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D E C I Z I E   nr. 5 -8 

 

                                                                                      din 06 decembrie 2018 

 

 

Cu privire la mersul indeplinirii  Planului 

de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei sociale pentru 

activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019. 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) al Legii privind Administraţia 

Publică Locală nr.436-XVI din 28.12.2006, în vederea asigurării fiabile a 

economiei raionale şi creării condiţiilor optime de activitate în perioada de toamnă-

iarnă  şi întru executarea deciziei nr.2-2 din 24 mai 2018 Cu privire la aprobarea  

Planului de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei 

sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019, Consiliul raional 

DECIDE: 

 

I. Se ia act de informaţia prezentată de dna G.Nani, şef secţie economie, 

referitor la mersul executării Planului  măsurilor de  pregătire a economiei şi 

sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada  de toamnă - iarnă 2018-

2019 (anexă). 

     II. Se menţin la control măsurile neîndeplinite şi parţial executate, iar   

     responsabilii desemnaţi vor asigura executarea integrală. 

     III.Asigurarea îndeplinirii prezentei Decizii se pune în sarcina  preşedintelui          

     raionului.  

IV.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina CCS  

”Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport”. 

 

        Secretarul   

        Consiliului   raional                                                                            L.Vidraşco 

        Contrasemnat: 

        Specialist principal în probleme juridice                                          V.Coreţchi 

       Şef Secţie economie                                                                              G.Nani 
 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                             

                                                    Mersul îndeplinirii planului                         

de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei sociale pentru 

                                activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019 

Nr

. 

d/

o 

Denumirea măsurilor 
Termenul 

executării 

 

Mersul  

indeplinirii 

 

Responsabili 

1. Solicitarea şi prezentarea informaţiei 

privind necesităţile de resurse energetice 

pentru instutuţiile bugetare în perioada de 

toamnă-iarnă 2018-2019. 

 

Iunie 2018 

 

 

executat 

Consiliul raional 

secţia economie, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

2. Totalizarea şi stabilirea necesităţilor de 

resurse energetice a instituţiilor bugetare 

pentru sezonul rece 2018-2019. 

Iunie 2018 

 

 

executat 

Consiliul raional 

secţia economie 

3. Pregătirea documentelor  de licitaţie cu 

privire la achiziţionarea resurselor 

energetice şi prezentarea lor la Agenţia  

Achiziţii Publice pentru a fi publicate în 

Buletinul Achiziţiilor Publice. 

Iunie 2018 

 

 

Nu a fost 

necesar 

Consiliul raional 

secţia economie 

 4. Anunţarea şi desfăşurarea licitaţiei cu 

privire la achiziţionarea resurselor 

energetice pentru sezonul de încălzire 

2018-2019. 

 

Iulie 2018 

 

 

Nu a fost 

necesar 

Consiliul raional 

secţia economie , 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 5. Încheierea şi aprobarea contractelor de 

achiziţie a resurselor energetice în urma 

licitaţiei desfăşurate.  

Iulie-august  2018 Nu a fost 

necesar 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale  

 6. Monitorizarea procesului de achiziţionare a 

resurselor energetice. 

permanent pe 

parcursul perioadei 

conform contractelor 

încheiate 

executat Consiliul raional 

secţia economie, 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

agentul economic. 

7. Constituirea  comisiei pentru  organizarea,  

monitorizarea şi controlul pregătirii 

instituţiilor bugetare către  sezonul rece a 

anului. 

