medicală a recruților și asanarea pentru pregătirea lor către serviciul militar în
conformitate cu legislația în vigoare.

9. Inspectoratul de Poliţie Glodeni:
- va acorda ajutor la înştiinţarea, asigurarea prezenţei recruţilor şi căutarea recruţilor
ce nu s-au prezentat la comisia de încorporare;
- va contribui la selectarea recruţilor pentru trupele de carabinieri.

7. Organele administraţiei publice locale, în comun cu conducătorii instituţiilor,
organizaţiilor, întreprinderilor din teritoriul subordonat să contribue la asigurarea prezentării
recruţilor la secţia administrativ-militară(l.d.p.Glodeni) conform graficului şi îndeplinirea sarcinii
prealabile (anexa nr.5.)
8. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama comisiei de specialitate pentru problemele
de drept și etică și pentru protecție socială și sănătate publică.

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului
Preşedinte al raionului

A elaborat:

LEUCĂ Ion

Şeful secţiei administrativ-militare (l.d.p.Glodeni)

locotenent colonel

Eduard Loghin

Coordonat:

Vicepreşedinte al raionului

ALBU Oxana

Şef interimar al Direcţiei Finanţe

Nicolaev Fevronia

Directorul interimar IMSP Spitalul Raional Glodeni

Vasile Lazari

Șef serviciu juridic și resurse umane

A vizat:
Secretar al consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___din “___” ____________ 2018

COMPONENŢA COMISIEI

de încorporare în serviciul militar în termen,termen redus şi cel civil
în toamna anului 2018-iarna anului 2019

Preşedinte al comisiei:

ALBU Oxana -

vicepreşedinte al raionului Glodeni

Vicepreşedinte:

Loghin Eduard -

şeful secţiei administrativ-militare al raionului Glodeni

Rudenco Svetlana -

specialist în problemele protecţiei civile şi serviciul civil

Membrii comisiei:

Oleg Roman

reprezentantul IP Glodeni

Grijuc Vitalie

specialist principal în problemele protecţiei drepturilor copiilor

Haraz Andrei

reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri

Slepţov Lilia

preşedintele comisiei medicale.

Secretarul comisiei:

Mucerschii Lina -

specialist al secţiei administrativ-militare Glodeni

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din “___” ___________ 2018

COMPONENŢA COMISIEI
(de rezervă)
de încorporare în serviciul militar în termen, termen redus şi cel civil
în toamna anului 2018-iarna anului 2019

Preşedintele comisiei:

ŢARIGRADSCHI Victor - vicepreşedinte al raionului Glodeni

Vicepreşedinte:

Mocanu Igor

specialist-superior al SAM Glodeni

Membrii comisiei:

din oficiu

reprezentantul secţiei administraţie publică

din oficiu

reprezentantul IP Glodeni

Leanca Zinaida

secretarul comisiei

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr.___ “___” ________________2018

GRAF ICUL
activităţii comisiei de încorporare şi comisiei medico-militare
în toamna anului 2018-iarna anului 2019

Nr.

Primăria

Data
trecerii comisiei medicale
toamna anului 2018iarna anului 2019

1.

Balatina

25.09.2018

5.

Cajba

20.09.2018

18.

Camenca

27.09.2018

2.

Ciuciulea

26.09.2018

6.

Cobani

26.09.2018

3.

Cuhneşti

27.09.2018

13.

Danu

29.09.2018

4.

Duşmani

28.09.2018

9.

Fundurii Noi

21.09.2018

15.

Fundurii Vechi

01.10.2018

19.

Glodeni

02.10.2018

14.

Hîjdieni

25.09.2018

16.

Iabloana

20.09.2018

8.

Limbenii Noi

21.09.2018

10.

Limbenii Vechi

24.09.2018

7.

Petrunea

28.09.2018

17.

Sturzovca

01.10.2018

11.

Ustia

24.09.2018

12.

Viişoara

29.09.2018

Zilele de rezervă : 03.10.2018 -31.01.2019

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 4
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr. ___ din “___”_____________2018

COMPONENŢA

comisiei medicale de încorporare în toamna anului 2018-iarna anului 2019

Preşedinte al comisiei : Lilia Slepţov.

Membrii comisiei:

Larisa Gherega Nicolae Sîrcu Alexandru Secrieru-

medic chirurg;
medic internist;
medic psihiatru;

Mircea Snegur -

medic otolaringolog;

Iurie Bleandur -

medic dermatolog;

Polina Pîrgari -

medic oftamolog;

Aurica Nichitoi -

medic neurolog;

Vasile Furculiţa -

medic stomatolog;

Membrii comisiei medicale
de rezervă:

Sergiu Cazacu -

medic chirurg;

Olga Prominscaia -

medic internist;

Vsevolod Seveniuc -

medic otoloringolog;

Cazimir Prominschii-

medic oftalmolog;

Din oficiu -

Secretar al Consiliului raional

medic stomatolog;

Pelin Vasile

Anexa nr.5
la decizia Consiliului raional Glodeni
Nr.___ din „___”____________ 2018

SARCINA

prealabilă stabilită în primării în toamna anului 2018-iarna anului 2019

Nr.
d/o

Sarcina prealabilă
Primăria

toamna 2018iarna 2019

1

Balatina

4

2

Cajba

1

3

Camenca

3

4

Ciuciulea

3

5

Cobani

2

6

Cuhneşti

3

7

Danu

2

8

Duşmani

1

9

Fundurii Noi

1

10

Fundurii Vechi

3

11

Glodeni

4

12

Hîjdieni

3

13

Iabloana

3

14

Limbenii Noi

2

15

Limbenii Vechi

2

16

Petrunea

2

17

Sturzovca

4

18

Ustia

2

19

Viişoara

2

Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

Anexa nr. 6
la decizia Consiliului raional Glodeni

Nr.___ din
„___”____________ 2018

GRAFICUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU
a comisiei de încorporare a recruților cu anul nașterii 1991-2000
din raionul Glodeni

Nr.

Ședințe

d/o

Data
de petrecere a ședințelor

1.

I ședință

20.09.2018

2.

II ședință

27.09.2018

3.

III ședință

08.10.2018

4.

IV ședință

18.10.2018

5.

V ședință

31.10.2018

6.

