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Raportul președintelui raionului Leova pentru anul 2019! 

 
Consiliul Raional şi subdiviziunile sale în anului 2019 şi-au desfăşurat activitatea în 

conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul administrației publice după cum 

urmează: 

- Legea nr.436- XVI privind administraţia publică locală; 

- Legea nr.158-XVI „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”; 

- Strategia de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020; 

- Strategia privind Alimentarea cu Apă și Canalizare a raionului Leova pentru anii 2015-2020; 

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2019; 

- Programul de activitate al Consiliului raional pe anul 2019 şi alte acte normative emise de 

Guvernul Republicii Moldova, Parlament și alte instituții ale Statului. 

În rezultatul activităţii Aparatului Preşedintelui Raionului, subdiviziunilor Consiliului Raional 

Leova pe parcursul anului 2019 au realizat diverse acţiuni importante în vederea implementării 

politicilor de stat în folosul și bunăstării locuitorilor raionului. Eforturile Autorităților Publice 

Locale de ambele niveluri s-au axat pe soluţionarea  problemelor cu  care se confruntă populaţia, 

tendința fiind spre obținerea unor realizări ascendente, desigur cu suportul  consilierilor raionali. Tot 

în anul 2019 în urma desfășurării alegerilor locale din 20 octombrie a fost ales și investit noul 

consiliu raional și conducerea raionului, care prin forțe comune, colaborare, implicare activă va 

contribui la promovarea intereselor și soluționarea problemelor cu care se confruntă locuitorii 

raionului  pe parcursul următorilor 4 ani. Astfel v-ă mulțumesc și v-ă doresc succese și realizări în 

activitatea nobilă pe care urmeaază să o înfăptuiți în numele legii în folosul și beneficiul tuturor 

cetățenilor raionului Leova în vederea asigurării bunăstării acestora.  

   Pe parcursul anului 2019 Consiliul raional s-a întrunit în 6 şedinţe, dintre care: 2 au fost 

ordinare şi 4 extraordinare. La şedinţele consiliului au fost adoptate 119 decizii, care au fost 

orientate întru soluţionarea problemelor cu care se confruntă locuitorii raionului. 

Respectând principiul pluralismului de opinii, orice chestiune se examinează minuţios şi la 

şedinţele comisiilor de specialitate și la ședințele Consiliului Raional înainte de a fi adoptate cu 

votul majorităţii. Necătînd la faptul că se discută în contradictoriu opiniile sunt importante, pentru că 

în timpul discuţiilor se propun cele mai eficiente soluţii pentru rezolvarea problemelor abordate. Din 

aceste considerente vreau să le mulţumesc cosilierilor pentru munca constructivă în cadrul 

şedinţelor. 

   Consiliul Raional Leova, ca autoritate publică de nivelul II, la momentul actual are în 

structura sa 6 direcţii și aparatul președintelui raionului: 

Aparatul preşedintelui raionului 

Direcţia Finanţe 

Direcţia Învăţământ 

Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Mediu 

Direcţia Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investiţiilor 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei  

Direcția Cultură, Turism, Tineret şi Sport 

8 Instituții Medico Sanitare Publice (Spitalul Raional Leova, Centrul de Sănătate Leova, 

Iargara, Sărăteni, Filipeni, Borogani, Sărata Nouă, Întreprinderea Municipală ”Centrul 

Stomatologic Leova” și  Instituția Publică ”Incubatorul de Afaceri” Leova, care implementează 

politicile de dezvoltare social - economice ale raionului în folosul cetățenilor. 

Pe parcursul anului 2019 Consiliul raional şi subdiviziunile sale au avut o colaborare putem 

spune eficientă cu serviciile desconcentrate din raion privind soluţionarea diverselor probleme. 

Deasemenea se atestă o conlucrare bună şi cu APL de nivelul I. Sau organizat seminare de lucru cu 
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primarii, secretarii şi funcționarii din primării, a fost acordat ajutor metodic în soluţionarea diferitor 

probleme ale comunităţilor, ajutor pentru o mai bună desfăşurare a activităţilor şi acordare a 

serviciilor de calitate cetăţenilor din teritoriile administrate. În acest scop în cadrul Consiliului 

Raional este constituit prin decizia Consiliului Biroul Comun de Informații și Servicii, care 

conform unui grafic stabilit se deplasează în toate primăriile raionului pentru a facilita și acorda 

servicii populației. Din componența BCIS fac parte servicii desconcentrate și descentralizate din 

raion. Pe parcursul anului 2019 echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii constituită 

din 15 specialişti din diferite domenii s-a deplasat în 13 localităţi, au primit informaţii şi servicii 30 

beneficiari.  Chestiunile abordate în cadrul întrunirilor au făcut parte din domeniile: administrativ, 

economic, atragerea investițiilor, agrar, social, cultural, tineret ş.a.  

Corespondenţa:  În adresa CR și președinelui raionului 

  Pe parcursul anului s-au înregistrat 616 solicitări din partea organelor centrale şi 521 demersuri din 

partea autorităţilor din raionul Leova, care au fost examinate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Răspunsurile  au fost expediate în termen și complet conform prevederilor Instrucțiunii cu privire la 

lucrările de secretariat. 

           Specialiștii din cadrul Aparatului președintelui au întocmit, avizat și înregistrat 260 dispoziții 

cu caracter normativ și 342 dispoziții cu caracter individual. 

Întru asigurarea respectării Codului Administrativ al Republicii Moldova, pe parcursul anului 

2019 de către conducerea raionului Leova, a fost asigurat dreptul cetăţenilor la audienţă şi examinate 

petiţii, parvenite de la APC şi cetăţeni. Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului au acordat  audienţă  

pentru 152 cetăţeni. În funcţie de problema abordată şi gravitatea acesteia, cetăţenii au primit 

explicaţii și recomandări pentru soluţionarea problemei. În adresa Consiliului raional Leova au 

parvenit 52 petiţii.  Din cele 52 petiţii parvenite, 27 au fost adresate nemijlocit preşedintelui de la 

cetăţenii din localităţile raionului, 2 din afara hotarelor Republicii Moldova și  23 petiţii au fost 

remise spre examinare în teritoriu prin intermediul organelor centrale. Majoritatea petiţiilor 

parvenite au fost examinate cu deplasarea specialiştilor APL de nivelul II şi I în teritoriu, în prezenţa 

petiţionarilor.  

         Conform Deciziei Consiliului Raional Leova nr.4.5 din 28.09.2017 sunt aprobate și avizare de 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova -  7 state de personal cu  85 unități. 

         Pe parcursul anului 2019 au fost angajate – 10 persoane, eliberate – 15 persoane 

         Pe parcursul anului au fost inițiate concursuri la 4 funcțiile publice. 

          Funcțiile vacante sunt: 

Aparatul președintelui raionului – 5;  

Direcția Finanțe – 4;  

Direcția Economie Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor – 3;   

Direcția Asitență Socială și Protecția Familiei – 2; 

Direcția Învățământ - 1; 

Direcția Agricultură, Relații Funciare și Mediu – 2; 

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport – 1. 

 

        Conform dispoziției Președintelui raionului nr.266 din 22.10.2019 și nr.315 din 13.12.2019 „Cu 

privire la desfășurarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor 

publici” evaluați au fost – 34 funcționari publici dintre care cu calificativele: foarte bine - 25 și bine 

- 9 funcționari publici. Nu au fost evaluați – 2 funcționari publici debutanți. 

 

Arhiva raionului constituie 35287 dosare incluse în 124 fonduri, au fost preluate 464 dosare 

din 19 instituţii, din ele 14 unități personalul scriptic.  Pe parcursul anului au fost precăutate şi 

rezolvate 248 de solicitări cu caracter social-juridic, dintre care 212 cu răspuns pozitiv. Au fost 

ordonate documente administrative în 17 instituții, sau ordonat 526 unități de păstrare. 
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Cu referinţă la executarea bugetului raionului pe anul 2019 vă informez, că partea de venit a 

bugetului raional pe anul 2019 s-a executat în volum de 225921,7 mln lei, planul fiind de 

231357,7 mln lei sau cu   97.7   la sută faţă de cele preconizate. 

Partea de cheltuieli a bugetului raional s-a executat în volum de 226246,8 mln lei, planul fiind de 

245090,3   mln lei sau cu 92.3  la sută. 

Inițial voi prezenta indicii  ce caracterizează dezvoltarea economiei din raion, precum şi 

eforturile autoriţăţilor APL de ambele niveluri în vederea  soluţionării problemelor locuitorilor 

raionului. Măsurile şi acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2019 au fost orientate spre 

îmbunătățirea situaţiei social-economice a raionului Leova. 

 

 Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor: 

Strategia de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020. 

 Consiliul raional Leova a elaborat Strategia de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru 

anii 2015-2020. 

Astfel în anul 2019 DEDTAI a pregătit și prezentat la ședința Comitetului raional pentru 

implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova 

pentru perioada anilor 2015-2020, informații cu privire la situația implementării capitolelor: 

„Mediul de afaceri. Industrie. Investiții”, „Infrastructura transporturilor”, „Mediul ambiant și 

managementul deșeurilor”, „Alimentare cu apă și canalizare”, „Sectorul Energetic și Eficiență 

Energetică”. 

Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor monitorizează 

implementarea Startegiei, organizează convocarea ședinței Comitetului și transmite rapoartele 

privind implementarea Strategiei spre publicare pe pagina web a Consiliului raional Leova. 

 

Reparația și întreținerea drumurilor locale.  

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 ,,cu privire la aprobarea listelor 

drumurilor publice locale din Republica Moldova Consiliul raional Leova  gestionează 73,77 km de 

drumuri locale. Pentru întreţinerea acestor drumuri în anul 2019 din fondul rutier au fost alocați  

6307,6 mii lei, din care s-au valorificat 6302,4 mii lei ceea ce constituie  99,92 % din total. 

Sursele alocate au fost valorificate la următoarele compartimente: 

1. Lucrări de proiectare: a fost încheiat contract de prestări servicii pentru elaborarea  Proiectului 

de execuţie a obiectului „Construcția în variantă albă a drumului local L600 sector Filipeni–

Tigheci” cu lungimea de 5,85 km. În anul 2019 au fost acordate servicii în sumă de 175 mii lei. 

În anul 2020 urmează să efectuieze achitarea deplină pentru serviciile prestate în sumă de 

262,138 mii lei. 

2. Lucrări de reparație capitală:  

a) Pentru construcţia în asfalt a drumului local L541 intrarea în s. Tomai au fost valorificate 3 

019,04 mii lei. Lucrările de construcție au fost finalizate în agust 2019 și drumul a fost dat în 

exploatare. În anul 2020 am achitat lucrările executate în avans de către antreprenor în sumă de 3 

741,04 mii lei. 

b) A fost reparat capital drumul cu acoperiș din pământ L550 „R34 - acces spre s. Nicolevca” 

executând lucrările de  acoperire cu piatră spartă. Lungimea drumului de 0,5 km. Costul 

lucrărilor executate este de 639,0 mii lei. 

3. Pentru întreţinerea de rutină a 73,77 km de drumuri locale au fost  valorificate  2 469,36 mii lei, 

din care: 

a) pentru profilarea părții carosabile a 63,37 km de drumuri publice locale; 
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b) pentru plombarea gropilor drumurilor cu acoperiș în asfalt și pentru reparația de drum cu 

acoperiș în pietriș (drumul public local L547 „R34 – drum de acces spre s. Filipeni” – 0,6 km 

(plombare 103,48 m.p.)); 

c) pentru reparații curente a unui sector cu lungimea de 0,850 km la drumul L542 „drum de 

acces spre s. Tochile Răducani”, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, 

lucrări neprevăzute: în caz de inundații cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor; 

d) lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere; 

e) pentru supravegherea tehnică a executării lucrărilor. 

 

Alimentarea cu Apă și Canalizare. 

Unul din  principalele obiective a Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova  este 

alimentarea cu apă potabilă şi canalizare a localităţilor raionului. 

Investiția “Construcția apeductului magistral Leova – Iargara” face parte din programul de 

modernizarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Leova, care are 

ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață, reducerea riscurilor pentru sănătatea populației și 

prevenirea exploatării excesive a resurselor naturale și a poluării mediului. Reeșind din aceste 

considerente pe parcursul anilor 2015 - 2020 în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice 

de alimentare cu apă și canalizare în localitățile din raionul Leova„ s-a construit „Apeductul 

magistral Leova – Iargara”, la 19 aprilie 2019 fiind semnat procesul verbal de recepție finală a 

obiectului. 

Bugetul proiectului: 63.989.136,90 lei cu TVA la cota 0 (zero). 

Pentru implementarea proiectului au fost  alocate surse financiare: 

a) de către Guvernul Germaniei prin intermediul GIZ: 54.171.284.66 lei cu TVA la cota 0 

(zero); 

b) de către FNDR: 8.817.852,24 lei cu TVA la cota 0 (zero); 

c) de către Consiliul raional Leova: 1.000.000,00 lei cu TVA la cota 0 (zero); 

Tot, în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare 

„ au fost elaborate proiectele de execuție pentru următoarele obiecte: 

a) pentru „Construcția rețelelor interioare de alimentare cu apă potabilă în localitățile Iargara, 

Cupcui, Filipeni, Romanovca”.  

Costul total al serviciilor de proiectare: 356.763 euro.  

Costul lucrărilor de construcție conform devizlui – 4.659.306 euro; 

b)  „Extinderea rețelelor de canalizare în or. Leova”.  

Costul total al serviciilor de proiectare:  97.154 euro.  

Costul lucrărilor de construcție conform devizului – 2.432.477 euro; 

În iulie 2019, între Consiliul raional Leova și primăriile localităților Cazangic, Beștemac, 

Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca a fost semnat Acordul de 

cofinanțare pentru elaborarea Proiectului de execuție „Apeductul magistral Sărata Nouă – Sărăteni 

cu conectarea localităților: Seliște, Cazangic, Beștimac, Troian, Troița, Vozniseni, Covurlui, 

Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca”, costul lucrărilor de proiectare - 858 mii lei 

dintre care 475 mii lei au fost achitați din bugetul Consiliului raional Leova. 

 

Pregătirea economiei și sferei sociale a raionului pentru perioada rece a anului. 

Conform planului de activitate, Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea 

Investițiilor pe parcursul anului a monitorizat situaţia privind funcţionarea economiei raionului şi 

sferei sociale în perioada rece a anului. S-au acumulat informaţii de la primării, agenţi economici, 

instituţii şi direcţii despre acţiunile întreprinse pentru pregătirea: 

- sistemelor termice ale instituţiilor bugetare, fondului locativ și asigurarea cu combustibilul 

necesar; 
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- sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare, energie electrică și energie termică,  

- drumurilor publice locale şi transportul de pasageri. 