   24.05.2018              executat Consiliul raional 

 

8.  Monitorizarea şi controlul pregătirii 

instituţiilor bugetare către sezonul rece a 

anului 

Iunie-septembrie 2018 executat SCGCD, 

DÎ,DASPFC,APL 

9. Achiziţionarea resurselor energetice pentru 

instituţiile de învăţămînt 

Mai – iunie 2018 executat DÎ, Managerii 

şcolari 

10 Îndeplinirea măsurilor ce ţin de 

conservarea energiei şi economisirea 

resurselor energetice , care vor contribui la 

reducerea nivelului de consum al acestora  

Iunie – august 2018 executat Managerii şcolari 

11.  Revizuirea şi reparaţia centralelor termice 

şi a sistemelor de încălzire la toate 

instituţiile de învăţămînt 

August-septembrie 

2018 

 

executat 

APL. DÎ, 

SCGCD 

12. Reparaţia acoperişurilor, curăţarea Iulie-septembrie   Primăria oraşului, 



subsolurilor, revizuirea sistenelor 

inginereşti la blocurile locative din 

or.Şoldăneşti 

2018 Nu sa 

executat 

Regia –Apă, 

SCGCD,asociatiile 

locatarilor 

13. Revizuirea fîntînilor de canalizare, 

fîntînilor arteziene, turnurilor de apă, 

sistemelor de aprovizionare cu apă. 

August-Septembrie  

2018 

 

partial 

Primăriile 

localitatilor, 

Regia-Apă, SA 

Salubritate, 

SCGCD 

14. Monitorizarea lucrărilor de reparaţie a 

reţelelor telefonice 

August-septembrie  

2018 

 

executat 

SA „Moldtelecom, 

Fil.Şoldăneşti, 

SCGCD 

15. Monitorizarea lucrărilor de reparaţie a 

reţelelor electrice 

Iulie-septembrie  

2018 

 

executat 

RED-NORD, fil. 

Şoldăneşti, 

SCGCD 

16. Desfăşurarea lucrărilor de reparaţie şi 

profilaxie a instalaţiilor, gazoductelor care 

sunt contactate pentru exploatare 

 Iulie-septembrie  

2018 

 

executat 

S.A „Orhei-Gaz”, 

Fil.Şoldăneşti, 

SCGCD 

17. 

 

Efectuarea reviziei şi reparaţia cazanelor 

din cazangerii, spălarea sistemelor de 

încălzire din toate instituţiile de învăţămînt 

şi educaţie din raion 

August-septembrie  

2018 

 

executat 

Institutiile de 

invatamint 

DÎ, APL, SCGCD 

18. Revizuirea şi reparaţia apeductelor, 

sistemelor de canalizare 

Pînă la 15.09.2018 executat Primăriile 

localitatilor, 

Regia-Apă, SA 

Salubritate, 

SCGCD 

19. Efectuarea reparaţiei tehnicii, procurarea şi 

depozitarea materialelor antiderapante 

pentru întreţinerea drumurilor 

August-octombrie  

2018 

 

executat 

SCGCD, 

SA “Drumuri 

Soroca”fil.Şoldăne

şti 

20. Încheierea contractelor cu agenţii 

economici, care dispun de tehnică specială 

(buldozere, exavatoare) pentru curăţirea 

drumurilor de zăpadă în timpul iernii 

15.10. – 30.10. 

2018 

 

partial 

Primăriile, 

SA “Drumuri 

Soroca”fil.Şoldăne

şti, DAA, SCGCD 

21. Atestarea responsabililor cazangeriilor pe 

gaze de la instituţiile bugetare 

Septembrie 2018 executat SCGCD 

 

22. Instituţiile de învăţămînt: 

1. Finisarea sălii sportive la gimnaziul s. 

Răspopeni - 500 mi ilei 

 

Iunie – octombrie 

2018 

 

 

executat 

Primăriile, 

SCGCD, DÎ, 

Conducătirii  

instituţiilor vizate 

 

 

 

 

2.  Reparaţia gimnaziului în 

s.Olişcani.Termoizolarea peretilor blocului 

B – 2200 mii lei 

 

31-06-2019 

Se va 

executa 

pînă  

31.12.2018 

 

3. Reparatia salii de festivitati „Ştefan cel 

Mare” or. Şoldăneşti – 350  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

executat 

4. Termoizolarea peretilor blocului de 

studii s. Cotiujenii Mari – 1100  mii lei 

Iunie – octombrie2018 

 