VI ședință

12.11.2018

7.

VII ședință

30.11.2018

8.

VIII ședință

10.12.2018

9.

IX ședință

28.12.2018

10.

X ședință

23.01.2019

Secretar al Consiliului raional

PELIN Vasile

REPUBLICA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI

GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranităţii,2

MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2

tel.(373)24922058 fax(373)24922057

Tel.(373)24922058 fax (373)24922057

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect
DECIZIE
din__________________2018

nr.____

Cu privire la informația despre ”Situația economico-financiară pe anul 2017 a Întreprinderii
Municipale Publicația Periodică a Consiliului Raional Glodeni ”Cîmpia Glodenilor”.
În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din
28 decembrie 2006, Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435 din
28.12.2006, Legii cu privire la proprietatea publică a imitaţilor administrativ-teritoriale nr.523-XIV din
16.07.1999, Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04 mai 2007,
Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Legii contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007,
art.5 al Legii cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017, capitolul
6, pct.7 al Statutului Întreprinderii Municipale ”Cîmpia Glodenilor”, demersul ÎM nr.05 din 02.07.2018,
Consiliul Raional Glodeni DECIDE:
1. Se ia act informația privind situația economico-financiară pe anul 2017 a Întreprinderii
Municipale Publicația Periodică a Consiliului Raional Glodeni ”Cîmpia Glodenilor” (se
anexează).
2. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei de specialitate pentru activități
economico-financiare (președinte dl Ion Movilă).
Președinte al ședinței
Secretarul Consiliului Raional

Pelin Vasile

Inițiatorul proiectului:
Președinte al raionului

Leucă Ion

Coordonat:
Vicepreședinte al raionului
Vicepreședinte al raionului
Șef Direcția Generală Finanțe
Director al ÎM PP a CR ”Cîmpia Glodenilor”
Responsabil pentru consultările publice,
Specialist în problemele administrației publice
Avizat:
Secretar al Consiliului Raional

Albu Oxana
Țarigradschi Victor
Nicolaev Fevronia
Vasilos Victoria
Stavinschi Ina

Pelin Vasile

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
GLODENI

РЕСПУБЛИКА

МОЛДОВА

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ГЛОДЕНЬ
МД 4901, г Глодень, ул.Суверанитэций,2
Тел 2-20-58
факс 2-20-57
E-mail: secret_cons@land.ru

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
Tel. 2-20-58 fax 2-20-57
E-mail: secret_cons@land.ru

proiect
DECIZIE
din _____________________2018
Cu privire la aprobarea Programului Teritorial
de prevenireși control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021
și a Planului de acțiuni privind îndeplinirea acestuia.
În conformitate cu art.43 al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006 , art 4 al Legii Ocrotirii Sănătății nr.411 –XIII din 28.03.1995,Legii
nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (MO ,nr
67,2009, art.183)
implimentării prevederilor Hotărîrii Parlamentului RM nr.82 din
12.04.2017 privind aprobarea strategiei naționale de control al bolilor netransmisibile
pentru anii 2012-2020( MO, nr.126-129 din 22.06.2012) a Hotărîrii de Guvern nr.1030 din
30.11.2017 ”Cu privire la aprobarea Programului Național de prevenire și contril al
diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni privind implimentarea
acestuia„( MO, nr.429-433 din 08.12.2017) , ,Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se aprobă :
1.1. Programul Teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 20172021și a Planului de acțiuni privind îndeplinirea acestuia ( se anexează).
2.Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice din teritoriu (IMSP CS, IMSP SR,
IMSP CSP Glodeni), vor înteprinde măsurile necesare privind implimentarea
obiectivelor stabilite în Programul Teritorial/Planul de acțiuni.
3.Se stabileste că finanțarea programului respectiv se va efectua în limitele mijloacelor
bujetului național precum și din alte surse finanțate conform legislației în vigoare.
4.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei de specialitate pentru
protecție socială și sănătate publică ( Președinte d-nul Vladimir Maican ).
Președintele ședinței
Secretarul Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin
Inițiatorul proiectului:
Președintele r-nului Glodeni
Ion Leucă
COORDONAT :
Vicepreședintele r-nului Glodeni
Oxana Albu
Șef IMSP CS Glodeni
Viorica Ciobanu
Director interimar IMSP SR Glodeni
Vasile Lazari
Șef CSP Glodeni
Iulia Ailoaiei
Specialist responsabil pe consultări publice
Ina Stavinschi
Avizat :
Secretarul Consiliului raional Glodeni
Vasile Pelin