Au fost acumulate informații de la instituțiile publice despre consumul de combustibil a surselor 

de energie pentru încălzirea instituțiilor pentru perioada rece a anilor 2018-2019 și pregătită Nota 

informativă pentru Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică. 

Au fost acumulate informații de la instituții și agenți economici, acestea fiind sistematizate și au 

fost pregătite Note informative pentru comisiile de specialitate și proiecte de decizii pentru două 

ședințe a consiliului raional, anume:  

- pentru ședința din 27.06.2019 proiectul de Decizie „Cu privire la măsurile de pregătire a 

economiei și sferei sociale a raionului pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019” . 

- pentru ședința din 12.09.2019 proiectul de Decizie „Cu privire la nivelul de pregătire a 

economiei și sferei sociale a raionului pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020”. 

        A fost organizată instruirea și atestarea persoanelor responsabile de exploatarea inofensivă a 

Centralelor Termice alimentate la gaz și a operatorilor din sala de cazane.  

 În anul 2019 fost executate lucrări de reparații curente a acoperișului clădirii Consiliului 

raional str. Independenței, 3 – costul lucrărilor 97 mii lei. Au fost reparat acoperișul și schimbate 

ușile la 4 garaje a Consiliului raional Leova situate pe str. Independenței, 5 – costul lucrărilor 112,735 

mii lei. 

 

Monitorizarea  implementării proiectului de  Parteneriat public-privat (PPP) „Dezvoltarea 

infrastructurii termoenergetice din biomasă în r.Leova”: 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate și desfășurate 2 ședințe ale comisiei de monitorizare 

a implementării PPP cu întocmirea proceselor verbale.  

A fost pregătită o Notă informativă și 1 proiect de decizie pentru ședința consiliului: 

- din 12.09.2019 „Cu privire la aprobarea tarifului pentru energia termică pe biomasă”, fiind adoptată 

decizia 4.4. 

         Au fost pregătite și prezentate Agenției Proprietăți Publice 2 rapoarte privind rezultatele 

derulării contractului de Parteneriat Public-privat, transmise prin Scrisoarea nr.68-02/4-7.1 din 

13.02.2019 și Scrisoarea nr.244-02/4-7.1 din 22.07.2019. 

În anul 2019 a fost efectuat auditul financiar asupra modului de realizare a Parteneriatului 

Public-Privat pentru perioada anilor 2014-2018. Pentru serviciul dat Consiliul raional a achitat suma 

de 99 993 lei. Pe parcursul anului 2020 urmează împreună cu Partenerul să îndeplinim toate 

recomandările auditului. 

 

Monitorizarea și îndeplinirea programului de transport auto de călători și bagaje: 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate și desfășurate 4 ședințe a comisiei pentru transport 

auto de pasageri și bagaje cu întocmirea proceselor verbale.  

În cadrul comisiei s-a discutat despre starea tehnică a vehicolelor, pregătirea către sezonul rece 

a anului și nerespectarea programului rutier de către agentul economic prestatator de servicii de 

transport pasageri şi bagaje din raion. Ca rezultat a fost aprobată  Decizia cu privire la retragerea 

dreptului de deservire a rutelor auto de pasageri și bagaje. 

La moment rutele din raion sunt deservite de către SA „BTA-25” și SRL „Monvica” , după 

programul de transport raional aprobat din anul 2015.  

 

Activități privind promovarea și susținerea Îndreprinderilor Mici și Mijlocii: 

Dezvoltarea antreprenoriatului este un element important în procesul de creare a unei 

economii de piață eficiente și prospere. Sectorul micului business, în esență, constituie un promotor 

de inițiative tehnologice, un factor determinant al economiei concurențiale și principala sursă de 

creare a noilor locuri de muncă. 
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Consiliul raional Leova contribuie la promovarea și dezvoltarea Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii din raion, organizând activități de promovare și asigurând participarea agenților economici 

la diverse evenimente tematice. În acest sens, pe parcursul anului 2019 au fost organizate 

următoarele acțiuni: 

- A fost organizată participarea agenților economici din raion, cu un stand comun, la Expoziția 

Națională „Fabricat în Moldova”. La expoziție au participat 7 agenți economici și 3 meșteri. 

Consiliul raional Leova a achitat costurile de transport și închiriere a dotărilor și a spațiului 

expozițional, astfel s-au valorificat 14,175 mii lei. 

- A fost organizat și desfășurat concursul „Cel mai bun antreprenor din sectorul 

Întreprinderilor  Mici și Mijlocii al anului 2018”. La concurs au participat 21 agenți 

economici la 6 nominații, acestea fiind: 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera producție”; 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului”; 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”; 

 „Cel mai tînăr antreprenor”; 

 „Cel mai bun antreprenor – femeie”; 

 „Cel mai bun antreprenor-inovator”. 

Învingătorilor concursului li s-au atribuit pentru fiecare nominație locurile unu și doi. Pentru 

primul loc s-a acordat premiul bănesc în sumă de 1500 lei și diploma Consiliului raional și pentru 

locul doi premiu bănesc în sumă de 1000 lei și diploma Consiliului raional. Pentru organizarea și 

petrecerea concursului s-au valorificat 37,620 mii lei. 

Pe parcursul anului 2019 agenții economici din raion au fost familiarizați despre organizarea 

forumurilor și expozițiilor economice internaționale și condițiile de participare la acestea: 

În acest sens acestora li s-a adus la cunoștință despre organizarea: 

 Forumului Tinerilor Antreprenori din România și Moldova din data de 27 februarie 

2019; 

 Forumului de Afaceri Moldova-China din data de 3 aprilie 2019; 

 Programul internațional „Misiunea Cumpărătorului” care s-a petrect în perioada 14-

18 august în or.Reazani, Federația Rusă; 

 Întâlnirii cu antreprenorii din India în data de 16 septembrie 2019; 

 Expoziției „Republica Moldova prezintă” la Iași, România în perioada 20-22 

septembrie 2019; 

 Expoziției „Republica Moldova prezintă” la Baia Mare, România în perioada 27-29 

septembrie 2019; 

 Vizitei de studiu în România în perioada 27-28 noiembrie 2019 a agenților economici 

care prestează lucrări de construcții în domeniile de aprovizionare cu apă și 

canalizare și eficiență energetică. 

Pe parcursul anului 2019 agenții economici din raion au participat la:  

7 Seminare: 

1 „Subvențiile –un mecanism de susținere a producătorilor agricoli autohtoni”30.01.2019, 

MoldExpo; 

2 „Oportunități de finanțare în cadrul proiectului „Livada Moldovei””31.01.2019, MoldExpo; 

3 „Dezvoltarea resurselor umane proprii prin prisma învățământului dual” 30.01.2019, 

MoldExpo; 

4 „Îmbunătățirea competivității serviciilor de suport în afaceri”26.03.2019, IAL; 

5 „Dezvoltarea operațională și creșterea profitabilității afacerii”28.06.2019, IAL; 

6 „Reforme europene pentru cetățenii Republicii Moldova” 24.04.2019, CR Leova; 
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7 „Contribuția beneficiarilor la elaborarea Strategiei programului de țară al GEF în Republica 

Moldova”12.12.2019, organizat de Asociația de dezvoltare a turismului în Republica 

Moldova în încinta Consiliului raional Cimișlia. 

3 Sesiuni de instruire: 

1 „Facilitarea accesului ÎMM la instrumente de suport în afaceri”06.03.2019, ODIMM; 

2  Elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte în cadrul apelului III la Programul 

transnațional Dunărea 2014-2020;19.02.2019, Palatul Republicii; 

3 „Suport în abilitarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud” 27.11.2019, Consiliul 

raional Leova 

      1 Masă rotundă: „Noile provocări în dezvoltarea regiunilor de dezvoltare, Regiunea de 

Dezvoltare Sud” la data de 03.12.2019 în încinta Consiliului raional Cimișlia. 

 3 Conferințe: 

1 „De la cunoștințe la afaceri de succes”08.02.2019, Incubatorul de afaceri Leova; 

2 „Lansarea centrelor de suport în afaceri și a Bibliotecilor Antreprenoriale în cadrul 

Proiectului – pilot „Poarta de Sud  a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor și 

Investițiilor”16.04.2019, CR Căușeni. 

3 Conferința Internațională a ÎMM-urilor „Moldova Verde”, 28.11.2019, Chișinău. 

Și un eveniment de prezentare publică a Profilului Investițional al raionului Leova, 

30.05.2019, Consiliul raional Leova. 

  

Atragerea Investițiilor: 

Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor pentru agenți 

economici și ONG-uri a organizat sesiuni de informare, acordat suport informațional și metodologic 

primăriilor, instituțiilor subordonate consiliului raional privind lansările de proiecte, și anume: 

a) De către Centrul CONTACT-Cahul  a fost petrecută în încinta Consiliului raional o sesiune de 

informare despre lansarea proiectului „Suport în abilitarea cetățenilor din Regiunea de 

Dezvoltare Sud”  la care au fost invitați și au participat ONG-urile active și primarii din 

localitățile raionului Leova. 

b) De către DEDTAI împreună cu BC „Viktoriabank” SA pentru agenții economici locali a fost 

organizată sesiunea de informare despre linia de creditare EU&BUSINESS- BERD cu tematica: 

„Dezvoltarea ÎMM-urilor moderne și profitabile prin credite cu componentă de grant”   

c) Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a informat agenții 

economici și instituțiile publice despre lansarea următoarelor proiecte și apeluri de finanațare: 

- Lansarea Proiectului „Incluziunea digitală rurală”; 

- Apel de granturi pentru implementarea tehnologiilor avansate post-recoltă care vor facilita 

conformarea cu cerințele specifice ale importatorilor pe piața UE; 

- Oportunitatea de finanțare a proiectelor de finanțare a proiectelor de EE oferită de Corporația 

Financiară Nordică de Mediu (NEFCO); 

- Apel de proiecte în cadrul Componentei II a Programului –pilot „Femei în Afaceri”; 

- Apelul pentru propunerile de proiecte în cadrul Programului „Clean tehnology innovation 

programme for SMEs and start-ups in Republic of Moldova”; 

- Apelul de granturi al USAID/APM pentru dezvoltarea  relațiilor reciproc avantajoase între 

procesorii și producătorii de legume în câmp deschis; 

- Apelul de granturi al USAID/APM pentru susținerea activităților de inovare și transfer 

tehnologic, care vor îmbunătăți practicile în cadrul lanțului valoric al pomușoarelor; 

- Apelul de granturi al USAID/APM pentru susținerea oportunităților educaționale cu 

acoperire regională și națională în sectorul apicol. 

De către Direcția Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor a fost 

acumulată informația despre implementarea în anul 2019 a proiectelor investiționale în primării și 
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instituțiile subordonate Consiliului raional, cu întocmirea unui document totalizator despre 

investițiile efectuate și valorificarea acestora în raionul Leova din toate sursele de finanțare (Bugetul 

de Stat, APL de nivelul I și II, Fondul Ecologic Național, Fondul de Investiții Sociale din Moldova 

ș.a.). 

Astfel, în raionul Leova în anul 2019 au fost valorificate 51217,4 mii lei, dintre care: 

 din bugetul APL I: 4830,72 mii lei 

 din bugetul APL II: 4739,41 mii lei 

 din bugetul de Stat: 4210,84 mii lei 

 din Fondul Ecologic Național: 3456,96 mii lei 

 din Fondul Rutier: 5721,58 mii lei 

 din FEE: 759,97 mii lei. 

În cadrul Proiectului „Poarta de Sud a Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și 

investițiilor” în anul 2019 a fost creat Profilul investițional al raionului Leova, care include 11 oferte 

investiționale. 

Anterior Consiliul raional Leova a propus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional 

Comun România- Republica Moldova 2014-2020: „Construcția în asfalt a drumului local „L548, 

R34 – drum de acces spre satul Hănăsenii Noi, raionul Leova cu lungime de 1,2 km”.  

În acest proiect Consiliul raional Leova are rolul de aplicant, iar Consiliul județean Iași - de 

partener al proiectului. 

Urmare a depunerii dosarului la proiectul „1HARD/3.1/16, Rehabilitation of cross-border 

road infrastructure in Iasi County and Leova District”, în cadrul Programului Operațional Comun 

România-  Republica Moldova 2014-2020,  în anul 2019 au fost prezentate către Biroul Regional 

pentru Cooperare Transfrontalieră Iași (BRCT) informații suplimentare în original și în format 

electronic, cu traducerea unor materiale în limba engleză. 

În rezultatul activităților sus menționate, Proiectul a trecut în a II-a etapă de evaluare. Recent 

de către Consiliul raional Leova a fost depusă documentația tehnică necesară acestei etape. 

Continuăm să fim convinși că un impuls în dezvoltarea economică a raionului îl poate da 

construcția podului peste r.Prut în Regiunea or.Leova din partea Republicii Moldova și satul 

Bumbăta, c.Vetrișoaia, Județul Vaslui, România. 

Bazîndu-ne și continuând acțiunile întreprinse anterior de către conducerile precedente a 

raionului, la adresarea din 5 decembrie 2019 a conducerii raionului către Prim-ministru referitor la 

construcția podului am primit un răspuns foarte promițător din partea Ministrului Agriculturii 

Dezvoltării Regionale și Mediului,  prin care Ministerul își reiterează poziția de a include 

propunerea de proiect în lista priorităților relațiilor economice bilaterale între Republica Moldova și 

România și că în calitate de autoritate națională de coordonare al Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică 

și financiară în baza unui ajutor nerambrusabil de 100 milioane euro acordat de România Republicii 

Moldova, va susține includerea în noul Program de cooperare pentru următorul apel, proiectul 

construcției unui pod peste râul Prut, în regiunea or.Leova, ca alternativă de susținere financiară a 

proiectului. 

Ministrul Economiei și Infrastructurii, domnul Anatol Usatîi, la emisiunea „Punctul pe Azi” 

de la TVR Moldova a precizat că sunt mai multe opțiuni de construcție a unor poduri care să facă 

legătura rutieră între România și Republica Moldova, dar partea română preferă podul Leova-

Bumbăta, doarece face legătură cu rețeua dezvoltată de transport. 

Reabilitarea podului are o importanță economică și culturală deosebită nu numai pentru 

raionul Leova, dar și pentru întreg spațiul de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Sud. 