Se va 

executa 

pînă  

31.12.2018 

 



5.  Reparatia salii festive gimnaziu s. 

Samascani – 120  mii lei  

Iunie – octombrie 

2018 

 

 

executat 

 6. Reparaţia acoperişului la galerie gim. 

D.Matcovschi,s.V.Raşcov – 415  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

 

executat 

7.  Reparaţia  gim.s.Alcedar, Bloc sanitar – 

280  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

 

executat 

8.  Constructia sălii sportive la  

gim.,,A.Grosu,, s.Dobruşa – 400  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

 

Nu a fost 

finanţat 

9.  Finisarea reparatiei salii sportive 

s.Cobilea – 120  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

executat 

10. Renovarea sistemului electric 

s.Pohoarna – 250  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

executat 

11. Anveloparea grădiniţei Andrieş 

or.Şoldăneşti - 2000  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

 

Se va 

executa 

pînă  

31.12.2018 

12. Schimb.geamurilor la gr.Mărţişor şi 

repar.holului - 1200  mii lei   

Iunie – octombrie 

2018 

 

Nu a fost 

finanţat 

13. Reparaţ.blocului alim.şi canalizarea la 

gr.s.Olişcani – 120  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

 

Nu a fost 

finanţat 

14. Reparaţia gr.de copii din s.Rogojeni - 

200  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

 

Nu a fost 

finanţat 

15. Elaborarea proiectului reparaţiei 

capitale a gr.din s.Găuzeni – 6800  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

 

executat 

16.   Reparaţia capitala a gradinitei 

s.Raspopeni – 4500  mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

 

Nu a fost 

finanţat 

17.   Reparaţia gardului la gr.Pohoarna – 

60  mii lei si reparatia stadionului central - 

55mii lei 

Iunie – octombrie 

2018 

executat 

23. Reparaţia şi întreţinerea drumurilor 

publice  şi locale: 

 Reparaţia şi întreţinerea drumurilor 

publice pe anul 2018 în raionul 

Şoldăneşti 

Drumuri regionale – 47 mln. lei 

 

 

 

 

Mai – septembrie  

 

 

 

 

partial 

SA Drumuri 

Soroca 

(ASD Chisinau) 

SCGCD 

Drumuri locale de nivelul I – 4413,5 

mii lei 

Mai – octombrie  

 

partial 

 

Drumuri locale de nivelul II – 6523,1 

mii lei 

Mai - octombrie partial 

 



24. Promovarea şi implementarea proiectelor 

investiţionale în infrastructură de 

GAZODUCTE 
1. Gazoduct presiune inalta  Cusmirca-

Salcia-Cot – 9000 mii lei 

 

 

August –decembrie 

2018 

 

 

 

Nu sa executat 

Primariile, SCGCD 

2.  Gazoduct presiune inalta Cusmirca –

Vadul –Rascov-Socola – 1100 mii lei 

August –decembrie 

2018 

Nu sa executat 

3.  Gazoduct presiune inalta  Mihuleni-

Alcedar-Curatura – 7000 mii lei 

August –decembrie 

2018 

Nu sa executat 

4. Gazoduct presiune inalta  Samascani-

Fuzauca – 3000 mii lei 

August –decembrie 

2018 

Nu sa executat 

25. Promovarea şi implementarea proiectelor 

investiţionale în infrastructură de  

ILUMINARE STRADALĂ 

1. Iluminarea stradală în s. Alcedar – 200 

mii lei 

 

 

Iunie- septembrie 

2018 

 

 

 

executat 

Primariile, SCGCD 

2.  Iluminarea stradală în s. Cobilea – 200 

mii lei 

Iunie- septembrie 

2018 

executat 

3. Iluminarea stradală în s.Salcia – 200 mii 

lei 

Iunie- septembrie 

2018 

executat 

4.  Iluminarea stradala .Şipca – 150 mii lei Iunie- septembrie 

2018 

 executat  

5. Iluminarea stradală în s.Climăuţii de Jos 

– 200 mii lei 

Iunie- septembrie 

2018 

executat 

 