PROGRAM TERITORIAL
de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021
I. INDENTIFICAREA PROBLEMEI
In prezent conform datelor Organizariei Mondiale a Sănătăui (în coutinuare - OMS)
și Federației Internaționale de Diabet (în continuare – FID), diabetul zaharat reprezintâ una
dintre cele mai stringente probleme ale secolului al XXI-lea, fiind о povară pentra sistemul
de sânătate atit la nivel global, international, cit și național. Datele statistice demonstrează
creșterea contmuă a nuinărului de pacienți cu diabet zaharat astfel încît conform FID
număral total de persoaue cu diabet în 2015 a fost de 415 mln, iar către anul 2040 va atinge
cifra de 642 mln si încă 318 mln de persoane adulte sint inregistrate cu alterarea toleranței la
glucoză, persoane ce comportă un risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat în viitonul
apropiat. In raionul Glodeni în a.2017 la evidența medicului de familie din raion se aflau
1309 pacienți cu diabet zaharat, iar pe parcursul anului au fost înregistratrate 142 cazuri noi
incidența fiind de 26,7% la 10 mii populație.
Senmificația socială a diabetului zaharat constă în faptul că maladia duce la о invalidizare
și letalitate precoce a populației apte de muncă. Prin apariția complicațiilor cronice tardive:
microangiopatii (retnopatia, nefropatia și neuropatia), macroangiopatii (infarctul miocardic
acut, accidentele vasculare cerebrale. amputarea membrelor inferioare).
Diabetul zaharat reprezintă și о problemă economica atit a sistemului de ocrotire
a sănătății cît si a pacientului și a familiei acestuia din cauza tratamentelor costisitoare ale
diabetului, precum si a complicațiilor cronice ale acestuia. Costurile asociate diabetului
zaharat sînt determinate de serviciile de sănătate (diagnostic, tratament), pierderea
productivității și a dizabilităților determinate de complicațiile cronice la vîrsta aptă de
munca. Astfel, diabetul zaharat este о povarâ a individului bolnav, a familiei acestuia,
precum si a sistemului de sănătate teritorial. Conform rapoartelor din diferite țări,
cheltuielile pentru un pacient diabetic sînt aproximativ de 2-3 ori mai mari decît la un
pacient nediabetic. In rapoartele a peste 80% de țări se specifică că acestea cheltuiesc pentra
persoanele cu diabet zaharat de la 5% la 20% din cheltuielile pentru sănătate.
Conform datelor OMS, hiperglicemia se plasează pe locul 3 în topul factorilor de
risc pentru mortalitatea prematura, după hipertensiunea arterială și fumat. Datele prezentate
de IDF Atlas 2016 demonstrează că în anul 2015 au fost inregistrate circa 5 mln de decese
din cauza diabetului zaharat la persoanele cu vîrsta cuprinsa intre 20 si 79 de ani, ceea ce
constitue echivalentul cu un deces la fiecare 6 secunde din cauza diabetului. Diabetul
zaharat reprezinte 14.5% din totalul deceselor globale la această virstă. Circa 46.6% de
decese sint determinate în perioada aptă de munca, pînă la 60 de ani, din cauza diabetului
zaharat.
Luînd in considerare situația dramatică în sistemul sănâtății în privința diabetului
zaharat, Adunarea Generală a ONU a emis, în 2006, о Rezoluție despre necesitatea
unificării forțelor tuturor țărilor în lupta contra diabetului zaharat, prin aprobarea, la nivel
regional, a programelor naționale de prevenire si control al diabetului zaharat. Astfel, în
Republica Moldova au fost aprobate programe teritonale care presupuneau о depistare
activă a pacienrilor cu diabet. În condițiile actuale este necesară elaborarea unui program
teritorial funcțional pentru anii 2017-2021 care ar avea drept scop reducerea poverii acestei
patologii asupra sistemului de sănătate și a persoanei în particular.
Conform Anuaralui statistic prezentat de câtre Ministerul Sănătății Muncii și
Protectiei Sociale se observă о crestere semnificativă a număralui persoanelor cu diabet
zaharat. care practic s-a dublat în ultimii 10 ani.

Indicatorii incidenței și prevalenței prin diabet zaharat la 10000 populație în
r-nul Glodeni anii 2011-2017

PREVALENȚA
INCIDENȚĂ

2017
1387
Diabet număr total
zaharat La 10000 din 253,6
populație
total
Diabet număr total
1381
zaharat La 10000 din 314,9
la
populație
adulți
număr total
6
Diabet La 10000 din 5,5
zaharat populație
la copii
146
Diabet număr total
zaharat La 10000 din 26,7
total
populație
Diabet număr total
146
zaharat La 10000 din 33,3
la
populație
adulți
Diabet număr total
zaharat La 10000 din la copii populație

2016
1309
220,0

2015
1180
197,2

2014
1063
176,5

2013
977
161,0

2012
899
147,0

2011
947
153,6

1303
274,7

1173
246,1

1057
220,7

972
202,1

894
185,3

942
195,0

6
5,0

7
5,7

6
4,9

5
4,0

5
3,9

5
3,7

142
23,9

131
21,9

94
15,6

107
17,6

92
15,0

103
16,7

142
29,9

129
27,1

93
19,4

105
21,8

90
18,7

101
20,9

-

2
1,6

1
0,8

2
1,6

2
1,5

2
1,5

Factorii de risc nutriționali, ca cousumul excesiv de grasimi saturate și grasimi trans,
zaharuri și sare, cousumulul redus de fructe și legume, precum și inactivitatea fizică au
devenit cauzele pnncipale pentru povara diabetului zaharat de tip 2. In raionul Glodeni 36%
din populație sînt supraponderali, iar 12.4 % dintre persoane sint obeze, proporția femeilor
obeze fund de 1.6 ori mai mare decît cea a bărbaților. Circa о treime din populație
consumă produse alimentare procesate cu conțiut sporit de sare, iar 65.6%- mai puțin de 5
porții de fructe si/sau legume. De asemenea, 12.3% dintre persoane au glicemia bazală
ridicatâ, iar 26,5% au colesterolul total ridicat. Patru din zece persoane au tensiunea arterială
ridicată și doar 75.7 % dintre aceștia se află sub medicație pentru hipertensnuie arterială.
Complicațile cronice ale diabetului zaharat reprezintă cauza principală a dizabilităților,
reduc calitatea vieții și contribuie la mortalitatea prematura a persoanelor.
Cheltuielile reale determinate de spitalizările pacienților, zilele de incapacitate de
muncă, precum și tratamentul de durata al complicațiilor nu pot fi evaluate în present.
Luînd în considerare consecințele diabetului gestațional asupra sănătății mamei si a
fătului este obligatoriu efectuarea screeningului la toate femeile însărcinate și monitorizarea
riguroasâ a tuturor pacientelor cu diagnostic confirmat. Actualmente numărul cazurilor de
diabet gestațional nu este cunoscut, ceea ce poate fi propus drept unul dintre obiectivele
programului.
Accesul la asistenta medicală primară este acordat tuturor persoanelor (indiferent daca
sînt sau nu sînt asigurate), însâ povara tratamentului diabetului zaharat este doar pe seama
medicilor de familie deoarece pe parcursul ultimilor ani în raionul Glodeni nu este angajat
medic specialist endocrinolog.
Pentru un management optim în domeniul tratamentului diabetului zaharat, în special
de tipul 2, este necesară delimitarea funcțiilor între medicul de familie, asistenta medicală și
medicul endocrmolog, astfel încît medicul de familie sa fie responsabil de screeningul și
diagnosticul diabetului gestațional și cel de tip 2, precum si de inițierea tratamentului cu
antidiabetice orale și screeningul complicaților, iar medicul endocrinolog să fie responsabil
de coordonarea tratamentului, in special al pacienrilor cu diabet de tip 1 si cei cu diabet de