Odată cu construcția podului se va crea o arteră de importanță națională, care va asigura 

conexiunea între Uniunea Europeană și Europa de Est. 
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Și mai mult ne face să credem că acest proiect este sortit să aibă succes și faptul că în 

programul de reabilitare a drumurilor pentru anul 2020 este inclus începutul construcției în asfalt a 

drumului regional G125 Cimișlia-Sărata Nouă și drumul Ștefan Vodă –Căușeni. Odată cu finalizarea 

construcției și punerea în funcțiune a acestor drumuri se va crea, după cum a fost menționat mai sus, 

un coridor între Europa de Est și Europa de Vest, iar o finalitate logică a acestui coridor este 

construcția podului în regiunea or. Leova. 

 

Sectorul de Eficiență Energetică: 

În anul 2019 fost elaborat Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficiența Energetică pentru anii 

2019-2021 /PLAEE . Prin decizia consiliului raional nr. 4.9 din 12.09.2019 planul a fost elaborat. 

Pentru elaborarea planului au fost colectate peste 100 de chestionare despre clădirile publice din 

raionul Leova și consumurile de energie al acestora. 

În cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale” s-a elaborat Proiectul de 

execuție a obiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru””, 

costul lucrărilor de construcție conform devizului constituie 2.793.654 euro. 

Pe parcursul anului 2019 specialiștii secției au participat la 3 ședințe ale Comitetului Director 

Local al proiectului dat.  

 

 

 Activitatea Incubatorului de Afaceri Leova: 

Activitatea Instituţiei pe perioada anului 2019 a fost desfăşurată în conformitate cu Programul de 

Dezvoltare Strategică 2015-2020 şi Planul de activitate 2019 aprobat prin Decizia Consiliul de 

Administrare. 

Crearea şi îmbunătăţirea mediului de afaceri favorabil lansării şi dezvoltării  ÎMM-

urilor din cadrul   IA  Leova: 
• Instituţia a găzduit şi a organizat multiple evenimente, cursuri de instruire, seminare, ateliere 

de lucru -  menite să contribuie la dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale managerilor 

companiilor incubate, dar şi  a agenţilor economici din raion.   

 În parteneriat cu diverse organizaţii  au fost organizate  10 seminare : 

• 10 seminare pe diferite tematici;  

• 3 sesiuni de informare cu tinerii din regiune; 

•  3 mese rotunde cu   partenerii de la Serviciul Management al Resurselor Umane, Direcția 

Raională Agricultură, Direcția Raională Economie și membrii diasporei, cetățeni ai raionolui 

Leova reveniți la baștină; 

• o vizită de studiu în  Polonia și  România; 

• 2 expoziții de promovare a IA Leova, la Hramul orașului Leova și la Zilele Diasporei.  

• au fost oferite consultații de specialitate la 38 persoane. 

     •   au fost organizate în colaborare cu Centrul de Consultanță MACIP ASEM 2 (două) cursuri de 

„Contabilitate generală si 1C„ pentru antreprenorii din regiune, unde au participat 18 persoane.  

      

      Indicatorii IAL 2019 

3452.0  mii lei – Cifra de Afaceri; 

1210,0 mii lei – Fond de Salarizare; 

204, mii lei – Achitări la BPN. 

 

Pe parcursul anului 2019 în cadrul I.P. ,,Incubatorul de Afaceri din Leova” au activat în mediu 

16 companii. 
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Au fost admise în instituție, pe parcursul anului 2019 – 4 companii și anume: Î.I. Ion Grăjdieru; 

Î.I. Elena Cibanu; I.I. Bagrin Rodica; SRL Emma&Vera. 

Au fost reziliate contractele de locațiune la cererea antreprenorilor, cu 5 companii și anume: Î.I. 

Vacarenco Alina”, SRL Oledis-Rapid, Î.I. “Ion Grăjdieru”; D.P. Vitalie Bordea;  Î.I. ”Rodica 

Bagrin” .                            

  La situația din  01.01.2020 în cadrul IAL  activează 11 companii.   

     

Locuri de  Muncă 

În conformitate cu indicatorii rezultați din activitatea IAL,  din 16 companii, care au activat în 

anul 2019,  4 au fost fondate sau administrate de femei,  create  19  locuri de muncă, dintre care 12 

bărbaţi şi 7 femei inclusiv 7 tineri până la 35 ani. 

 

 
 

Suprafaţa interioară totală a sediului  I.P. ,,Incubatorul de Afaceri din Leova”,   este de 1180,0 

m2, dintre care, suprafaţa încăperilor utile care este oferită rezidenţilor incubatorului pentru 

închiriere este de 706,4  m2 , inclusiv 175,9 m² -  spații pentru producere, 530,5 m² - spații pentru 

servicii și oficii, 52,3 m² - spații pentru administrație.  

Restul 423,3 constituie spațiile comune.   
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Spații IAL

421,3; 36%

706,4; 60%

52,3; 4%

 Spațiul comun

Spațiul potențial arendabil

Spațiul administrativ

  
 

La  situația din 31.12.2019,  spațiul pentru locațiune, se utilizează în mărime de 46% sau 326,4 m². 

 Fondul funciar al raionului. 

Suprafaţa totală a raionului constitue  - 76460,40 ha, după categoriile de destinaţie fondul 

funciar raional se compune din: 

            - Terenurile cu destinaţie agricolă - 44033,26 ha;  

- Terenurile satelor, oraşelor şi municipiilor - 4756,89 ha; 

- Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor şi alte destinaţii speciale -

1006,19 ha;  

          - Terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative - 87,89 ha;  

- Trenurile fondului silvic -12500,22 ha;  

- Terenurile fondului apelor -1511,83 ha; 

           - Terenurile fondului de rezervă -12564,22 ha: 

 

 Total teren agricol şi neagricol pe toate categoriile de dastinaţie 

1. Teren agricol – 57346,52 ha. care include: 

- arabil – 39642,27 ha; 

-pîrloagă – 1210,89 ha; 

- plantaţii multianuale – 5485,19 ha  

- păşuni – 10977,30 ha; 

- fînețe – 30,87 ha. 

2. Teren neagricol – 19113,88 ha. care include; 

- plantaţii forestiere – 11821,21 ha; 

- terenuri aflate sub ape – 1626,39 ha; 

- drumuri, străzi, construcţii şi altele – 5666,28 ha 

 

   Domeniul agricol 

La 01.01.2019 suprafaţa terenurilor agricole constituiau 43570 ha, inclusiv teren arabil   

36716 ha. 
Grădini în teritoriul raionului sînt pe o suprafaţă de 2720 ha. 

Plantaţii multianuale 4050ha, dintre care: 

- livezi 527 ha; 

- viţă de vie 2950 ha; 

- nuc 463 ha; 
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- arbuşti fructiferi 35 ha. 

- pavlonia 75 ha 

Pentru roada anului 2019 au fost însămînţate în total 35004 ha, inclusiv: 

 grîu de toamnă - 6943 ha; 

 orz de toamnă 1113 ha;  

 rapiță 1850 ha 

 mazăre de toamnă 256 ha 

 porumb pentru boabe - 11679 ha; 

 floarea soarelui - 11259 ha ; 

 orz     495 ha 

 mazăre pentru boabe - 824 ha  

 altele culturi cerealiere - 582ha. 

 Struguri tehnici -2131 ha 

 Struguri de masă -293 ha 

 

S-au mai cultivat legume, cartofi şi bostănoase pe o suprafaţă de 155 ha.  

 

     În total pe raion în anul 2019 s-au produs  

o Cereale -129 856  tone 

inclusiv: 

-grîu-22634 tone 

-orz(t+p)-4538 tone 

o rapiță-3978 tone 

o mazăre – 2139 tone 

o porumb– 70074 tone; 

o floarea soarelui - 25445 tone. 

o alte culturi-1048 tone 

o struguri tehnici – 24500 tone 

o struguri de masă – 4250 tone 

 

Volumul total al producției de  cîmp produs la prețurile de piață este estimat la suma de  404 

miln.lei 
 

În anul 2019 s-au recoltat   aproximativ 18,000 tone struguri, fructe - 946 tone 

S-a produs 1670 tone carne şi  7855 tone de lapte.  

 

     Volumul total al producţiei de cîmp realizate în raion la preţurile de astăzi,  

constituie peste 800 mil. lei. 

     De pe fiecare hectar s-au recoltat:  

- grîu 32,6 q/ha; 

- orz de toamnă 30q/ha;-orz de primăvară-24q/ha 

- mazăre  pentru boabe 20,4 q/ha; 

- porumb a cîte 61  q/ha; 

- floarea soarelui 22,6q/ha; 

- rapița  21,5 q/ha 

- fructe 110 q/ha; 

- struguri 97 q/ha. 

- Legume 105 q/ha 
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- struguri tehnici – 114 q/ha 

- struguri de masă – 141 q/hA 

Din cele 22458ha preconizate pentru arătura de toamnă, sînt arate circa  22000 ha, ori 99   la 

sută din suprafaţă.  

         Pentru roada anului 2020 este preconizat semănatul culturilor de toamnă: 

- grîu-8251 ha-sau semanat 8251 ha- 100% 

- -orz – 800 ha; - sau semănat 770 -55% 

- rapiță-1850 ha – sau semănat – 1038 -62 % 

                                     

Sectorul pomi-viticol şi legumicol: 

Pe periada anilor 2018-2019 au contribuit la mărirea suprafeţelor plantate cu astfel de culturi 

ca piersic, alun, nuc, cireşi și căpșun doar 4 agenți economici, iar suprafețele au fost neconsiderabile 

, aproximativ 10 hectare. Cu părere de rau mult mai mari au fost suprafețele defrișate și au constituit  

c-ca 200 ha din care   40 hectare suprafețe productive, restul fiind  plantații foarte vechi. Suprafeţele 

de terenuri plantate cu viţă-de-vie în anul 2019  s-au mărit cu 25 ha au fost plantate de către 

SRL„Onorial”, GȚ„ Balaban Filip” și GȚ „Roșca Mihail”, in schimb sau redus considerabil 

suprafețele neprelucrate în localitățile Sărata Nouă, Sărăteni, Covurlui, Cazanjic și Borogani, 

Sărățica Nouă. 

În anii 2018-2019 au fost plantate cu culturi nucifere (nuci şi aluni) peste 25 ha  de terenuri.  

Deși dispunem de o sistemă de irigare performanantă cultivarea legumelor pe teren protejat 

şi cîmp deschis nu  a devenit o prioritate  și ramine încă o  sursă neutilizată la maxium, dar sperăm 

ca în  anul 2020 producătorii agricoli din  localități să  utilizeze acest  impediment pentru  că 

investițiile de peste 157 mln. lei să fie argumentate. 

La acelaşi capitol poate fi menţionat doar SRL „Fruct-AgroPrut”, care în ultimii  ani obţine 

roade excelente de ardei dulce, cartof şi ceapă,   gospodărie care în anul 2019 a investit peste 5 mln 

lei pentru a  aduce apa pentru irigare din Prut la o distanță de peste 3000 m și a construit un bazin de 

acumulare . 

          O problemă actuală, care ar putea mări considerabil veniturile  producătorilor din raion ar fi  

construcția Centrului Industrial Agricol în satul Cazanjic și construcția unei pețe angro regionale  

pentru produsele agricole 

        Asezarea geografică a zonei raionului , solul permit deasemenea  cultivarea  pomușoarelor , 

mărirea suprafețelor de struguri de masă. 

O sursă de venit pentru raionul nostru ar fi revenirea la tradiţia de cultivare a culturilor 

eterice şi medicinale care fiind nişte buni premergători pentru alte culturi sunt şi foarte profitabile. 

 

 

                                           Sectorul zootehnic: 

La situaţia de 01.01.2019 în gospodăriile ţărăneşti şi de fermieri se întreţin 2520 bovine, 

inclusiv 2051 vaci, 26,8 mii ovine şi caprine, 7300 porcine şi peste 300 mii păsări. Comparativ cu 

perioada similară a anului trecut sa micșorat efectivul de ovine cu 5 la sută şi păsări cu 30%. 

Efectivul de porcine s-a redus cu 28%, iar bovinele cu 7 la sută. Actualmente în raion activează 3 

miniferme de bovine,  4 ferme ovine și caprine. La aceste ferme se întreţin 7,3% bovine, 27% 

porcine şi 7,5 la sută ovine, 36 deţinător practică creşterea ovinelor cu efectivul mai mare de 50 cap- 

în total peste 4300 ovine şi caprine. 

 În ramura apiculturii activează 165 apicultori cu efectivul de 4280 familii de albine. 

Producţia globală de miere marfă a constituit 61 tone. Productivitatea unei familii a fost de 24,15 kg 

miere. 
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În anul curent la fermele de bovine şi în sectorul particular s-a produs 5800 tone lapte, 

productivitatea vacilor fiind de 2820 kg. Prin intermediul a 8 puncte de colectare a laptelui 

subordonate SA JLC”Chişinău” şi pe piaţa internă au fost colectat peste 2800 tone de lapte.  

Prin intermediu medicilor veterinari de liberă practică şi medicilor veterinari oficiali în teritoriu 

sunt efectuate toate măsurile strategice privind cercetările diagnostice şi vaccinarea animalelor cît şi 

asigurarea calităţii şi inofensivităţii produselor de origine animală. Investigațiile efectuate de către 

Direcția Agricolă  a evaluat nivelul de pregătire a fermelor şi asigurarea animalelor cu nutreţuri 

pentru iernatul 2019-2020. Au fost colectate şi depozitate: fân – 1004 tone; paie – 1153 tone;  

concentrate – 1515 tone. În total – 2710 tone unităţi nutritive din necesarul – 2771 % asigurării 

minifermelor este de 97,6, inclusiv bovine – 88%, ovine – 80,6%, porcine – 120,6%. Actualmente se 

petrec lucrări de reparaţie a încăperilor, utilajul tehnologic, căptuşirea uşilor şi geamurilor. 

Probleme majore din  sector sunt:  

 Nivelul scăzut de mecanizare şi automatizare a preoceselor grele la ferme; 

 Lipsa materialului genetic productiv în țară; 

 Lipsa curentului electric şi asigurarea cu apă potabilă; 

 Lipsa investiţiilor capitale în ramură prin sistemul de subvenţionare de stat în ultimii 5-6 

ani, scoaterea din programul de subvenționare  a  producătorilor mici și a persoanelor fizice. 

 Lipsa cadrelor calitative  şi muncitoreşti. 