6.  Iluminarea stradală în s.Olişcani – 200 

mii lei 

Iunie- septembrie 

2018 

executat 

7. Iluminarea stradală în s.Rogojeni – 465 

mii lei 

Iunie- septembrie 

2018 

partial 

8. Extinderea iluminării stradale s.Chipeşca 

– 150 mii lei 

Iunie- septembrie 

2018 

partial 

9. Iluminarea stradală în s.Raspopeni – 150 

mii lei 

Iunie-septembrie 

2018 

 

partial 

10. Iluminarea stradală în or.Şoldăneşti – 

6,5mln. lei 

Iunie-septembrie 

2018 

partial 

 

Primariile, SCGCD 

11. Iluminarea proiectului s.Gauzeni – 600 

mii lei 

Iunie-septembrie 

2018 

partial 

26. Verificarea surselor de încălzire la 

beneficiarii serviciilor, la persoanele în 

etate şi familiile vulnerabile  

Septembrie – 

octombrie 2018 

executat Direcţia Asistenţă 

Socială şi protecţie 

a Familiei şi 

Copilului 

27. Organizarea reparaţiei surselor de încălzire  

a locuinţelor persoanelor, care se află la 

evidenţa serviciilor sociale 

August – octombrie 

2018 

executat Direcţia Asistenţă 

Socială şi protecţie 

a Familiei şi 

Copilului, APL 

28. Organizarea asigurării cu material pentru 

încălzire a locuinţelor  bătrînilor 

singuratici, persoanelor în etate, invalizilor 

Septembrie – 

octombrie 2018 

partial Direcţia Asistenţă 

Socială şi protecţie 

a Familiei şi 

Copilului, APL 



 

Descifrarea abrevierilor 
SCGCD – Secţia Construcţie  Gospodărie Comunală şi Drumuri 

DÎ  -- Direcţia Învăţămînt 

SA --  Societatea pe Acţiuni 

DAA – Direcţia Agricultură şi Alimentaţie 

SSE – Secţia Situaţie Excepţională 

DASPFC – Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei şi Copilului 

APL – Administraţia Publică Locală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Reparaţia clădirii la Azilul pentru bătrîni-

38,9 mii lei 

Octombrie 2018 executat Direcţia Asistenţă 

Socială şi protecţie 

a Familiei şi 

Copilului, APL 

30. Reparaţia curentă şi ermetizarea 

depozitelor şi încăperilor destinate păstrării 

producţiei agricole pentru  perioada de 

iarnă 

Septembrie – 

octombrie 2018 

executat Agenţii  economici, 

DAA 

 

31. Reparaţia curentă şi ermetizarea  

încăperilor destinate reparaţiei tehnicii 

agricole şi  angajaţilor ocupaţi la aceste 

lucrări . 

Octombrie – 

noiembrie 2018 

executat Agenţii  economici,  

DAA 

 

32. Reparaţia curentă şi ermetizarea  

încăperilor  pentru  animale şi  a  punctelor  

de  însămînţare artificială a bovinelor  

pentru   sezonul  rece 

August – octombrie 

2018 

executat Agenţii  economici, 

deţinătorii de 

animale,  

DA 

33. Asigurarea tuturor încăperilor cu destinaţie 

agricolă şi postrecoltare cu utilaj şi 

echipament antiincendiar conform 

condiţiilor legislative în vigoare 

Permanent executat Agenţii  economici,  

SSE,DAA 

 

34. 