tip 2. transferați la insulinoterapie.
О barieră în prestarea servciuliu de control al diabetului zaharat în raion este lipsa
personalului medical specializat și accesul limitat al specialiștilor din domeniu la instruiri
privind aplicarea tehnologiilor moderne. In țară nu sînt suficieți medici specialisti care sînt
pregătiți în conduita complicațiilor cronice ale diabetului (cardiologi, nefrologi, neurologi,
chirurgi, ortopezi). De asemenea, se resimte lipsa de educatori și medici nutriționiști. La
momentul actual seviciul endocrinologic este menținut de circa 40% de specialiști care sînt
de virstă pensionară, ceea ce creează un impediment în acordarea asisteței medicale
conform cerințelor și recomandărilor internaționale. Pragătirea cadrelor iî endocrinologie a
fost efectuatâ prin secundariat clinic, însă în ultimii doi ani formarea endocrinologilor se
realizează prin rezidențiat. Solicitările specialității de endocrinologie au fost destul de
numeroase, însă programul de instruire prin rezidențiat este repartizat doar pentru 3 ani,
ceea ce prezintă timp insuficient în formarea specialiștilor de înaltă calificare în acest
domeniu al medicinii interne. Din motive economice, dar si din cauza lipsei bazelor dotate
cu laboratoare, specialiștii tineri refuza angajarea în raioanele indepărtate ale republicii.
Tratamentul cu insulina uniană și cel cu analogi de insulina sînt asigurate tuturor
pacienților cu diabet zaharat, indiferent dacâ sînt sau nu sînt asigurate din fondurile
asigurarii obligatorii de asistență medicală, iar dispozitivele de administrare (seringi, penuri,
ace) sînt achiziționate în totalitate de către pacienți, ceea ce contribuie adesea la erori si
complicații postinjecționale. In prezent este foarte importantă asigurarea cu dispozitive de
administrare (penuri și асе): 100% în grupul copiilor și al adolescenților, femeilor cu diabet
în peroada sarcinii, precum și persoanelor cu retinopatie proliferativâ avansatâ; și in
ргороție de 50% - cu senringi pentru restul categoriilor de pacienți aflați la tratamentul cu
insulinâ.
Este cunoscut faptul că succesul tratamennilui pacientului cu diabet zaharat depine
foarte mult de nivelul de control al acestuia și necesită aprovizionarea pacienților cu
glucometre, teste si lancete. Aprovizionarea obhgatorie cu toate resursele de autocontrol este
necesară copiilor și persoanelor cu diabet zaharat de tip 1, în proporție de 100% (сорii,
adolescenti și femei însărcinate cite 5 teste pe zi, adulți - 3 teste pe zi) si pacienților cu
diabet zaharat de tip 2 aflați la insulinoterapie, în proporție de 50% (cite 3 teste pe zi).
Persoanele cu diabet zaharat de tip 2 aflate la tratament cu antidiabetice orale să fie
aprovizionate cu 10 teste pe lună.
Serviciul de tratament în staționar al diabetului zaharat este efectuat preponderent de
către secții În secțiile specializate prezente lipsesc dispozitivele medicale modeme de
diagnostic (de laborator - aprecierea hemoglobmei glicolizate conform standardelor
internaționale, aprecierea microalbumimuriei, dozările îmunologice; instrumental examinarea piciorului diabetic, examinarea fundului de ochi, examinarea vaselor periferice,
preciun și monitorizarea continuă a glicemiilor), ceea ce nu permite efectuarea ivestigațiilor
complexe pentru monitorzarea evoluției diabetului zaharat și diagnosticul corect al
complicațiilor cronice.
În domenul ingrijirilor paliative nu există cooperare dintre istituțiile medicale, societatea
civilă și serviciile de asistență socială pentru soluționarea problemelor complexe ale
pacienților cu diabet și cecitate, pacienților cu consecințe ale accidentelor vasculare
cerebrale și cardiac, cu amputații. Ingrijitorii și pacienții cu diabet nu dispun de urilaj
gratuit pentru ingrijire (scaune cu rotile, echipamente ortopedice si de fixare, pansament
pentru escare etc.).
Lipsa cooperării dintre medicii de familie, medicii endocrinologi și alți specialisti
(oftalmologi, neurologi, nefrologi, cardiologi, chirurgi) antrenați în acordarea asistenței
medicale pacientului cu diabet creează dificultăți in sistematizarea și raportarea
complicațiilor cronice. Acestea umpun elaborarea unui registru național al pacienților cu
diabet zaharat pentra a avea posibilitatea de a raporta datele epidemiologice concrete. Inițial
este necesară formarea unui registru pentru copii cu diabet zaharat din teritoriu.
La momentul actual există problema de colectare a datelor despre pacienții cu diabet,

ceea ce necesitâ elaborarea unui formular unificat de raportare a pacienților cu diabet pentru
medicii de familie.
П. OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Obiectivul general al Programului raional de prevenire și control al diabetului zaharat
pentru anii 2017-2021 (în continuare - Program ) constă în reducerea poverii diabetului
zaharat în raionul Glodeni prin implementarea unui program eficace, centrat pe pacient, cu
implicare socială, în conformitate cu resursele disponibile.
Conform recomandațiilor experților OMS, prezentul Program va avea о structură
complexă pentra о mai bună implementare si coordonare.
Obiectiv specific 1: Optmizarea metodelor de prevenire primară a diabetului zaharat:
Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea măsurlor de prevenire secundară a diabetului zaharat prm
diagnosticarea precoce a complicațiilor cronce, stoparea progresiei acestora prin tratament
adecvat si oferirea metodelor de reabilitare.
Obiectiv specific 3: Ameliorarea asistentei medicale femeilor insărcinate cu diabet
(gestațional sau preexistent sarcinii);
Obiectiv specific 4: Asigurarea cu resurse suficiente (umane, medicamentoase, tehnice și
financiare).

Ш. ACȚIUNELE СЕ URMEAZA А FI ÎNTREPRINSE
Prezentul Program stabilește umătoarele acțiuni pentru realizarea obiectivelor
identificate.