                                 

Mecanizarea agriculturii: 

      La situaţia din 01.01.2019 parcul de tractoare din sectorul agroindustrial al raionului este 

format din: 

 832 tractoare 

 70 combine 

 349 remorci 

 357 pluguri dintre care 15 reversibile 

 346 cultivatoare 

 1115 grape cu dinți 

 82 grape cu discuri 

 303 semănători 

 65 mașini de administrat îngrășăminte 

 76 sropitori,dintre care 5 autopropulsate 

 30 mașini de curățat și transportat cereale. 

Sarcina majoră existentă a agenţilor economici şi persoanelor fizice este de a face investiţii în 

tehnica agricolă performantă, care cu siguranţă va contribui la îmbunătăţirea calităţii şi sporirea 

cantităţii producţiei agricole va reduce considerabil cheltuielile pe unitate de producţie. 

Pentru implimentarea tehnologiilor performante NO-till,MINI-till,STRIP-till 5 agenți economici 

au tot spectrul de mașini și utilag agricol performant 

Pentru specialitatea tractorist-mecanizator au fost atestate 84 persoane înclusiv 26 persoane de la 

Şcoala Profesională Leova nr. 41. 

           Producătorii agricoli din raionul Leova au făcut în anul 2016 investiții de  45 256 097 lei,   iar 

subvenţionarea totală în anul 2019 pentru investiții  este de 6 583 465 lei. 

 

 

 Activitatea Direcţiei Învăţămînt: 

Pe parcursul anului de studii 2019,  pentru asigurarea unui învăţământ de calitate şi crearea şcolii 

prietenoase copilului,  Direcţia Învăţământ a urmărit prioritar: 
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 Asigurarea funcţionalităţii instituţiilor educaţionale prin valorificarea cadrului normativ şi 

conceptual; organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul activităţii instituţiilor din 

subordine, dezvoltarea şi monitorizarea viabilităţii resurselor materiale. 

 Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant prin asigurarea 

corelaţiei tuturor treptelor de şcolarizare, creării condiţiilor optime de aplicare a 

managementului curriculum-ului şcolar, reducerii absenteismului şi abandonului şcolar. 

 Dezvoltarea profesională a angajaţilor din subordine, prin asigurarea calităţii activităţilor de 

formare continuă a personalului didactic, realizării unui sistem de promovare a cadrelor 

bazat pe performanţe. 

 Promovării unui demers de inspectare, îndrumare, evaluare eficient prin supravegherea cu 

eficacitate a direcţiilor strategice, monitorizării calităţii procesului de învăţământ, reglării 

disfuncţiilor apărute în algoritmul dirijării şi funcţionării unităţilor de învăţământ. 

 Centrării activităţii educaţionale pe nevoile elevului, optimizării învăţării centrate pe elev. 

 Prevenirii şi combaterii violenţei în şcoli. 

 Asigurării caracterului democratic, deschis al educaţiei. 

 

Starea sistemului de învățământ din raion în anul de studii 2018-2019: 

I.  Total instituţii de învăţământ– 61, cu un număr de 7003 copii. 

Inclusiv:  

 preşcolar 35 

 şcoli primare - grădiniţă – 1 

 şcoli primare – 2 

     gimnazii-grădinițe -0 

 gimnazii – 18 

 licee – 5 

  şcoli complementare –4  

 

a) Învăţământul preşcolar (scurtă descriere) 

Numărul total de copii de vârstă preșcolară 2-7 ani, constituie 2551 copii per raion, din ei 

instituționalizați 1944 copii în 81 de grupe. 

Rata instituționalizării copiilor pe vârsă școlară se observă în tebel: 

Nr.o Anul de studii 2018-2019 Vârsta 2-3 ani  Vârsta 3-5 ani Vârsta 5-7 ani 

1. Real existenți 507 1058 986 

2. Înscriși în IET 162 888 894 

3. Din ei frecventează grădinița 162 888 894 

4. Din ei cu dezabilități 0 1 5 

5. Rata instituționalizării % 32 % 84% 91,% 

În unele localități nu există grădinițe și copiii sunt transportați în grădinițele din vecinătate: 

- Satul Cociulia-Nouă, total copii 6  Transportați la grădinița Baiuș-3 copii, cu vârsta 3-7 ani. 

- Bulgărica- 2 copii cu vârsta 3-7 ani, transportați la grădinița Sărata-Nouă. 

- Satul Cuporani- 8 copii cu vârsta 0-7 ani, transportați 2 copii cu vârsta 3-7 ani,  la grădinița 

Tigheci nr.2. 

- Satul Cîzlar- 19 copii cu vârsta 3-7 ani, transportați 9 copii la grădinița Cneazevca 

 

b) Învăţământul primar 

Total elevi – 1946   

Total clase – 109     

c) Învăţământul  gimnazial 
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Total elevi – 2252 

Total clase - 122 

Din numărul total de absolvenți 389, din ei nu au fost admiși de Consiliile Profesorale, 1 elev 

la disciplina matematica, 3 elevi nu s-au prezentat la examene, sunt plecați din teritoriu, 

11candidați nu a susținut examenele, având câte una, sau 2 note negative și 374 elevi au fost 

promovați, ceea ce constituie 96,14% . 

d) Învăţământul liceal 

Total elevi – 254 

Total clase, pe profilurile existente –14 

   Umanist- 11 clase 

   Real      - 3 clase 

Din cei 95 candidați cesiunea BAC-2019, au promovat examenele 100 %. 

 

e) Învăţământul extrașcolar  
În raionul Leova  funcționează 4 instituții  extrașcolare :  

Numărul total de elevi care sunt înscriși in instituții  si frecventează cele  60 de cercuri și secții este 

de 998 elevi,  după cum urmează :  

      1.  Centrul de Creație al Copiilor -10 cercuri , 150 elevi  

      2.  Centrul tinerilor naturaliști - 10 cercuri , 250 elevi  

      3.  Școala sportivă , orașul Leova -19 cercuri , 280 elevi  

      4.  Școala sportivă raională -21 cercuri , 318 elevi   

Centrul Tinerilor Naturaliști își desfășoară activitatea intr-un sediu propriu cu suprafața de 1015 

metri pătrați, dispunând de: atelier, stație meteo, seră , bază zoologică, muzeu,  parcelă de 

zarzavaturi,  bibliotecă, iar  celelalte instituții extralcolare își desfășoară activitatea in spații ocupate 

prin locațiune.  

Centrul Tinerilor Naturaliști , Centrul de Creație al Copiilor ,  Scoala Sportivă , Leova se află în 

gestiunea financiară a APL Leova , Școala sportivă raională –la gestiunea financiară a  CR Leova.  

 

          II. Instituţiile cu număr de elevi ponderaţi mai mic de (denumirea, numărul de elevi, 

numărul de elevi ponderați): 

a) 91 elevi: 

Nr/o Denumirea instituției Numărul de elevi Numărul de elevi ponderați 

1. Gimn. Cneazevca 65 60 

2. Gimn. Hănăsenii-Noi 82 75 

3. Gimn. Ceadîr, filiala 

Colibabovca 

62 57 

4. Gimn. Ceadîr, filiala Orac 86 71 

5. Gimn.Sărăteni, filiala 

Vozneseni 

47 43 

b) 41 elevi 

Nr/o Denumirea instituției Numărul de elevi Numărul de elevi ponderați 

1. ȘP Baiuș 36 27 

2. ȘP Sărata-Răzeși 27 20 

3. Șc. primară-grăd.Romanovca 8 6 

 

III.  Cadre didactice 

a) Învățământ preșcolar: 

                   Total: 145 persoane din ei 35 manageri. 
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      b) Învăţământul primar, gimnazial și liceal:  

 Total personal- 385 cadre didactice 

 

IV. Organizarea alimentației în instituţii pe parcursul anului de studii 2018-2019 

       În anul de studii 2018-2019 a fost organizată  alimentaţia  gratuită pentru  1959 copii   din clasele 

primare, cea ce constituie 100% şi 492 copii  din clasele gimnaziale(21,77%): 283-din surse bugetare şi 209 

din surse extrabugetare( contraplată). Alimentaţia copiilor din familii socialment vulnerabile a fost asigurată 

pentru 292 copii   (100%) ,treapta primară şi 91 copii (34,04%), treapta gimnazială. În toate instituţiile de 

învăţământ general se respectă norma financiară de alimentaţie- 10,80 lei per elev pe zi. 

 Prin decizia Consiliului Raional a fost organizată  alimentaţia  copiilor din  şcolile arondate. În anul 2018-

2019 s-au  alimentat  283  copii  transportaţi   de la treapta  gimnazială, ceea ce constiuie 100%  în 12  

instituţii: LT,,L.Blaga” – 51 copii; Gimnaziul Filipeni - 34; LT,,C.Spătaru” -25; Gimnaziul Cazangic- 37; 

Gimnaziul Sărăţia Nouă -23; Gimnaziul Vozneseni -12; Gimnaziul Sărăteni-31; Gimnaziul Cneazevca-27;  

Gimnaziul Tochile Răducani - 20; Gimnaziul Ceadîr -8; Gimnaziul Sărata Nouă- 4; Gimnaziul Hănăsenii 

Noi – 11 copii.  

       În scopul organizării alimentaţiei eficiente, la solicitarea părinţilor şi copiilor, Direcţia Învăţământ în 

colaborare cu Direcţia  Finanţe, la indicaţia Preşedintelui Raionului, a elaborat un mecanism de organizare a 

procedurii de alimentaţie  pentru elevii părinţii cărora  acceptă achitarea prânzului.                   

 Astfel, în anul de studii curent se alimentează  din sursele extrabugetare 186 copii:  din clasele gimnaziale  

-134  copii și din clasele liceale-52 elevi. 

 

V. Abandonul școlar la finele anului de studii 2018-2019 

    La finele anului de studii   2018-2019  în  listele  şcolare se înregistrează  4155  elevi de vârsta 7-

16 ani comparativ cu situația la începutul  anului de studii 2018-2019  ce se înregistra 4217  elevi,iar la 

finele I-ului semestru - 4160 elevi. Cauzele diminuării numărului de elevi  este   plecarea copiilor 

împreună cu părinții  peste hotarele țării. O  problemă  a școlarizării este implicarea redusă a părinților în 

educație,  în special ce provin din familii socialment vulnerabile, dezinteresul față de studii, etc. La 

sfârşitul anului de studii 2018-2019 în raion s-au înregistrat  5 cazuri de abandon şcolar. 

 

VI.Odihna de vară a copiilor a copiilor 

   Pentru sezonul estival au fost planificate surse financiare în sumă de 1573100,00 lei pentru odihna 

a  900 de copii în 6 ture, câte 150 de copii în schimb la tabăra Neptun, Sărata-Nouă. Beneficiază de 

odihnă în tabără și 30 copii din județul Prahova, 10 copii din județul Vaslui, 10 copii din Belorusia. 

Primăria or. Leova organizează odihna a 108 de copii (3 ture), clasele primare în tabăra cu sejur de 

zi or.Leova, alocând 105100 lei. 

 

VII. Optimizarea instituţiilor de învăţământ 

a) În anul de studii 2018-2019  au  fost transformate în filiale, următoarele instituții: 

Gimn.Orac,filială a gimn.Ceadîr 

Gimn.Colibabovca, filială a gimn. Ceadîr 

Gimn. Vozneseni, filială a gimn.Sărăteni. 

Gimn.Beștemac a fost reorganizat în școală primară. 

b) Şcoli de circumscripţie 

În raion activitează  11   școli de circumscripție, în total se transportă – 444 elevi 

Sunt utilizate 16 autobuze şcolare dintre  care procurate- 6, din donație -10. 

 

VIII. Baza tehnico-materială  este satisfăcătoare instituțiile sunt dotate cu meteriale și tehnică 90%. 

Accesibilitatea spațiilor școlare pentru toți elevii, inclusiv și cei cu CES constituie 100%. 

IX.  Probleme majore la nivel de raion, care rămân nerezolvate din an în an.  
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     -  Școli mici cu număr mic de copii în clase; 

     -  Imposibilitatea angajării tinerilor specialiști în asigurarea cu norma didactică deplină; 

     -  Predarea unor materii școlare de pedagogi nespecialiști la disciplinele școlare; 

     -  Gheltuieli nejustificate pentru întreținerea spațiilor școlare neutilizate; 

     -  Impunerea necesității optimizării și restructurării rețelei instituțiilor școlare. 

 

  

 Direcția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei: 

În scopul realizării prevederilor Legii asistenţei sociale, nr.547-XV din 25 decembrie 2003, 

Legii 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale, Legii nr.45 din 01 martie 2007 cu privire 

la combaterea violențéi în familie, Legii nr.60 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități, în  cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei  activează  15  servicii cu un 

număr sporit de beneficiari  focusându-se pe îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației, 

punerea în aplicare a noilor formule de protecție socială a categoriilor de populație social 

dezavantajate și a noilor instrumente de asigurare a bunărtării sociale cetățenilor. Serviciile sociale, 

alături de prestaţiile sociale, precum şi de alte sisteme, intervin pentru a permite tuturor persoanelor 

din comunitate să beneficieze de o viaţă demnă, cu condiţii de trai decente. Ele facilitează accesul 

tuturor la activităţi şi domenii ale vieţii cotidiene şi contribuie la soluţionarea unor probleme 

potenţial generatoare de excluziune social. Ca rezultat al acțiunilor întreprinse s-au obținut și 

rezultate pozitive în prestarea serviciilor sociale familiilor defavorizate.  

 

Serviciul asistență socială comunitară  
Acest serviciu oferă suport în soluționarea situațiilor de dificultate a problemelor de ordin social și 

are  drept scop prestarea asistenței sociale persoanelor aflate în dificultate și sporirea nivelului de 

includere a celor mai vulnerabile segmente ale populației în programele de asistență socială la nivel 

comunitar. Aistența persoanelor este efectuată de către 28 asistenți sociali comunitari care sunt, de 

obicei, manageri de caz la dosarele deschise în comunitate.Anume asistentul  social comunitar este 

nucleul principal în identificarea și soluționarea problemelor beneficiarilor.Asistenții sociali 

comunitari sunt veriga principală și în cadrul  Serviciului social de sprigin familial. 

 

Serviciului social de sprijin familial 
Pe parcursul anului 2019 în cadrul acestui serviciu 89 persoane au beneficiat de ajutor bănesc în 

sumă de  339 900 mii lei lei. În cadrul suportului monetar 63 persoane au beneficiat de ajutor în 

sumă de 193 100 mii lei. Beneficiarii  servciilor sunt monitorizați conform managementului de caz. 