 

Efectuarea  măsurilor  profilactice  de 

 combatere  a  bolilor  infecţioase 

necesare  pentru  trecerea  şeptelului  de  

animale  la  perioada  de  iarnă 

Septembrie- 

noiembrie 2018 

executat Agenţii  economici 

,   

DAA 

35. Efectuarea lucrărilor de protecţie a  

livezilor tinere  de rozătoare în perioada de 

iarnă 

Octombrie – 

noiembrie 2018 

executat Agenţii  economici 

,   

DAA 

36. Asigurarea culturilor de toamnă, în deosebi 

a rapiţei, de riscul îngheţurilor in perioada 

de iarnă 

Noiembrie – 

decembrie 2018 

executat Agenţii  economici 

,   

DAA 



 

Notă informativă  la proiectul de decizie 

cu privire  la mersul îndeplinirii 

“Planului de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei 

sociale   pentru activitate în perioada de toamnă- iarnă 2018-2019” 

 

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

          Autor-   G.Nani – şef. Secţie economie, cu participarea şefilor 

subdiviziunilor                Consiliului raional, conducătorilor instituţiilor medicale  a 

căror fondator este consiliul raional. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proictului actului normative şi 

finalităţile urmărite 

         Proiectul a fost elaborat în  temeiul Deciziei Consiliului Raional Şoldăneşti 

nr.2-2 (anexa nr.1) din 24mai 2018 „Cu privire la aprobarea  Planului de măsuri 

pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti  şi prevede informaţia cu privire 

la mersul îndeplinirii Planului nominalizat, care a fost prezentată de responsabili.   

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

   În rezultatul monitorizării  pregătirii instituţiilor bugetare către sezonul rece 

2018-2019 s-a constatat, că măsurile preconizate în Planul de măsuri pentru 

pregătirea economiei raionului Şoldăneşti şi sferei sociale   pentru activitate în 

perioada de toamnă- iarnă 2018-2019 au fost executate în marea majoritate. 

Urmează pînă la 31.12.2018  

- a fi  finisate lucrările de renovare a gumnaziului în s. Olişcani; 

- termoizolarea pereţilor blocului de studii a liceului teoretic Cotiujenii Mari; 

- anveloparea grădiniţei „Andrieş”. 

    S.A. Drumuri Soroca filiala Șoldănești parțial a executat lucrări de reparație a    

tehnicii, procurarea și depozitarea materialilelor antiderapante pentru întreținerea 

drumurilor publice din raion, în desfășurare este încheierea contractelor cu agenții 

economici care dispun de tehnică specială și care pot fi antrenate pentru prestarea 

serviciilor de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă. 

 Conform programului Fondului Rutier  pentru drumurile locale de nivelul I din 

4,414 mii lei sînt executate 3,500 mii lei, drumurile locale de nivelul II din 

6,523 mii lei sînt executate 5,940 mii lei.  

Conform programului „Drumuri bune pentru Moldova”  din 56 mln lei s-au 

executat doar 42 mln lei  din motiv, că tîrîziu s-a desfăşurat procedura de 

lictație publică. 

Pentru 11 localități au fost planificate lucrări de iluminare stradală: în 7 

localităţi  au fost executate, în 4 localităţi  sunt în curs de executare. 

    Pînă la sfîrșitul lunii noiembrie pompierii vor finisa verificarea sobelor de                                                                   

încălzire la beneficiarii deserviți la domiciliu. 



     Nu  toţi agenţii economici dispun de îcăperi destinate reparaţiei tehnicii 

agricole,        dar toate încăperile existente sunt reparate. 

    Asigurarea culturilor de toamnă s-a efectuat parţial şi va continua în luna    

decembrie când companiile de asigurări petrec asigurarea acestor culturi în masă. 

 

4. Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact pozitiv în organizarea activităţii instituţiilor în  

perioada toamnă-iarnă 2018-2019. 

5. Fundamentarea economică – financiară 

Împlimentarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare 

6. Constatările expertizei juridice  

Specialistul principal în probleme juridice  a avizat pozitiv proiectul fără 

obiecţii şi propuneri 

7.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Regulamentului cu privire la procedurile de 

asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către 

Consiliul raional Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, proiectul 

cu informaţia anexată a fost publicat pe pagina web a Consiliului raional 

www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea 

Consultări publice. 