Obiectiv specific 1. Optimizarea metodelor de prevenire primară a diabetului
zaharat
Actiuni
|
Motivație
|
Indicatori
Subobiectiv 1.1. Reducerea cu 10% a numărului de persoane cu
risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat și diminuarea cu 5% a prevalenței
diabetului zaharat către anul 2021

1.2. Activități de prevenire a diabetului
zaharat prin reducerea factorilor de risc
compotamentali în populația generală
(conform Programului teritorial în
domeniul alimentației și nutriției pentru
anii 2014-2020, Programului teritorial
privind controlul alcoolului pentni anii
2012-2020, Planului teritorial de acțiuni
pentru anii 2016-2020 privind
implementarea Strategiei națonale de
prevenire și control al bolilor
netransmisibile pe anii 2012-2020 și
Programului territorial de promovare a
sănătății pentni anii 2016-2020) cu
iformarea anuală la Ministerul Sănătății,
Muncii si Protecței

Studiile clinice realizate în Număr de rapoarte
domemul diabetologiei
privind implementarea
demonstrează că diabetul programelor națioanle
zaharat poate fi prevenit sinergice cu diabetul
prin reducerea sau
zaharat; populației cu risc
eliminarea factorilor de rise inalt: populație cu risc de
modificabili (factori
înbolnăvire
determinați de stilul de
viațâ – obezitatea,
inactivitatea fizică, dieta
nesănătoasă, consumul
nociv de alcool și de tutun,
precum și de patologiile
asociate – dislipidemia,
patologiile cardiovasculare)

Subobiectiv 2.2. Sporirea depistării precoce a diabetului zaharat
2.2.1. Screeiungul efectuat prin
Screeningul este о
Populația supusă
chestionare a 80% din populație cu virsta investigate complexă și
screeningului: populate
de peste 40 de ani. pînă în
costisitoare, de aceea se
țintă
2021
propune la prima etapă de
a aplica metoda de
chestionare pentru
stratificarea riscului de
dezvoltare a diabetului
zaharat si evidențierea
persoanelor care au
necesitate stringenta pentru
aplicarea metodelor de
screening de laborator.
Stratificarea grupelor de
risc va permite reducerea
cheltuielilor pentru
investigațiile de laborator
2.2.2. Screeningul diabetului zaharat.
testul oral de tolerantă la glucozâ (TOTG)
la minimum 80% dintre persoanele cu
rise inalt pină in 2021

Număr de persoane cu
risc inalt de dezvoltare a
diabetului zaharat carora
li s-a efectut testul oral de
toleranță la glucoză:
număr total de persoane
cu risc inalt de dezvoltare
a diabetului zaharat

2.2.3. Acoperirea cu intervenții scurte a
70% din populația cu risc de dezvoltare
a diabetului zaharat, conform
Protocolului clinic national, pînă in 2021

2.2.4. Organizarea activitărilor de
sensibihzare si comunicare privind
prevenirea factorilor de risc in cadrul
Zilelor mondiale ale diabetului. obezității,
conform calendanilui stabilit
2.2.5. Organizarea atelierelor de lucru
conferințelor in domeniul prevenirii și
controlului diabetului zaharat

Comunicarea. Informarea
si educarea populației și a
tuturor prestatorilor de
servicii de sănătate privind
măsurile de prevenire a
diabetului zaharat si
consecințelor acestuia.

Număr de persoane cu
risc de dezvoltare a
diabetului zaharat supuse
intervențiilor scurte;
număr total de persoane
cu risc de dezvoltare a
diabetului zaharat
Raport anual elaborat și
prezentat: număr de
activități organizate:
număr de participanți

Fortificarea cunoștințelor și Raport anual elaborat și
capacităților lucrătorilor
prezentat: număr de
medicali implicați in
activități organizate:
prestarea serviciilor de
număr de participanti
screening al diabetului
zaharat

Obiectiv specific 3. Imbunătățirea măsurilor de prevenire secundarâ a diabetului
zaharat prin diagnosticarea precoce a complicațiilor cronice, stoparea progresiei
acestora prin tratament adecvat și oferirea metodelor de reabilitare
Acriuni
Motivarie
Indicatori
Subobiectiv 3.1. Asigurarea accesului pacienților la metode de control al diabetului și
screeningul complicațiilor cronice
3.1.1. Aprecierea anuală a
Hemoglobma glicozilată
Număr de persoane cu cel puțin о
hemoglobinei glicozilată la este marcherul compensării determinare a hemoglobinei
70% din populație
diabetului zaharat care
glicozilate: număr de persoane cu
trebuie să fie testata la toți diabet zaharat
pacienții cu diabet zaharat
pentni aprecierea

3.1.2-Testarea hemoglobinei
glicozilate la 70% dintre
pacienții cu diabet zaharat
tratați cu insulină minimum
de 2 ori pe an

Eficiența tratamentului la Numar de persoane tratate cu
fiecare3 luni pină la
insulină cu cel puțin 2 determinări
normalizare, indicînd
ale hemoglobinei glicozilate;
momentul de intensificare a număr total de persoane tratate cu
terapiei hipoglicemiante
insulmă

3.1.3.Determinarea anuală a
LDL- colesterolului
(lipoproteide cu densitate
joasâ) la 70% din populația
cu diabet zaharat

Lipoproteidele cu densitate
joasă reprezinta factorii
aterogeni care intensifică
riscul cardiovascular la
persoanele cu diabet zaharat Număr de persoane cu LDLcolesterol măsurat; număr de
persoane cu diabet zaharat din
populația totală.

3.1.4. Efectuarea anuală a
screeningului nefropatiei la
70% din populația cu diabet
zaharat

Persoanele cu diabet
Numar de persoane cărora li s-a
necesită efectuarea anuală a efectuat screeningul nefropatiei:
screeningului complicațiilor număr de persoane cu diabet
renale pentru diagnosticarea zaharat din populația totală
precoce ale acestora si
prevenirea evoluției spre
stadiile care impune
tratament prin dializă renală
3.1.5. E fectuarea anuală a
Evaluarea oftalmolozică
Niunar de persoane cu diabet
screeningului retinopatiei la anuală permite diaznosticul zaharat cărora li s- a efectuat
50% din populația cu diabet tmipuriu al afectării vaselor screeiungul retinopatiei; număr
zaharat
retiniene cu prevenirea
de persoane cu diabet zaharat din
cecității
populația totală