 

Serviciul social îngrijire la domiciliu 

Pe parcursul anului 2019 cuprins prin 32 lucrători sociali deservicrea a 240 beneficiari dintre care 27 

sunt persoane cu dizabilități. Pe parcursul anului s-au depus 43 cereri de admitere în serviciu și au 

fost admiși 40.  

Serviciul de alimentare în cantinele de ajutor social 
Acest serviciu are menirea de a oferi prînzuri calde gratuite persoanelor în situații de dificultate. S-

au menținut  3 cantine sociale, fiind în descreștere cu o cantină și anume cantina din s.Sarata Razesi 

care și-a întrerupt activitatea în anul  2019 și au beneficiat circa 387  persoane. Pentru 1614 

persoane s-a stabilit compensația pentru seeviciile de transport, numărul fiind stabil comparativ cu 

anul 2018.Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cereri în număr de 187 pentru a beneficia de 

serviciile de recuperare/reabilitare și tratament balneosanatorial. Doar 77 persoane au beneficiat de 

bilete de reabilitare. La 861 persoane au fost  eliberat Forma nr.6 pentru stabilirea sau modificarea 

gradului de dizabilitate.În Azilul pentru persoanele cu dizabilități și în etate sunt instituționalizați 33 

persoane, inclusiv 4 persoane cu dizabilități.Din totalul persoanelor cazate, 42 % sunt cazați contra 
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plată. Plata lunară per persoana constituie 3950 lei.Conform normativelor, tutelații au fost alimentați 

zilnic în sumă de 44.62 lei. 

Serviciul asistență personală 
Este un serviciu social specializat care oferă asistență și îngrijire copiilor și adulților cu dizabilități 

severe. Pe parcursul anului  2019, activeazăi 66 asistenți personali, dintre care cereri înregistrate în 

așteptare 69..Luați în evidență în  anul de gestiune 28 persoane, angajate 9 persoane și scoși din 

evidență 3 persoane.  

Serviciului de ortopedie și protezare 
În cadrul serviciului de ortopedie și protezare au fost eliberate 16 scaune  cu rotile,19 perechi de 

încălțăminte ortopedică, 8 corsete și 2 proteze membre superioare. 

Politicile din domeniul protecţiei sociale a familiei şi copilului au menirea de a oferi o 

asistenţă adecvată copiilor, familiilor cu copii în scopul asigurării unui trai decent. Lunar, copii 

adoptați și tutelați beneficiază de indemnizații. Indemnizația se achită în mărime de 800 lei pentru 

fiecare copil adoptat și pentru fiecare copil tutelat a cîte 1400 lei. Pe parcursul anului 2019 în 

plasamentul planificat  sub tutelă se află 33 copii beneficiind de  431 200 mii lei și 21 copii adoptați 

au beneficiat de 188 900 mii lei. A fost alocată indemnizație zilnică pentru 17 copii suma 

constituind 75 543 mii lei. Copii ai căror părinți/unicul părinte sunt plecați peste hotare luați în 

evidență și a fost instituită tutela pentru  433 copii. Pentru părinții care pleacă peste hotare, cu scopul 

de angajare în muncă, în baza contractului s-au eliberat 15 Avizuri. Au fost perfectate și s-a apărat 

dreptul copilului la înstrăinarea Imobilului pentru 10 cazuri. Pentru  129 copii s-a apărat dreptul 

participîndu-se în instanța de judecată, în procuratora raională și în inspectoratul de poliție.  

          Asistenţa Parentală Profesionistă presupune plasamentul în altă familie a unuai sau a mai 

multor copii în dificultatre sau rămaşi fără îngrijirea părintească, în timp ce părinţii lor biologici din 

diferite motive, nu pot îngriji de ei. În anul 2019 au activat 4 APP cu 6 copii, la finele anului fiind 

angajați 3 asistenți parentali profesioniști și au în plasament 6 copii.  

 

Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți 
Activitatea centrului are drept scop recuperarea şi reintegrarea socială a copiilor aflaţi în dificultate. 

Terapie  bazată pe prevenirea tulburărilor emoţionale, comportamentale, a fenomenelor de 

inadaptare la mediul şcolar/ social. au primit circa  40 copii, 4 fiind luați în evidență în anul de 

gestiune și 9 copii fiind scoși din plasament.  

 

Ajutorul social 

Ajutorul social este un program pentru susținerea familiilor defavorizate. La moment, acesta are 

două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului. Scopul Legii cu 

privire la ajutorul social constă în asigurarea unui venit lunar minim garantat, familiilor 

defavorizate, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei şi 

necesitatea de asistenţă socială.Pe parcursul anului 2019 au fost operat un șir de modificări la actele 

normative. Începând cu 08.03.2019, conform noilor modificări, la 1 aprilie 2019 s-a indexat nivelul 

minim garantat în mărime de 3% .S-a majorat cuantumul ajutorului pentru perioada rece a anului de 

la 350 la 500 lei începînd cu 1 noiembrie 2019.S-a majorat pragul indicatorilor de bunăstare de la 80 

la 85. Respectiv, pentru 726 familii  s-a stabilit ajutor social  cu suma achitată  beneficiarilor în 

mărime de  609325 mii lei . De perioada rece beneficiază 3263 familii în sumă de 1 418 580 mii lei. 

  Una din problemele stringente cu care se confruntă Direcția Asistență Socială și Protecția 

Familiei Leova este  lipsa cadrelor specializate în domeniul asistenței sociale cu studii superioare, 

lipsa specialiștilor cu studii psihologice și imposibilitatea dezvoltării serviciilor după necesitate. 

 

 

 Activitatea instituțiilor medicale din raion. 
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Centrele de Sănătate din subordinea Consiliului Raional Leova acordă asistență medicală 

primară pe principiul medicina de familie în scopul sporirii calității serviciilor medicale și creșterea 

accesibilității populației la servicii medicale de asistență medicală primară, asistență medicală 

specializată de ambulator, asistență medicală spitalicească, investigații de înaltă performanță. Toate 

IMSP au desfășurat în mare măsură sarcinile privind activitățile planificate de îngrijire la domiciliu 

a pacienților, îndeplinirea planului vaccinărilor, lucru profilactic cu populația. Ce ține de indicia 

demografici, pentru anul 2019 se înregistrează o creștere a mortalității și o descreștere a natalității. 

În structura mortalităţii generale predomină patologia aparatului cardiovascular,  patologia 

aparatului digestive, accidentele, traume, otrăviri. 

 Centrul de Sănătate Filipeni. 

Structura populatiei inregistrate pe listele medicilor de familie IMSP CS Filipeni: 

- Total persoane inregistrate -3975 , femei -1998, femei vîrsta fertilă-1005, copii 0-18 

ani-923, prescolari -334 copii, asigurati-1859. 

Indicii demografici pentru anul 2019 se remarca scădere importantă a  ratei natalității pîna la 

6.79%, sau născut 27 copii. Rata mortalitatii a constituit -8,55% (34) persoane, astfel sporul 

natural al populatiei este de – 1,76% .  

 Centrul de Sănătatea Iargara. 

Structura populației înregistrate pe listele medicilor de familie IMSP CS Iargara 

Centrul de Sănătate Iargara în anul 2019 a deservit 7487 persoane incluse pe lista medicului de 

familie, acordată 3 medici de familie în incinta Centrului de Sănătate Iargara, Oficiul Medicului de 

Familie Baiuș și Tigheci. 

Indicii demografici pentru anul 2019, s-au născut 61 copii, 57 în termen și 4 prematur. Au decedat 

– 130 persoane. 

 Centrul de Sănătate Sărăteni deservește 9313 cetățeni de către 5 medici în cadrul a 8 Oficii 

a Medicilor de Familie. Indicii demografici pentru anul 2019, s-au născut 47 copii. Au 

decedat – 142 persoane. 

 Centrul de Sănătate Sarata Nouă este formată din:  

      2 - Oficii Medicului de Familie. 

      2 - Oficii de Sănătate. 

          În 2019 în sector au activat 2 medici de familie. Numărul de personal medical mediu este de 9 

persoane, toate sunt asistente medicale de familie. Sectorul de deservire a Centrului de Sănătate 

Sărata Nouă în 2019 este alcătuit din 4277 persoane dintre care 71,2% persoane asigurate şi 28,8% 

neasigurate. Indicii demografici pentru anul 2019, s-au născut 33 copii. Au decedat – 25 persoane. 

 

 

 Activitatea Direcției Cultură, Turism, Tineret şi Sport. 

                          Domeniul creație populară și Învățământ artistic: 

Casele de cultură și căminele culturale din raionul Leova îşi organizează activitatea în baza 

Regulamentului de activitate a Caselor de Cultură (conform programelor anuale şi trimestriale de 

activitate). 

Conform BNS capacitatea caselor culturale este de 5994 locuri de spectatori. Din 29 de case 

şi cămine culturale activează 27, dintre care-10 cămine culturale şi 11 Case de Cultură, cu exepția 

căminelor culturale din primăriile Cupcui (lipsă de specialiști) și s. Hîrtop (edificiu avariat, lipsă de 

specialiști), primăria Baiuș. 

În anul curent a fost dată în exploatare Casa de Cultură din or. Iargara. 

Casele de Cultură din localitățile Vozneseni și Covurlui, căminul culturale din loc. Ceadîr continua 

să–și efectueze activitatea în alte edificii. Cu toate acestea, activitatea artistică a multor Case/ 

cămine culturale din raion s-a îmbunătățit, iar colectivele caselor/ căminelor culturale din s. 
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Cazangic, Filipeni, Hănăsenii- Noi, Beștemac, Tigheci, au obținut performanțe valoroase în cadrul 

activităților culturale raionale, republicane și regionale.  

Activitatea Caselor și Căminelor culturale este bună și foarte bună cu excepția Căminului 

cultural, primăria Sărăteni, care nu funcționează din lipsă de specialiști.  

Activitatea Casei de Cultură, primăria satului Tomai s-a ameliorat puțin față de anii 

precedenți. Anul curent au fost angajați specialiști, astfel revitalizîndu-se activitatea instituției. 

 În majoritatea instituțiilor de cultură din raion sunt create condiții optime de activitate. 

Specialiștii Caselor de Cultură din localitățile Vozneseni și Covurlui, căminului cultural din loc. 

Ceadîr continua să activeze în alte edificii.  

Casa de Cultura, primăria Borogani și căminul cultural, primăria Cazangic nu se încălzesc în 

perioada rece a anului. În pofida faptului, aceste instituții desfășoară o bună activitate, colectivele 

artistice participând activ în cadrul activităților raionale și regionale 

În casele/căminele de cultura din localitățile: Romanovca, Cupcui, Cneazevca, Beștemac, 

Filipeni, Baiuș Baiuș, Tomiul- Nou, s. Tochile- Răducani, s. Troița, Tomai, Sărăta- Răzeși, 

Colibabovca, Sărățica Veche, Sărățica Nouă, - au efectuat reparații curente în sumă de 70600 mii lei, 

iar în edificiul Casei de Cultură, primăria Iargara  s-au finisat lucrările de reparație capitală a 

edificiului pe interior și exterior în sumă de 1.673.400 lei. În stare avariată se află căminul cultural 

din s. Vozneseni. Construcția Casei de Cultură din s. Covurlui rămîne conservată, specialiștii 

activând în incinta bibliotecilor publice locale. 

Activitatea artistică a Caselor/ căminelor culturale rurale: Romanovca, Beștemac, Cazangic, 

Hănăsenii- Noi și a Casei de Cultură orășenești din or. Leova, cât și calitatea evoluării colectivelor 

artistice în cadrul activităților culturale raionale, republicane, regionale se află în creștere dinamică. 

La fel, în anul curent, conform programului de activitatea SCTTS Leova, s-a desfășurat trecerea în 

revistă a colectivelor artistice din raion cu titlul model, în cadrul căreia și-a confirmat gradul deținut 

12 formațiuni artistice din raion și Centrul de meșteșugărit din s. Filipeni, în afară de ansamblul 

folkloric ,,Miorița”, primăria Tochile- Răducani, nefiind suficient pregătit pentru a-și confirma titlul,, 

model”,gr. II.  

Pe lângă Casa de Cultură din localitatea Filipeni activează Centrul de meșteșugărit, 

„Lăstărel”, frecventat de 40 de tineri care sunt instruiți în confecționearea lucrărilor de artizanat 

contemporan de către dna Munteanu Rodica. Pe parcursul anului lucrările confecționate de către 

membrii Centrului au fost vernisate în cadrul expozițiilor locale, raionale. 

 

Obiectivele prioritare pentru a. 2019: 

1. Creșterea calității, diversității acțiunilor culturale și atractivității populației în viața culturală 

a raionului; 

2. Dinamizarea activităţii colectivelor artisitce de amatori; implicarea formaţiilor artisitce în 

cadrul concursurilor, festivalurilor şi alte manifestări culturale de nivel raional, național și 

internațional; 

 

     Obiectiv 1  

Creșterea calității, diversității acțiunilor culturale și atractivității populației în viața culturală 

a raionului: 

La inițiativa SCTTS s-a organizat și desfășurat cu brio I Ediție a Festivalului Regional de 

satiră și umor,, Păcală și Tândală”. În cadrul evenimentului au partricipat peste 30 concurenți, 

care și-au demonstrat abilitățile la 2 secțiuni: ,, Desen umoristic” și ,, Interpretare scenică” Festivalul 

s-a desfășurat cu genericul,, Tânărul în trecut, prezent și viitor”. La Ediția a II-a a Festivalului 

Regional al orchestrelor de muzică populară a Școlilor de Arte/ Muzică și-au dat concursul 8 

orchestre a Școlilor de Arte/ Muzică din: or. Leova, or. Telenești, rle Hâncești (s. Cărpineni), or. 
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Cahul, Anenii- Noi( s.Varnița), or. Hîncești,mun.Chișinău( scoala de . Muzică,, Alexei Stârcea), or. 

Nisporeni și or. Comrat. 

Festivalul – concurs Regional de muzică ușoară  ,,Ecoul de la Baștină” a ajuns deja la a XII-a 

ediție și s-a desfășurat cu participarea 14 tineri interpreți de muzică ușoară din rioanele Leova, 

Ștefan-Vodă, Nisporeni și or. Boldești- Scăeni, județul Prahova, Romînia. 