 

 

  Şef Secţie economie                                     G.Nani 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soldanesti.md/


                                                                                                         Anexă 

Informaţie 

referitor la mersul îndeplinirii 

„Planului de măsuri pentru pregătirea economiei raionului 

Şoldăneşti  şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-

iarnă 2018-2019” 
    Prin decizia Consiliului Raional nr.2-2 din 24 mai 2018 a fost aprobat  „Planul 

de măsuri pentru pregătirea economiei raionului Şoldăneşti  şi sferei sociale pentru 

activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019”. În acest plan au fost stabilite 

măsurile preconizate, termenele de executare şi responsabilii de îndeplinire a 

acestor măsuri. 

În tabelul de mai jos Vă prezentăm îndeplinirea planului pe fiecare măsură în 

parte.(An.1) 

      De către secţia economie a fost solicitată de la primării, instituţiile medicale, 

instituţiile de învăţămînt, informaţie referitor la necesitatea de cărbune şi lemne 

pentru perioada rece. În rezultatul totalizării au fost stabilite cantităţile necesare . 

Nu a fost necesar de a desfăşura licitaţie pentru achiziţionarea cărbunelui 

centralizat, deoarece legislaţia în vigoare a permis instituţiilor să desfăşoare 

procedura de achiziţionare de sinestătător. De catre 12 institutii au fost 

achizitionate – 144,4 tone de carbune la pret de  la 3800 lei pina la 4300 lei pentru 

o tona. Lemnul la preţ de 650 m.ster. 

    În rezultatul monitorizării procesului de achiziţionare a resurselor energetice  s-a 

constatat, că toate instituţiile au achiziţionat cărbune şi lemne pentru buna 

funcţionare pentru perioada rece. 

   Direcţia de Învaţămînt, managerii şcolilor au monitorizat şi au pregătit toate  

instituţiile de învăţămînt pentru funcţionare în perioada rece; au fost revizuite şi în 

caz de necesitate; reparate toate sistemele de încălzire; au fost îndeplinite măsurile 

ce ţin de conservarea energiei pentru economisirea resurselor energetice.  

     Din sistemul de învăţămînt  

     s-au executat lucrari de: 

    reparatie a salii festive la liceul theoretic “ Ştefan cel Mare”;  

    reparaţie a sălii festive gimnaziu s.Samaşcani ; 

    reparaţie  a blocului sanitar din s.Alcedar; 

    reparaţie a sălii sportive  s.Cobîlea; 

    renovare a sistemului electric s.Pohoarnea; 

    construcţie a stadionului cu acoperire artificială în s.Pohoarna  

    construcţie a stadionului cu acoperire artificială în s.Cuşmirca                                                                         

    Pînă la 31.12.2018 se vor finisa lucrările de: 

    renovarea gumnaziului în s. Olişcani; 

    termoizolarea pereţilor blocului de studii a liceului teoretic Cotiujenii Mari; 



    anveloparea grădiniţei „Andrieş”. 

Conform deciziei Consiliului raional a fost constituită comisia pentru organizarea, 

monitorizarea și controlul pregătirii instituțiilor bugetare către sezonul rece a 

anului, care în procesul controlului de verificare a depistat urmatoarele. 

Majoritatea instituțiilor au îndeplinit măsurile ce țin de conservarea energiei          

(schimbarea și reparația geamurilor, ușilor.  

Sa executat revizuirea și pregătirea pentru sezonul rece a centralelor termice,              

sistemelor de încălzire, sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare.  

Moldtelecom conform planului a executat lucrări de reglare și funcționare a      

rețelelor telefonice. 

RE Red-Nord filiala Șoldănești conform planului a executat lucrări de reglare și    
funcționare a rețelelor electrice. 

S.A. Orhei-Gaz filiala Șoldănești a executat lucrări de reparație și profilaxie a 

gazoductelor și instalațiilor care sînt contactate pentru expluatare. 