3.1.6. Implementarea
Persoanele cu diabet
Număr de persoane cu diabet
modelului unic de evaluare a zaharat din start prezintă un zaharat cărora li s-a determinat
riscului cardiovascular
risc cardiovascular
riscul cardiovascular prin
individual, pnn utilizarea
majorat, din care
utilizarea diagramei de risc
diagramei de risc HeartScore considerente trebuie utilizat HeartScore: număr total de
la minimum 80% dintre
riscul HeartScore pentru a persoane cu diabet zaharat
persoanele cu diabet zaharat interveni timpuriu și a
preveni mortalitatea
cardiovasculară la
persoanele cu diabet zaharat
3.1.7. Efectuarea
Afectarea piciorului
Numar de pacienți cu diabet
screeningului pentiu
diabetic la pacienții cu
zaharat cărora li s-au efectuat
depistarea piciorului diabetic diabet zaharat este о
screeningul picioruilui diabetic;
a 80% dintre pacienții cu
problemă împortantă.
nuniăr de persoane cu diabet
diabet zaharat
deoarece reprezintă cauza zaharat dm populația totală
cea mai frecventa a
amputațiilor membrelor,
deaceea se solicita
screeningul piciorului
diabetic
Subobiectiv 3.2. Majorarea nuimărului de persoane cu diabet zaharat care au obținut
control satisfâcător
3.2.1. Atingerea obiectradui Prevenirea complicațiilor
ca <30% din populatie să aibă cronice ale diabetului
HbAlc -9%
zaharat constă în obținerea
unui control glicemic bun
ceea ce ar constitiu HbAlc
<7%
3.2.2. Atingerea obiectivilui
ca
<30% din populație sâ aibă
HbAlc >9%

Număr de persoane cu diabet
zaharat cu HbAlc>9% (ultima
valoare dm anul curent): număr de
persoane care au efectuat HbAlc în
anul curent
Număr de persoane cu diabet
zaharat cu HbAlc<7% (ultima
valoare dm anul curent): număr de
persoane care au efectuat HbAlc în
anul curent

3.2.3. Atingerea obiectivului Reducerea riscului
ca <30% din populatie să aibă cardiovascular și a
LDL- colesterol >3.4 mmol/l mortalității cardiovasculare
la persoanele cu diabet
necesitâ obținerea valorilor
țintâ ale LDLcolesterolului si a valorilor
tensiunii arteriale
3.2.4.Atingerea
obiectivului ca <30% din
populație să aibă tensiunea
arterială 140/ 90 mmHg

Număr de persoane cu diabet
zaharat cu LDL- colesterol >3.4
mmol/l (ultima valoare din anul
curent): număr de persoane care au
efectuat LDL-colesterol in anul
curent
Număr de persoane cu diabet
zaharat cu tensiunea arterială >140
/90 mmHg (valoarea midie în
ultimele 3 liuii): număr total de
persoane cu diabet zaharat cu
tensiunea arterială majorată în
anul curent

Subobiectiv 3.3. Reducerea numârului de complicații cronice ale diabetului zaharat
Concept elaborat
Elaborarea conceptului și a
documentelor de suport
pentru a organiza in viitor un
serviciu de ingrijire paliativă
Obiectiv specific 4. Ameliorarea asistenței medicate femeilor insarcinate cu diabet
(gestațional sau preexistent sarcinii)
Actiuni
Motivatie
Indicatori
Subobiectiv 4.1. Reducerea cu 10% a incidenței diabetului gestational către anul
2021
Efectuarea screeningului a
Număr de femei însarcinate
100% dintre femeile
cârora li s-a efectuat
insarcinate pentru
screeningul pentru diabet
ldentificarea diabetului
zaharat; număr total de femei
gestational
insarcinate cu diabet
gestațional
Subobiectiv 4.2. Asigurarea asistenței medicale calitative femeilor cu diabet
zaharat preexistent sarcinii
Garantarea accesului a
Diabetul zaharat preexistent Niunăr de femei insarcinate
100% dintre femeile
sarcinii in cazul compensăni cu diabet zaharat care au
însarcinate cu diabet
insuficiente contribiue la
acces la 5 teste pe zi; număr
zaharat preexistent la о
progresarea complicatiilor
total de femei insarcinate cu
ingrijire adecvatâ
cronice si prezintă riscuri
diabet zaharat preexistent
severe pentru viața
sarcinii
pacientelor
Obiectiv specific 5: Asigurarea cu resurse suficiente (umane, medicamentoase, tehnice
și financiare)
Actiuni
Motivatie
Indicatori
Subobiectiv 5.1. Creșterea răspunderii personalului calificat prin instruiri și
recrutări

5.1.1. Instruirea a cel puțin
2 educatori ăn diabet dintre
asistentele medicale în
cadrul centrelor de
sanătate/ centrelor de
sanitate publică

Număr de centre de sanătate
care au cel puțin 2 asistenți
medicali instruiți; număr total
de centre de sănătate/ centre
de sanătate public

5.1.2. Instruirea а 60% din
personalul medical (medici
de familie, asistente
medicale, ginecologi,
endocrinology,
oftalmologi, cardiologi)
5.1.3. Elaborarea
algoritmuliu de conduită a
persoanei cu diabet zaharat
sau cu factri de risc pentni
diabet (medici de familie,
asistente
medicale,si
5.1.4. Elaborarea
utilizarea materialelor
standardizate pentru
informare

Niunar de personal medical
instruit; număt total de
personal medical din grupul
țintâ

Crearea unui algoritm de
management al diabetului
pentru mediii de familie,
asistentele medicale (actualizat
о data la 2 ani)
Materiale informaționale
elaborate

5.1.5. Cresterea numărului
Număar de medici de familie,
de specialiști si
endocrinolog, asistente
redistibuirea lor omogena
medicale (la nivel national și
în domeniul ingrijirii
raional)
sănătății
Subobiectiv 5.2. Asigurarea garantată a persoanelor cu diabet zaharat cu
tratament farmacologic în funcție de necesitățile acestora
5.2.1. tratament cu
metformină a 80% dintre
persoanele ce suferă cu
diabet zaharat

Număr de pacienți cu diabet
zaharat aflați la tratament cu
metfonnmă (2 g pe zi): număr
de persoane cu diabet zaharat
din populația totală