 

       Obiectiv II   

     În scopul dinamizării activității colectivelor artistice, creării şi susţinerii relaţiilor de 

prietenie şi colaborare s-au efectuat deplasări ale formaţiilor folclorice și colectivelor artistice 

atît în teritoriul cît și în exteriorul  țări precum urmează: 

- Festivalul- concurs Regional,, La Nistru, la mărgioară”, or. Anenii Noi; 

- Festival Național al tradițiilor și obiceiurilrde iarnă”, s. Mileștii Mici; 

- Festival Național al etniilor ,,Unitate prin divesitate”, Vatra, or. Chișinău; 

- Festival Etnocultural, s. Taraclia, r. Comrat; 

- Festival regional ,,La prispa casei părintești”, s. Cebalaccia, rl. Cantemir 

- Festival Regional ,, Pe vale, la râul Prut”, s. Țăganca, rl. Cantemir; 

- Festival Național,,Folclorul copiilor”, or. Hîncești; 

- Festival international al folclorului,, La vatra”, rl. Strășeni; 

- Festival ,, Pascala-2019”, or. Chișinău; 

- Festival,, Mândră floare de pe Botna”, s. Zâmbreni, rl Nisporeni; 

- Concurs Internațional ,,Fantezia de iarnă”, or. Chișinău; 

- Festivalul Centenar Fest  – Compexul Etno Cultural Vatra, Chișinău; 

- Festivalul Regional,, Răsună fanfare fără hotare”, or. Anenii- Noi; 

- Festivalul Național,, Fanfara argintie”, or. Soroca; 

- Concurs de interpretare instrumentală,, Șapte note muzicale” 

     -     Concursul Național,, Tinere talente”,or. Chișinău; 

     -     Festivalul- concurs Republican ,,Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii – Victoria-74”, or.     

           Chișinău. 

Privind  dotarea instituțiilor cu echipament necesar, aparataj sonor,  pe parcursul anilui 2019  

pentru colectivele folclorice a Casei de Cultură or. Leova  s-au procurat costume naționale  în sumă 

de 60800 lei, mobiier 286800 lei  pentru Casa de Cultură Iargara, aparataj sonor în sumă totală de 

19000 lei pentru Casa de Cultură Covurlui (2 difuzoare- 2000 lei); Casa de Cultură Tochile-Răducani 

(microfon  1000 lei); căminul cultural Cupcui( 4 coloane de sonorizare , 1 glob pentru discotecă – 

16000 lei). Leptop-uri  –  pentru căminul cultural Sârma - 5460 lei, Casa de Cultură Sărata- Răzeși  - 

6000 lei., draperii pentru scenă, Căminul cultura Sărățica- Nouă  -20000 lei. 

Pentru instruirea și perfecționarea specialiștilor din domeniul Case/ cămine culturale, conform 

Planului de Acțiuni pentru a. 2019 a SCTTS, s-au organizat instruirii în vederea obţinerii 

deprinderilor practice de organizare a activităților culturale, participare în cadrul activităților 

organizate de SCTTS, participare în cadrul activităților culturale regionale, republicane, 

internaționale ,pregătirea pentru treerea în revistă  acolectivelor artistice cu titlul, midel”. Au fost 

școlarizați. 4 tineri specialisti din domeniu, s-au organizat 5 seminare, cu participarea estimativă a 76 

specialiști în domeniu.                                                                                                           

Își mențin activitatea cele 90 formații de amatori a istituțiilor culturale din localitățile 

raionului, iar numărul colectivelor folclorice cu titlul onorific, model” a crescut până la 16.  

 În vederea promovării valorilor culturale, conform obiectivelor strategice de 

dezvoltare a raionului pentru anii 2015-2020, pe parcursul anului  2019 s-au desfășurat 

activități culturale importante, precum: 
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1. În cadrul Zilei Naționale a Culturii s-a desfășurat Concursul raional ,,Cel mai bun lucrător 

din domeniul culturii” cu participarea a 75 de angajați în domeniu. Câștigătorii concursului au 

fost menționați cu medalii, diplome și premii bănești. 

2. În cadrul Festivalului Internațional ,,Mărțișor-2019” colectivele artistice s Școlii de Arte,, 

Petre și Ion Teodorovici”, or. Leova au susținut un concert la Liceului Teoretic,, Mihai 

Eminescu” din localitate. 

3.  II Ediție a Festivalului Regional al orchestrelor de muzică populară a Școlilor de Arte/Muzică 

a întrunit 8 orchestre din or. Leova, or. Telenești, or. Ungheni, or. Hâncești, or. Telenești, Nisporeni, 

raioanele Hâncești (s. Cărpineni), Anenii- Noi (s.Varnița), mun. Chișinău și or. Comrat. Toate 

colectivele au fost menționate cu diplome și premii bănești.  

4. Festivalul Regional de muzică ușoară ,,Ecoul de la Baștină”, Ediția XII,  s-a desfășurat cu 

participea a 14 tineri interpreți de muzică ușoară din raionele Leova,.Ștefan Vodă, or. Nisporeni or. 

Cantemir și or. Boldești- Scăeni, județul Prahova, România. Participanții au fost menționați cu 

diplome, figurine și premii bănești. 

5. În luna martie s-a desfășurat trecerea în revistă a 14 colective artistice, dintre care 13 formații și-au 

confirmat gradul,,model” deținut. Ansamblul folkloric ,,Miorița”, primăria Tochile- Răducani,  nu a 

susținut atestare , nefiifnd pregătit conform cerințalor inaintate. 

6. Festivalul raional bienal de creație populară,,Noștenit-am din bătrîni”s-a desfășurat cu participarea 

colectivelor artistice din 12 primării ale raionului. La eveniment a participat și ansamnlul folcloric,, 

Semănătorii”, primăria Cociulia, rl. Cantemir. Toți participanții au fost menționați cu dilome și 

premii bănești. 

7. Sărbătoarea Națională,, Limba Noastră cea Română” a fost marcată prin organizarea și 

desfășurarea conferinței literare, lansare de carte cu participarea scriitorului Constantin Dragomir. 

8. În cadrul festivității dedicate consemnării a 28 de ani de la proclamarea Independenței R. 

Moldova au participat colectivele artistice a Școlii de Arte,, Petru Teodorovici și Ion Aldea- 

Teodorovici”, or. Leova. 

9. În parteneriat cu primăria Romanovca s-a organizat  I Ediție a Festivalului Regional de satiră și 

umor,, Păcală și Tîndală”, cu genericul:,, Tînărul din trecut, present și viitor”. Festivalul  s-a 

desfășurat la 2 secțiuni: Desen umoristic și Interpretare scenic, la care au participat – 1 secțiune 10 

concurenți, la secțiunea II- 10 concurenți. Toți participanții au fost menționați cu diplome și premii 

bănești. 

10. La fel, în parteneriat cu primăria Romanovca, s-a organozat și desfășurat ediția a III-a a 

Festivalului –concurs raional a Teatrelor de amatory. În cadrul evenimentului au participat 8 

colective, care au fost menționate cu diplome și premii bănești. 

11. Festivalul - concurs raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ,,V-am ura, V-am tot ura” a 

fost găzduit de Casa de Cultură orășenească, primăria Leova. În cadrul spectacolului și-au dat 

concursul 15 colective artistice din localitățile raionului, la fel menționate cu diplome de preț și 

premii bănești. 

 

În scopul creării şi susţinerii relaţiilor de prietenie şi colaborare s-au efectuat deplasări  ale 

formaţiilor folclorice atît în teritoriul cît și în exteriorul  țări precum urmează:  

      1.  Ansamblul  folcloric al școlii de Arte,, Petre și Ion Teodorovici”, or. Leova: 

          -  Festival Eparhial al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, or. Cahul( Locul I) 

2.  Ansamblul de dans popular,, Alunelul”, școala de Arte,, Petru și Ion Teodorovici”, or. Leova: 

   -   Festivalul Familiei și tradițiilor populare, centrul Cultural,, Vatra” (diplomă de participare) 

      3.  Ansamblul folcloric ,, Lino - Leano”, loc. Filipeni  

       -  Tîrgul de Crăciun, or. Chișinău 

        - Festival- cocncurs,, Auzt-am din bătrâni” 
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       -  Festival Regional,, Pe vale la râul Prut”, s. Cociulia, rl Cantemir 

4.  Orchestra de Fanfară or. Leova 

- Festival Regional,, Răsună fanfare fără hotare”. or. Anenii- Noi (diplomă de participare) 

- Festivalul Familiei și tradițiilor populare, centrul Cultural,, Vatra” (diplomă de participare) 

 5.  Ansamblul folcloric,, Opincuța”, or. Leova 

  -  Festival – Concurs Național,, Folclorul copiilor”, or. Chișinău (diplomă de participare) 

6. Ansamblul de dans popular,, Mugurel”, loc. Filipeni: 

- Festival Regional,, Hai să dăm mânăcu mână” s. Borogani, rl Leova 

- Festival – Concurs Național,, Folclorul copiilor”, or. Chișinău  

- Festivalul Familiei și tradițiilor populare, centrul Cultural,, Vatra” (diplomă de participare) 

7.  Ansamblul folcloric e copii,, Moștenitorii”, loc. Filipeni: 

- Festival Regional,, Hai să dăm mânăcu mână” s. Borogani, rl Leova 

- Festival – Concurs Național,, Folclorul copiilor”, or. Chișinău  

8.  Ansamblul folcloric,, Băștinașii”,  or. Leova 

- Festival Folcloric,, la cireșe de Duminica Mare”, com. Cania, rl Cantemir; 

- Festival Național,, Pascala-19” 

9.  Ansamblul folcloric,, Datina”: 

-    Festivalul Familiei și tradițiilor populare, centrul Cultural,, Vatra” (diplomă de participare ) 

10.   Orchestra de muzică de estradă, școala de Arte,, Petru și Ion Teodorovici”, or. Leova: 

- Concurs zonal,, Șapte note muzicale”, or. Cahul 

 

Activitatea  Şcolii de Arte,, Petre Teodorovici și Ion Aldea- Teodorovici”: 
Activitatea se defășoarară în 3 filiale în localitățile Sărata – Nouă, Sărăteni și or. Iargara,  cu 

un contingent de 211 elevi și 18 profesori,  care desfășoară o activitate de educație muzicală 

extracurriculară . Filiala Școlii de Arte din s.Sarata Nouă este amplasată în localul gimnaziului din 

localitate. Starea edificiului este satisfăcătoare. 

Filiala şcolii din or.Iargara este amplasată  în localul bibliotecii publice locale. Starea 

edificiului este satisfăcătoare. 

Filiala şcolii din s. Sărăteni se află în edificiul gimnaziului din localitate. Starea edificiului 

este satisfăcătoare. S-au efectuat lucrări de reparație capitală a spațiilor primite în comodat în sumă 

de 300000 lei. 

Pe perioada întregului anului obiectivelor propuse pentru anul de studii  au fost promovarea 

tinerelor talente, contribuţia la creşterea şi deversificarea vieţii cultural-artistice din raion și ridicarea 

nivelului interpretativ al elevilor prin participare la concursuri, festivaluri raionale, republicane, 

internaţionale.  

Participări pe parcursul anului 2019: 

- Concursul Republican ,,Tinere talente”, or. Chișinău; 

- Concursul Zonal ,,Șapte note muzicale”, or. Cahul; 

- Festivalul Regional al orchestrelor de muzică populară a Școlilor de Arte/ Muzică; 

- Festivalul- concurs Național al cântecului patriotic,, Vitoria-74” 

- Festivalul- concurs Eparhial Zonal al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă; 

Instituția dată continuie să fie  o una de cultură valoroasă, care  prin activitatea sa contribue la 

creşterea şi afirmarea vieţii cultural- artistice a raionului.   

  La fel, se practică deplasări în teritoriu cu susținerea concertelor de către elevii și profesorii școlii  

în vederea promovării activității școlii, măririi contingentului de elevi.Tradițional, în cadrul 

sărbătorilor de iarnă, elevii școlii de Arte susțin concerte cu genericul,, Primii fulgi” pentru copiii 

instituțiilor preșcolare și preuniversitare din raion. 
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Domeniul Biblioteconomie și Muzeografie: 

În raionul Leova activează  36 biblioteci publice, din ele 6 biblioteci pentru copii.  Starea 

edificiilor la moment: 34 localuri sunt în stare satisfăcătoare, necesită reparaţie 3 biblioteci: 

Biblioteca Publică Leova,Tpoița și Biblioteca Copii Leova. Situaţia cu încălzirea termică, din 36 

biblioteci publice dispun de încălzire  36 localuri, 4 integral.  

Obiectivul strategic pe domeniul biblioteci pentru anul 2019 a fost  implimentarea serviciilor 

moderne de bibliotecă, modernizarea bibliotecii, inovația în biblioteci, promovarea lecturii, 

dezvoltarea capacităților personalului din biblioteci: învățare orientată și dezvoltare profesională. În 

bibliotecile din raion datorită  implimentarii proiectelor, bibliotecile au fost dotate cu calculatoare – 

135, conectate la internet 124. În anul 2019 bibliotecile din raion au prelungit lucrul cu serviciile 

moderne de bibliotecă: ”În drum spre casă” s.Sărățica Nouă, s.Covurlui, s.Sîrma, Biblioteca Copii 

Leova, prin intermediul căruia au fost instruiți 90 de copii. Instruirile au fost organizate pentru a 

depăși diferite situații periculoase care se pot întâmpla în diverse medii sociale. În total în raion sunt 

implimentate 160 servicii moderne de bibliotecă:  

 Acces la tehnologiile informaționale 

 Acces la internet 

 Acces la imprimarea documentelor 

 Acces la rețelele de socializare 

 Crearea unui CV 

 Scanarea și copierea unor documente și fotografii 

 Vizionarea filmelor 

 Căutarea și imprimarea informațiilor necesare 

 Împrumut de documente 

 Aceste servicii sunt implimentate în majoritatea bibliotecilor: s.Borogani, s.Sărata Rezeși, 

s.Tochile Răducani, s.Sîrma, s.Covurlui, s.Ceadîr. 

 În afară de serviciile moderne de bibliotecă bibliotecile din raion oferă instruiri în domeniile: 

 Incluziune digitală 

 Crearea prezentărilor în POWER POINT 

 Crearea documentelor în WORD și EXCEL 

 Crearea unei adrese electronice 

 Crearea posterelor în programul Canva 

 Crearea pleantelor 

Aceste instruiri se desfășoară în incinta Bibliotecii Publicăe Raionale,, Valeriu Matei”,or. Leova, 

bibliotecile publice locale din localitățile Borogani, Sărata Rezeși, Covurlui, Sărățica Nouă și 

or.Iargara. În total în bibliotecile din raion au beneficiat de aceste instruiri 5885 beneficiari. 