S.A. Drumuri Soroca filiala Șoldănești parțial a executat lucrări de reparație a    

tehnicii, procurarea și depozitarea materialilelor antiderapante pentru 

întreținerea drumurilor publice din raion, în desfășurare este încheierea 

contractelor cu agenții economici care dispun de dehnică specială și care pot fi 

antrenate pentru prestarea serviciilor de ăntreținere a drumurilor pe timp de 

iarnă. 

Comisia raională de specialitate în comun cu Agenția Națională Securitate 

Tehnică a desfășurat cursuri de instruire și atestare a operatorilor și 

responsabililor a centralelor tehnice care funcționează pe bază de gaze naturale. 

Conform programului FR pentru drumurile locale de nivelul I din 4,414 mii lei 

sînt executate 3,500 mii lei, drumurile locale de nivelul II din 6,523 mii lei sînt 

executate 5,940 mii lei, conform programului Drumuri bune pentru Moldova 

sunt planificate 56 mil lei executate 42 mil lei ce constituie 75 %, motive: 

-Trîziu sa petrecut procedura lictație publice. 

S.A. Drumuri Soroca nu a încheiat contracte de executare a lucrărilor cu     

subatreprenorii pentru toate localitățile (Poiana, Cușmirca, Sămășcani, 

Olișcani) 

     -Timplu ne favorabil pentru executarea lucrărilor de asfaltare. 

În planul de măsuri a fost inclus construcția gazoductelor Cușmirca-Salcia-

Climăuți-Cot, Cușmirca-VadulRașcov-Socola, Mihuleni-Alcedar-Curatura, 



Samașcani-Fuzăuca dar din lipsa alocărilor financiare lucrările n-au fost 

executate. 

     Pentru 11 localități a fost planificat lucrări de iluminarea stradală, în 7 sînt                 

        executate, în 4 sînt în curs de executare 

Referitor la mersul indeplinirii masurilor  preconizate in punctele 26-29 

 s-a constatat următoarele: 

        Pînă la sfîrșitul lunii noiembrie pompierii vor finisa verificarea sobelor de                           

încălzire la beneficiarii deserviți la domiciliu. 

Pe parcursul lunelor iunie-august  lucrătorii  sociali din localități au fost       

organizat reparația sobelor  și a locuințelor beneficiarilor. 

Cu suportul lucrătorilor sociali au fost asigurați beneficiarii de deservire  la       

domiciliu cu lemne pentru încălzirea locuințelor din finanțele proprii.  

La Azilul de bătrîni și persoane in etate si cu dizabilități din localitatea or. 

Şoldăneşti  s-au efectuat lucrari de reparatie a  clădirii in sumă de 162,200 lei.  

Referitor la mersul îndeplinirii măsurilor preconizate în punctele 30-36 s-a 

constatat următoarele: 

În toate gospodăriile şi formaţiunile agricole din raion au fost reparate şi 

ermetizate depozitele şi încăperile destinate păstrării produselor agricole pentru 

perioada de iarnă . 

Nu  toţi agenţii economici dispun de îcăperi destinate reparaţiei tehnicii agricole, 

dar toate încăperile existente sunt reparate. 

Punctele de însămânţare artificială a bovinelor şi încăperile pentru animale 

(grajdurile) sunt pregătite pentru perioada de iarnă. 

Încăperile cu destinaţie agricolă şi cele  din ifrastructura postrecoltare sunt 

asigurate cu utilaj şi echipament antiincendiar conform condiţiilor legislative în 

vigoare . 

Măsurile profilactice de combatere a bolilor infecţioase au fost efectuate în 

măsura asigurării cu materiale (vaccin). 

Lucrările de protecţie a livezilor tinere de rozătoare, de boli şi vătămători au fost 

efectuate la nivelul necesar. 

  Asigurarea culturilor de toamnă s-a efectuat parţial şi va continua în luna    

decembrie când companiile de asigurări petrec asigurarea acestor culturi în masă.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