5.2.2. Asigurarea а 50%
dintre pacienții cu diabet
zaharat cu preparate
antiagregante

Număr de pacienți cu diabet
zaharat asigurați cu preparate
antiagregante; nnumar de
persoane cu diabet zaharat din
populapa totală
Număr de pacienți cu diabet
zaharat asigurați cu
hipolipemiante; număr de
persoane cu diabet zaharat din
populația totală

5.2.3. Asigurarea a 40%
dintre pacientul cu diabet
zaharat cu preparate
hipolipemiante

5.2.4. Asigurarea a 80%
dintre pacienții cu diabet
zaharat cu preparate
hipotensive

Număr de pacienri cu diabet
zaharat asigurați cu preparate
hipotensive; populatie cu
diabet zaharat cu tensiunea
arterialâ majorată

Subobiectiv 5.3. Asigurarea persoanelor cu diabet zaharat cu diverse dispozivive
pentru autocontrol și tratament
5.3.1. Asigurarea accesului
a 100% dintre copii pîna la
18 ani cu 5 teste pe zi

Număr de copii cu diabet
zaharat asigurați cu 5 teste pe
zi; număr total de copii cu
diabet zaharat

5.3.2. Asigurarea a 100%
dintre femeile insarcinate
(cu diabet preexistent și
gestaținal) cu 5 teste pe zi

Număr de femei insarcinate
(cu diabet preexistent si
gestațional) asigurate cu 5
teste pe zi; număr total de
femei insarcinate (cu diabet
gestațional și preexistent)

5.3.3. Asigurarea a 100%
dintre persoanele tratate cu
insuhnă (regim bazalbolus) cu teste pentru
autocontrol,în număr de
100 de teste pe lună

Număr de pacienți tratați cu
insulinâ (regim bazalbolus)asigurați cu 100 de teste
pe lună;număr total de pacienți
tratați cu insulină(regim
bazal-bolus)

5.3.4. Asigurarea
persoanelor cu diabet
zaharat de tip 1 cu analogi
de insulina

Număr de pacienți cu diabet
zaharat de tip 1 asigurați cu
analogi de insulin; număr total
de pacienți cu diabet zaharat
de tip 1

5.3.5. Asigurarea a 100%
dintre copii și feimei
insărcinate cu glucometre

Număr de copii și femei
insarcmate asigurate cu
glucometre

Subobiectiv 5.4. Fortificarea capacitătilor de diagnostic precoce la nivel teritorial
5.4.1. Crearea condițiilor în
Număr de centre de sănătate
aprecierea
care pot aprecia
microalbuminuriei,
microalbuminuria, creatinina,
creatininei, hemoglobinei
hemoglobina ghcohzată, LDLglicolizate, LDLcolesterolul; număr total de
colesterolului la 70% dintre
centre de sănătate
pacientii cu diabet zaharat
5.4.2. Implementarea
tehnologiilor avansate de
monitorizare a ghcemiilor,
monitorizare glicemicâ
continuă

Număr de proceduri efectuate;
număr de centre în care a fost
implementată monitorizarea
glcemicâ continuâ

IV. ETAPELE ȘI TERMENELE DE IMPLEMENTARE
Prezentul Program territorial-raionale va fi implementat pe parcursul anilor 2017-2021 în conformitate cu Planul de
acțiuni stipulat în anexa nr. 2.
La mijlocul termenului de realizare a Programului teritorial se va efectua evaluarea intermediară, iar la sfirșitul
impleinentării Programuliu teritorial - evaluarea finală.
RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTARE
Autoritatea responsabilă de implementarea prezentuliu Program sînt IMSP teritoriale, CSP Glodeni.
In procesul de implementare a prezentuliu Program, autoritățile responsabile vor colabora cu alte autorități ale
administrației publice centrale și locale, organizații neguvernamentale, precum și cu parteneri internaționali de dezvoltare.

V.ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR
Finanțarea acțiunilor prevăzute în prezentul Program se va efectua din contul și în limitele alocațiilor prevăzute anual în aceste
scopuri în bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, bugetele autorităților administrației publice locale.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

VII. REZULTATELE SCONTATE ȘI INDICATORII DE PROGRES
Rezultatele așteptate în urma împlementării prezentului Program teritorial către anul 2021:
reducerea cu 5% a prevalenței diabetului zaharat:
reducerea cu 10% a incidenței diabetului zaharat:
reducerea cu 10% a incidenței diabetului gestațional;
reducerea cu 20 % a numărului de complicații cronice ale diabetului zaharat (amputații, nefropatie, retinopatie).
Indicatorii obiectvului specific 1:
Indicatori de progres:
număr de rapoarte privind implementarea programelor naționale sinergice cu diabetul zaharat;
școală creată;
populație supusă screeningului: populație țintă;
număr de persoane cu risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat cărora li s-a efectuat testul oral de toleranță la glucoză; număr total de persoane
cu risc înalt de dezvoltare a diabetului zaharat;
număr de persoane cu risc de dezvoltare a diabetului zaharat informate; număr total de persoane cu risc de dezvoltare a diabetului zaharat;
raport anual elaborat și prezentat; număr de activități organizate; număr de participanți;
Indicatorii obiectivului specific 2:
Indicatori de progres
număr de persoane cu diabet zaharat cu cel puțin о determinări ale hemoglobinei ghcolizate; număr de persoane cu diabet zaharat;
număr de persoane tratate cu insulina cu cel puțin 2 determinări ale hemoglobinei ghcolizate; număr total de persoane tratate cu insulină;
număr de persoane cu diabet zaharat cu LDL-colesterol măsurat; număr de persoane cu diabet zaharat din populația totala;
număr de persoane cu diabet zaharat cărora li s-au efectuat screeningul nefropației; număr de persoane cu diabet zaharat din populația
totala:
număr de persoane cu diabet zaharat cărora li s-au efectuat screeningul retinopatitei; număr de persoane cu diabet zaharat din populața
totala:
număr de persoane cu diabet zaharat cărora li s-au determinat riscul cardiovascular prin utilizarea diagramei de risc HeartScore; număr total
de persoane cu diabet zaharat;
număr de pacienți cu diabet zaharat cărora li s-a efectuat screeningul piciorului diabetic; număr de persoane cu diabet zaharat din
populația totală.