În fiecare an în cadrul Zilei Internaționale a Poeziei, se desfășoară Concursului Raional,, 

Poessis” la care participă copii din localitățile raionului ghidați de bibliotecarii bibliotecilor din 

teritoriu. În anul 2019 pe locul I s-a plasat Saulenco Daniela or.Irgara. La concurs au participat 30 de 

beneficiari, care au fost menționați cu diplome și premii bănești. 

În colaborare cu biliotecile publice din teritoriul și Direția de Învățămînt, s-a organizat și  

defășurat Concursul Republican ( etapa locală)”La izvoarele înțelepciunii”, care a fost dedicat creației 

scriitorului Camil Petrescu. La concurs au participat 27 de elevi din raion. Învingător la etapa raională 

a fost Lisevici Nicoleta eleva clasei a XI-a,  Liceul Teoretic”Mihai Eminescu”, care s-a plasat pe 

locul II la etapa republicană. 

Biblioteca Publică Raională ”Valeriu Matei” are o colaborare și un partener stabil cu Institutul 

Cultural Român ”Mihai Eminescu”din Chișinău, director fiind academicianul Valeriu Matei, prin 

intermediul căruia se organizează lansări de carte, expoziții de banere cu genericul: ”Voievozi și 

domnitori români precursori ai Marii Uniri”, ”George Bacovia – Te uiți cum ninge decembrie”. 
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În cadrul Campaniei Naționale ”Copii Moldovei citesc” Biblioteca Publică Raională ”Valeriu 

Matei” a organizat întâlnire cu scriitorii Claudia Partole și Ianos Țurcanu cu cititorii, la care au asistat 

58 de elevi de la liceele din or.Leova. 

În anul 2019 în bibliotecile din raion s-au desfășurat 1213 activități cultural-educative, la care au 

participat 5715 utilizatori. În cadrul Proiectului Național  Lectura Central s-au desfășurat un șir de 

activități culturale de promovare a cărții și lecturii: 

 Donaţie de carte „O carte pentru bibliotecă” – utilizatorii au donat la bibliotecă cărţi din 

ramura literatura artistică, s.Beștemac, s.Tochile Răducani, s.Tomai 

 Concurs „Cel mai activ cititor” – cititorul care a ocupat locul I în bibliotecă a participat la 

concursul republican, care a fost menţionat cu o diplomă. 

 Concurs „Cea mai activă familie cititoare” bibliotecile din raion și Biblioteca Publică 

 Întâlnire cu scriitorul Ioan Mânăscurtă Biblioteca Publică Raională și bibliotecile din raion 

 Organizarea expoziţiei „Cărţi cu autograf” Biblioteca Publică Raională 

 Organizarea expoziţiei „Colaborare cu Republica Belarus” – Biblioteca Publică Raională 

Biblioteca Publică Raională ”Valeriu Matei” a organizat în anul 2019 întâlnire cu academicianul 

Nicolae Dabija , în cadrul cărea a avut loc lansarea cărții ”Tema pentru acasă”. 

Pe parcrsul anului 2019 bibliotecile publice din raion au dus evidența statistică privind activitatea 

instituției. 

S-au înregistrat: 

Beneficiari – 11853, copii - 5422 

Frecvența – 122695, copii – 74556 

Colecții împrumutate – 196703,copii – 11025 

Colecții în limba de stat – 157886, copii – 96020 

       Oficiul de dezvoltare și completate a colecțiilor pentru bibliotecile din raion duce evidența 

mișcării și evaluării colecțiilor din toate bibliotecile: 

Achiziția totală – 1721 unități materiale 

Cărți – 1250 unități materiale 

Publicații seriale – 471 unități materiale 

Donații – 637 unități materiale , în valoare de 43105 lei 

Toate evenimentele culturale organizate de bibliotecile din raion s-au desfășurat în 

colaborare cu instituțiile școlare, preșcolare, Centrul Tineret Leova, Centrul de zi ”Speranța”, 

Asociația Obștească ”Orhideia”, Asociația Obștească „Parteneriat Social” or. Leova, Inspectoratul 

Raional de Poliție și APL. 

            Pe parcursul anului 2019 în cadrul muzeelor sau desfășurat activitățile culturale, lecții 

expoziții excursii, ateliere de artă,  întâlniri cu veteranii, persoane remarcabile..În total s-au 

organizat și s-au petrecut  1400 activități, aceste activități au fost vizitate de 148510 persoane.  

Activitățile desfășurate de către specialiștii din cadrul muzeelor sunt plasate pe  sait-ul leova.org. 

facebook.  

           Muzeul satului Borogani participă la realizarea proiectului ‘Interferențe culturale în zona 

Bugeacului‘, proiectul se implementează în cadrul programului SARD. 

Specialiștii muzeelor completează, conservează și promovează patrimoniul muzeal. Colecțiile de 

patrimoniul acestor 4 muzee constituie 16605 obiecte.   

    Colaboratorii muzeelor participă la seminare raionale, organizate de Secția Cultură Turism 

Tineret și Sport Leova. La seminarele naționale și regionale organizate de ANTIM. 

Se complectează colecțiile de obiecte în muzeele din localitățile: Beștemac, Colibabovca, Baiuș, 

Filipeni, Hănăsenii – Noi.   

         Muzeul de pe lîngă Casa de Cultură s. Colibabovca are deja în colecția sa peste 600 obiecte, în 

ecst context se preconizează inițierea procedurii de înregistrare a muzeului, în care sunt păstrate cu 

sfințenie obiecte, ce țin de modul de viață, tradițiile și obiceiurile etniei bulgare. 
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Muzeele din raion sînt vizitate de turiștii din mai multe, spre exemlu America, Izrail, Germania, 

Letonia, România, Franța e.c.t. 

        Cu ajutorul specialiștilor din domeniu s-au identificat 66 de obiective turistice, care ar putea 

prezenta un interes pentru turiștii străini și autohtoni. S-au elaborat 2 trasee turistice avînd la bază 

obiectivele turistice deja identificate. 

 

Domeniul Tineret și Sport: 

În  raion  activează 70 edificii sportive, inclusiv stadionul orăşenesc cu capacitatea    de peste 

500 de locuri, 48 terenuri sportive, 24 săli de sport în localurile instituţiilor de învăţămînt şi 4 săli de 

forţă,  două şcoli sportive – Şcoala sportivă raională cu 11  filiale  (Leova, Borogani, Sărata Nouă, 

Hănăsenii Noi, Iargara,Sărăţica Nouă,Tomai, Ceadîr, Tochile- Răducani, Cazangic, Orac) şi Şcoala 

Sportivă orăşenească, 7 stadioane de mini-fotbal cu acoperire artificială (or. Leova; s. Tomai, s. 

Covurlui, s. Tigheci, s. Cupcui, s. Ceadîr, s. Cîmpul Drept.). În raion deasemenea activează Clubul 

de fotbal “FC-Prut” susţinut financiar de Consiliul Raional Leova.  În cadrul clubului practică 

fotbalul aproximativ 150 de tineri. 

 În perioada anului 2019, conform Strategiei de Dezvoltare a Sectorului Sport a raionului 

Leova pentru anul 2015-2020;  au fost realizate următoarele activități: 

 Conform Programului Campionatului R.M. la fotbal Ediţia -2019 au fost desfăşurate 38 

meciuri: 

-  Turneul Reional la Volei în memoria sportivului „V. Rogojin”, cu participarea a 4 echipe; 

or. Leova, or. Comrat, or. Cahul, s. Sadaclia(Basarabeasca)– circa 40 sportivi. 

             - Campionatul Raional la Volei cu particeparea a 8 echipe din raionu Leova. 

             - Turneul republican la fotbal în memoria sportivului „A.Toiachin” cu participarea echipelor 

din or. Leova or. Bucureşti- România şi echipa din or. Chişinău. – 40 de participanţi. 

             - Turneul Republican de mini-fotbal „GUGUŢĂ” Ediţia–XIV-a.  

cu  participarea a 8 echipe din localităţile raionului – 86 copii.  

- Turneul Republican de mini-fotbal „Cupa Guvernului”  Ediţia – XIII-a, cu participarea a 6 

echipe din localităţile raionului – 95 copii.  

             - A fost desfăşurat Campionatul Internaţional la lupte libere  în  memoria sportivilor „V. 

Scutelinic, E. Peicov” – 7 echipe din localităţile  republicii şi o echipă din Republica Ucraina – 100 

de participanţi. 

             - A fost desfăşurat Campionatul raional la Volei cu participarea echipelor din localităţile 

raionului. - 8 echipe. – 90 de participanţi 

             - A fost organizată participarea sportivilor la compionatele Republicane şi Turneurile 

Internaţional la  - Lupte libere; - 12 de participanţi. 

              -  A fost organizat şi  desfăşurat deschiderea sezonului sportiv și Mișcării Olimpice  

cu   participarea  sportivilor din localităţile raionului. – 6 echipe  120 de sportivi  or. Leova,  

s. Tomai s. Borogani, s. Tigheci, s. Filipeni, s. Tochile Răducani – 70 de participanţi. 

            - Participarea echipei de fotbal s. Ceadîr la Turneul republican de fotbal  „GUGUȚĂ” Etapa 

regională or. Comrat Ediţia a XIV -a 20 de participanţi.  - Participarea echipei de fotbal s. Tochile - 

Răducani la Turneul republican de fotbal  „Cupa Guvernului” Etapa regională or. Comrat Ediţia a 

XIII -a 20 de participanţi. 

             - A fost desfăşurat Campionatul raional la Lupte libere cu participarea 5 echipe din 

localităţile  

  raionului, Leova, Borogani, Sarata Nouă, Iargara, Cazangic – 60 de sportivi. 

               - A fost desfăşurată I Ediție a Campionatul raional la Șah cu participarea 5 echipe- Leova 2 

echipe,  s. Cupcui s. Hănăsănii Noi, or. Iargara. – 25 de participanţi. 

               - A fost desfăşurat Campionatul raional la Mini-fotbal cu participarea 6 echipe Leova, 

Ceadîr,  Cazangic, Hănăsănii Noi, Cupcui, s. Tomai – 70 de participanţi. 
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               - A fost desfășurat Campionat raional la Tenis de masa (ediția-I), cu participarea individuală 

, aparticipat 43 sportivi din Raion. 

             - A fost desfăşurat Campionatul raional la Baschet cu participarea 5 echipe- Leova 2 echipe,  

s. Borogani, s. Tomai, or. Iargara. – 65 de participanţi. 

 

În perioada anului 2019  pe domeniul tineret a fost realizate următoarele activități: 

In cadrul sărbătorii ,,Ziua Indragostiților,, s-a organizat și s-au desfășurat activitatea – a 

cuprins activități cultural-sportive. 

Participare activă la Concertul de deschidere a Festivalului Internațional; “Mărţișor”;  - 

Ziua Europei – a cuprins activităţi de divertisment şi promovare a informaţiei corecte despre Uniunea 

Europeană. Acestea au fost organizate cu tinerii din CRT Leova şi voluntarii C.T.Leova.   Informare şi 

Documentare pentru Tineret Leova. În cadrul sărbătorii, tinerii au realizat un flash mob, concursuri cu 

premii, la care au participat copii, tineri, părinţi şi bunici.                                                                                                                                                                               

În cadrul sărbătorii “Ziua Internaţională a Copiilor” au fost planificate multe concursuri 

pentru copii şi părinţi.   

   În cadrul “Săptămânii Diasporei” în colaborare cu Muzeul de Istorie şi Etnografie Leova,  

Biblioteca Publică Raională Leova a fost organizată o Masa Rotundă cu genericul ”Revenirea la 

baștină”. Întîlnirea s-a desfăşurat cu participarea a 3 invitați băştinaşi din raionul Leova care locuiesc 

în Italia, Rusia și Portugalia;    

În cadrul Lunii Tineretului s-au desfăşurat acţiuni social - culturale utile pentru tineri, aceştia    

fiind implicaţi activ în realizarea lor. Au fost repartizate mesaje cu felicitări, a fost prezentată piesa de 

teatru social, s-au proiectat filme social – educative. 

 În cadrul sărbătorii ,,Ziua Internaîională a Tineretului ,, sa organizat și s-au desfășurat 

plecarea cu cei mai activi tineri la Capitala Tinerilor în s.Costești. 

   Cu scopul cunoaşterii şi promovării obiectivelor turistice din raionul Leova, a fost 

desfăşurată excursia ”Obiectivele turistice din localitățile Tigheci și Tomai.   

   Cu scopul cunoașterii și promovării obiectivelor turistice și religioase din Republica 

Moldova , sa organizat și sa desfașurat excursie pentru tineri al centrului de tineret Leova, și Consiliul 

Raional de tineret Leova, la mănăstirile Hăncu și Căpriana. Scopul activității a fost: cunoașterea 

obiectivile din Republica Moldova; cultivarea culturii religioase la tineri; stimularea tinerilori de a se 

implica în activitățile culturale și sociale . 

    În cadrul programului informativ sa organizat și s-au desfășurat activitatea cu genericul: ,, 

Copii pot fi fericiți fără substanțe psiho-active. 

În cadrul ”Săptămânii Naționale a Voluntariatului” s-a desfăşurat informarea tuturor 

primăriilor privind necesitatea de organizare a acţiunilor de voluntariat și promovarea acestora. S-a 

asigurat participarea la acțiuni de voluntariat a angajaţilor Direcţiei Cultură Turism Tineret şi Sport 

Leova, Centrului de Tineret Leova  alături de alţi voluntari şi s-a plasat informaţia pe site-ul 

Consiliului Raional. Obiectivul propus a fost să impulsioneze cetăţenii raionului de toate vârstele să 

realizeze acţiuni de voluntariat. La sfîrșit de an în Sala Parlamentului R. Moldova  fost desfășurată 

Gala Premiilor pentru Tineret ediția 2019 care a fost consacrată celebrării Zilei Naționale a 

Tineretului. Activitatea Tinerilor a fost apreciată și minționată cu Diploma de gradul II a Prim 

Ministrului R. Moldova. La sfîrșit de an s –a desfășurat activitatea ,,Gala Premiilor” – 2019 pe 

domeniul Tineret, la care au fost menționați  cei mai activi participanți la activitățile pentru tineret. 

 

Activitățile centrului de tineret Leova implimentate în anul 2019: 

Pe parcursul primului jumate de an 2019 la Centru de Tineret Leova au fost organizate şi desfăşurate 

activităţi culturale și de voluntariat : 

1. 21 ianuarie – Ziua internațională a îmbrățișărilor. Flashmob 

2. 28 ianuarie – crearea pleantului informativ: Ce acțiuni te pot expune la la un abuz sexual online. 
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3. 2 februarie – voluntarii Centrului de Tineret Leova, au participat la organizarea ultramaratonului 

RUBICON pe teritoriul r.Leova. Au fost serviți sportivii cu ceai și cafea. 