Indicatorii obiectivului specific 3:
Indicatori de progres:
•
număr de femei insarcinate cărora li s-au efectuat screeningul pentru diabet zaharat; număr total de femei insarcinate cu diabet gestațional;
•
număr de femei insarcinate cu diabet zaharat care au acces la 5 teste pe zi; număr total de femei insarcinate cu diabet zaharat preexistent
sarcinii.
Indicatorii obiectivului specific 4:
Indicatori de progres:
•
număr de centre de sănătate care au cel рuțin 2 asistenți medicali instruiți;
număr total de centre de sânătate/ centre de sănătate publică;
•
număr de personal medical instruiți; număr total de personal medical din grupul țintă;
•
materiale informaționale elaborate;
•
număr de medici de familie. endocrinologi. asistente medicale ;
•
număr de pacienți cu diabet zaharat aflați la tratament cu metformina (2 gr pe zi); număr de persoane cu diabet zaharat din populația totală:
•
număr de pacienți cu diabet zaharat de tip 1 asigurați cu analogi de insulin; număr total de pacienți cu diabet zaharat de tip 1;
•
număr de pacienți cu diabet zaharat asigurați cu preparate antiagregante; număr de persoane cu diabet zaharat din populația totală;
•
număr de pacienți cu diabet zaharat asigurați cu preparate hipolipemiante; număr de persoane cu diabet zaharat din populapa totală;
•
număr de pacienți cu diabet zaharat asigurați cu preparate hipotensive; populație cu diabet zaharat cu tensiunea arterială majorată;
•
număr de copii cu diabet zaharat asigurati cu 5 teste pe zi; număr total de copii cu diabet zaharat;
•
număr de femei însarcinate (cu diabet preexistent și gestațional) asigurate cu 5 teste pe zi; număr total de femei însarcinate (cu diabet
preexistent și gestațonal);
•
număr de copii și femei insarcinate asigurate cu glucometre;
•
număr de pacienți aflați la tratament cu insulina (regun bazal-bolus) asigurați cu glucometre; număr total de pacienți aflați la tratament cu
insulina (regun bazal-bolus);

•
•
•

•
•

număr de centre de sănătate care pot aprecia microalbumineria, creatinina, hemoglobina ghcolizată, LDL-colesterolul; număr total de centre
de sănătate:
număr de proceduri efectuate;
număr de centre în care a fost implementata monitorizarea glicemică continuă;

V. PROCEDVRI DE RAPORTARE ȘI EVALUARE
Evaluarea prezentuliu Program se efectuează de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,Consiliul Raional Glodeni, CSP
territorial în confomntate cu Planul național, în baza indicatorilor si obiectivelor conținute în Program și în Planul de acțiuni .
Prevederile prezentuliu Program teritorial sint valabile și obligatorii pentru toate instituțiile medico-sanitare, indiferent de statutul juridic,
care vor respecta integral cadrul normativ și vor furniza date necesare evaluării activitații.
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Proiect
DECIZIE
din

nr.

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a
instituţiilor de învăţământ din raionul Glodeni
pentru anii 2018-2023

În conformitate cu Strategia Națională ”Educație pentru toți”, Planul de Acțiuni privind
reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, Planul Național de Acțiuni
pentru implementarea reformei structurale în educație (2011-2013), Programul de dezvoltare
strategică a Ministerului Educației pentru anii 2012-2014 și Programul de dezvoltare a educației
incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, art.43 al Legii privind administrația
publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional, Glodeni
DECIDE:
1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a învăţământului din raionul Glodeni pentru anii 20182023, conform anexei.
2. Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Glodeni va asigura:
2.1 Implementarea Strategiei prin intermediul planurilor anuale de activitate;
2.2 Coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei pe parcursul perioadei prevăzute,
conform solicitării Consiliului Raional cu privire la realizarea acţiunilor prevăzute în Program.
3. Finanţarea măsurilor prevăzute de Strategie se va efectua în limitele mijloacelor aprobate în
aceste scopuri pentru perioada respectivă din bugetul raional şi bugetele locale .
4. Responsabilă de realizarea prezentei decizii se desemnează doamna vicepreşedintă a
raionului Glodeni, Albu Oxana.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei Consultative de
specialitate pentru activităţii socio-culturale şi învăţământ - (preşedinte - doamna Lurenţia
Moloşnic).
Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional

Iniţiatorul proiectului:
Preşedintele raionului
Coordonat:
Vicepreşedintele raionului
Şef DÎTS
Şef Direcţiei finanţe
Specialist responsabil pe consultări publice
Avizat: Secretar al CR

Vasile Pelin

Leucă Ion

Albu Oxana
Casauţan Tudor
Fevronia Nicolaev
Ina Stavinschi
Vasile Pelin
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proiect

DECIZIE

nr._____ din ________ 20
Cu privire la aprobarea
schiței Monumentului lui
Ștefan cel Mare și Sfânt
în or. Glodeni
În temeiul art. 14 al Legii privind Administrația publică locală nr.436 – XVI din 28.12.2006, art. 7
al Legii monumentelor de for public nr. 192 din 30.09.2011, deciziei nr. 5/5 al Consiliului raional Glodeni
din 30 iunie 2017.
Consiliul raional Glodeni Decide:
1.
Se aprobă schița Monumentului lui Ștefan cel Mare în or. Glodeni, care va fi
amplasat pe adresa: or.Glodeni, str. Suveranității, 2( pe o suprafață de 15 m2).
2.
Serviciul Cultură Glodeni în comun cu arhitectul Șef al raionului Glodeni dl Denis Șaban va
asigura prezentarea actelor necesare ai monumentului nominalizat în p. 1 ai prezentei decizii la
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comisiei consultative de specialitate
pentru protecția mediului, amenajarea teritoriului și dezvoltarea serviciilor publice (președinte
Valeriu Țarigradschi)
Președințele ședinței
Secretar al Consiliului raional
Pelin Vasile
Inițiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni
LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreședinte al raionlui Glodeni
Albu Oxana
Șef interimar al Serviciului Cultură
Mutelica Olga
Șef interimar al Direcției Finanțe
Nicolaev Fevronia
Arhitect șef al raionului
Șaban Denis
Specialist principal în problemele
administrației publice,
responsabil de construcții publice
Stavinschi Ina
Avizat:
Secretar al Consiliului raional

Pelin Vasile