4. 21 februarie - S-a dat startul serviciului ”Arta fotografiei digitale”. Un ciclu de instruiri pentru 20 

de bibliotecari din r. Leova. 

5. 21-28 februarie – atelier de confecționarea mărțișoarelor. 

6. 1 martie – voluntarii centrului au facut cadou mărțisoare veteranilor de la Conflictului de pe Nistru, 

profesorilor, colegilor și oameni din or.Leova 

7. 6 - 14 martie – lansarea sondajului privind provocările cu care se confrontă tinerii în r.Leova 

8. 19-29  martie - ore informative cu elevii clasei a IX-XII-a de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu 

Leova, despre voluntariat și importanța implicării în comunitate. 

9. 29 martie - O colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului Leova, în vederea ”Ora Planetei” 

care a avut loc la 30 martie în perioada orelor 20.30-21.30. Am informat tinerii despre acest 

eveniment și i-am indemnat să participe. 

10. 4 aprilie – oră informativă la Scoala Profesionala Leova. Tineri activi si dornici de educatie non 

formala. 

11. 5 aprilie - O activitate minunata pentru tinerii care au filmat si montat mesaj de felicitare al 

Pompierilor cu ocazia sarbatorii lor profesionale. 

12. 6 – 7 aprilie împreună cu doi tineri participăm la Conferința Națională a Consiliilor 

Raionale/Municipale ale Tinerilor din Moldova, Chișinău. 

13. 10 – 14 aprilie – activități în cadrul ”Ziua faptelor Bune” ediția 2019. În acestă perioadă au fost 

organizate 4 oactivităși de voluntariat. 

14. 16 aprilie – discuții cu tinerii despre idei de proiect pentru Programului de Granturi pentru Centre 

de tineret ”Tinerii se implică - Comunitate se dezvoltă”. 

15. 17 aprilie - ședința voluntarilor Centrului de Tineret Leova, unde s-a discutat mai multe puncte 

pentru planul de activități. 

16. 19 aprilie – instruiri cu elevii L.T. ”Lev Tolstoi” or.Leova despre beneficiile și daunele 

internetului.  

17. 7 mai – Forumul Raional al Tinerilor 

18. 17 – 18 mai – activități în cadrul Noaptea Muzeelor. Tinerii voluntari au organizat diferite activități 

de animare a timpului liber (jocuri de socializare, jocuri intelectuale). Deasememea s-a organizat și 

vizionarea unui film artistic. 

19. 01 iunie – activități de animare a timpului liber a copiilor și tinerilor prezenți la eveniment. 

Deasemenea a fost organizat un City Quest prin orașul Leova. La acest evenimet au participat peste 

50 de tineri. 

20. 02 iunie – împreună cu 6 voluntari am organizat o deplasare la Turneul Internațional de Lupte 

Libere, în memoria antrenorilor emeriți ai Republicii Moldova Vasile Scutelnic și Emanuil Peicov 

ediția a XIV-a. 

21. 15-20 iunie – împreună cu voluntarii Centrului am efectuat reparație cosmetica la 2 încăperi. 

22. 29-30 iunie – împreună cu doi tineri participăm la Conferința Națională a Consiliilor 

Raionale/Municipale ale Tinerilor din Moldova, Ialoveni. 

23. În perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 au fost filmate și montate 10 spoturi de promovare a 

Centrului de Tineret și a modului sănătos de viață. 

24. În perioada lunilor iulie-august – Centrul de Tineret Leova, a promovat, motivate și facilitate 

participarea tinerilor la diferite tabere și școli de vară pentru 15 tineri voluntari la 8 tabere din 

rapublica Moldova. 

25. În perioada 3 - 7 iulie am participat la școala de vară - „Participarea și împuternicirea tinerilor”, 

unde au fost prezenți tineri, specialiști din cadrul Centrelor de tineret, Direcția Generală Educație 

(Sîngerei, Orhei, Cahul, Criuleni, Leova, Strășeni, Ungheni, Comrat). Centrul de Tineret Leova a 
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fost reprezentat de Ion Calalb și tânăra Marina Abuzan, voluntar, și Lidia Huștiuc, profesoară de 

istorie la gimnaziu din s.Tochile Raducani. 

26. 27 iulie – voluntarii centrului au fost implicați la aplicațiile de Protecție Civilă. 

27. 10 august – tinerii paerticipă la ZIT 2019 din Costești, Ialoveni 

28. 11-12 august – timp de doua zile Artiom Bonari participă la atelierul de co-creare despre aplicarea 

devianței pozitive și a realității virtuale în prevenirea violenței în bază de gen. Eveniment organizat 

de ONU Moldova Embassy of Sweden in Chisinau Lars Thuesen Morten Wenstad Kristine Kvam 

29. 13 august - Tinerii voluntari ai Centrul de Tineret Leova petrec timpul vesel la stadionul orășenesc 

Leova în cadrul evenimentului Pune-ți o dorință la vînătoarea de meteoriți. La eveniment au 

participat peste 50 de tineri 

30. 20 august – semnarea acordului de colaborare între Centrul de Tineret Leova și Asociația pentru 

Asistență și Dezvoltare „Armonie Plus”, în vederea promovării incluziunii sociale a 

copiilor/persoanelor cu dizabilități accentuate și severe prin identificarea și implementarea acțiunilor 

comune în acest scop. 

31. 12 septembrie – inaugurarea noului serviciu pentru tineri: ”Seara filmului de joi la Centrul de 

Tineret Leova” care în luna septembrie a fost 3 ediții. 

32. 12 septembrie - O colaborare plăcută dintre voluntarii Centrului de Tineret Leova și Biblioteca 

Publică Raională Leova ”Valeriu Matei”, la filmarea spotului Programului Național Lectura 

Centrală. 

33. 14 septembrie -  în colaborare cu A.O.Armonie Plus, am instruit voluntarii despre Campania de 

conștientizare și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. În prima zi tinerii au fost informați 

referitor la fenomenul discriminarii, grupurilor discriminate și importanța incluziunii. 

34. 15 septembrie - A doua zi de training, în care A.O. Armonie Plus în colaborare cu Centrul de 

Tineret Leova, au informat tinerii în Cadrul campaniei de Informare și conștientizare, referitor la 

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Tinerii au lucrat în echipe, elaborînd un plan 

strategic pentru incluziunea socială. 

35. 17 – 20 septembrie -  Sesiune de informare a tinerilor din Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” și 

Liceul Teoretic ”Constantin Spătaru” or.Leova, despre oportunitatea de a participa la proiectul 

Parlamentul Tinerilor ediția III, organizat de către Asociația Invento, în colaborare cu Parlamentul 

Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Ministerului Federal al afacerilor externe al Germaniei 

și Fundației Hanns Seidel în Republica Moldova. 

36. 18 septembrie - Voluntarii Centrului de Tineret Leova la lansarea companiei Let's Talk: Despre 

Drepturi și Sănătate Reproductivă, Fără Tabu. În premieră pentru țara noastră, UNFPA Moldova, 

împreună cu Platforma media Suntparinte.md, au lansat Campania "Let’s Talk"! (Hai să vorbim!), 

pentru a vorbi deschis despre drepturile și sănătatea reproductivă și a sparge stereotipurile existente. 

37. 19 septembrie – participăm la sesiunea de instruire ”Scrierea și Managementul Proiectelor” or. 

Cahul 

38. Iulie – Septembrie – s-au filmat și patru spoturi de promovare a Centrului de Tineret Leova. 

39. Octombrie – lansare noilor activități pentru tineri -  jocuri de socilaizare înb weekend la central de 

Tineret leova 

40. În perioada 12-13 octombrie, voluntara Centrului de Tineret Leova, Surdu Gabriela a avut frumoasa 

oportunitate să participe alături de alți 51 de tineri din 19 regiuni ale țării la sesiunea de instruire în 

cadrul celei de-a III-a ediție a proiectului național "Parlamentul Tinerilor". 

41. 16 octombrie - CICDE - Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral în parteneriat 

cu Centrul de Tineret Leova a organizat un E-HUB cu tema "Alegeri 4D: Conectează-te" E-Hub are 

drept scop informarea tinerilor și conectarea lor cu evenimentele electorale din țară. 

42. 20 octombrie - Primul campionat de jocuri intelectuale on-line "Triviador" la Centrul de Tineret 

Leova 

https://www.facebook.com/gaby.surdu.1?__tn__=K-R&eid=ARBIr1bEXUHSZCLRGFGMPifqB0FuK3jRh_YYDr_3QmQtP7T4HSN6EIpcY12dgeaMxCm_8Gj9GbovDlC9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBg7sqj-a5ukYGHLZG0FLPS5c3W8ALjqMnF2O_PRXbs3x1vyOtkSEHbFLKiQ9QsvBnLqwfxNMNcmIv5ktCuO-Dms0oL-Q638NxiNqnUVne2vyvXNPB5RzZApPfvr5fDOPNPA468kOP5B1RhTyGAahFZ23Jld7pAH4634HHluke-ppHGIGwa-5db1E8O5BKqZmKTrMDxYqxa3giOfgQRxV_BT-aUx2bYiPV2CklcLYvGP5BICee4MKHM6ZdJS7Mj_mVQwhkqGLHZgvd8BlS3PFYopQ965NycOgiqPSsP1N2vuSbKGg9xdyQwW5C310s883F_fx20AqJWntH8GlgcZgz1X5TU
https://www.facebook.com/CICDE/?__tn__=K-R&eid=ARAmlQpi4Kwi7jJqrnCG6gRukEz-qWIP5BTOWi3hwFH_31Q-m8-GEPGfU81dd2fO_TqLD3oDh8CwHmSF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARClrydk0n_czLFpg0WgHJE74mYYU_YraZX0WS6XstHDDHMX4A612DhsiFRBbMupa-pQjdKTCpalU0ygtZEnhu01pQx_LxVxmLC-7wO-RJrCIHtpRbe73jlOc9gD4oPqQOB3c7PtCYmfsw5HBi3BiS-HQoAMvlt-Hqx4wmwJikR0-AtuSFXFUHWe791Ygbgk2yyxvZ3HPh-5Rjilq0PSfNfLPEyRD4RIkWGz46E-03MGLSdAiaSAiWgDt91kzANbLP4mi16vKUWObZDbjBfO2zgac46DhfTSo1FwvFqSlF-rxcfVFHIB73QDg0TO5PZesG_O3oSFgY0GWfQ9AyE7Z_AaqQ65kEFgH98oOlp1ngHjyjt6wc0sVbh_YNgtiWAlstWLbdBCDQxEbJyXITz6_8k2DlFy-bqh4TbL6ncHYpUA5aiLE1M
https://www.facebook.com/centruldetineretleova/?__tn__=K-R&eid=ARBWDrF_mNEUUfk6oPUc__L5E1Emp2MIzF8nWaJvNzbRi-l7p4VJiequnOEXW1UsOnyisqXoifRL-MkK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARClrydk0n_czLFpg0WgHJE74mYYU_YraZX0WS6XstHDDHMX4A612DhsiFRBbMupa-pQjdKTCpalU0ygtZEnhu01pQx_LxVxmLC-7wO-RJrCIHtpRbe73jlOc9gD4oPqQOB3c7PtCYmfsw5HBi3BiS-HQoAMvlt-Hqx4wmwJikR0-AtuSFXFUHWe791Ygbgk2yyxvZ3HPh-5Rjilq0PSfNfLPEyRD4RIkWGz46E-03MGLSdAiaSAiWgDt91kzANbLP4mi16vKUWObZDbjBfO2zgac46DhfTSo1FwvFqSlF-rxcfVFHIB73QDg0TO5PZesG_O3oSFgY0GWfQ9AyE7Z_AaqQ65kEFgH98oOlp1ngHjyjt6wc0sVbh_YNgtiWAlstWLbdBCDQxEbJyXITz6_8k2DlFy-bqh4TbL6ncHYpUA5aiLE1M
https://www.facebook.com/centruldetineretleova/?__tn__=K-R&eid=ARDzcAwQSdxWJyqctYfqRz0QvJBv4Kg0YW5nIrKRdeTsku7RkSA1HWb7aQ5ZcqIYc5SmRY1HCjydduch&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjUMAIKWLdBQiJgzHFUU9ks6Op58Y1xVBcuuxnqqQiescnna4WoNA-ADHK3CURz5wduaZvjhh-p8qvthLZ1zv_lXuY0Tpe1BCZAwR1oOmQDJzJ4cJ9N6x02rUvrIJqGXtqdbkOXm5BtttcVx22ubGjGa6VMdKxwnRHL_JQelmsz6G7oZTiHQMxhVbXreJamB4LIfUqOyj1DgZ4h_BCU8oRIqUeOVI3OBX-IQl8luBC86RpHY0aNI5IHD73FU7pJs3FdEkXXr71CWzkRK1a5CLzHd8Kj8jlJnR2eoELOp3AjUS4TWl0APXSczgsdloXPYclY1a8Hp-BY5GFRY_axkVMXBRcRCoItmk10KbM8p6T_ZHwKBmM3mHyae73U1-YssdgXBJEiiqa_twHNm3AH7_QHuowpfVMkI7A6vWPNR9XnYs4fVxm
https://www.facebook.com/centruldetineretleova/?__tn__=K-R&eid=ARDzcAwQSdxWJyqctYfqRz0QvJBv4Kg0YW5nIrKRdeTsku7RkSA1HWb7aQ5ZcqIYc5SmRY1HCjydduch&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjUMAIKWLdBQiJgzHFUU9ks6Op58Y1xVBcuuxnqqQiescnna4WoNA-ADHK3CURz5wduaZvjhh-p8qvthLZ1zv_lXuY0Tpe1BCZAwR1oOmQDJzJ4cJ9N6x02rUvrIJqGXtqdbkOXm5BtttcVx22ubGjGa6VMdKxwnRHL_JQelmsz6G7oZTiHQMxhVbXreJamB4LIfUqOyj1DgZ4h_BCU8oRIqUeOVI3OBX-IQl8luBC86RpHY0aNI5IHD73FU7pJs3FdEkXXr71CWzkRK1a5CLzHd8Kj8jlJnR2eoELOp3AjUS4TWl0APXSczgsdloXPYclY1a8Hp-BY5GFRY_axkVMXBRcRCoItmk10KbM8p6T_ZHwKBmM3mHyae73U1-YssdgXBJEiiqa_twHNm3AH7_QHuowpfVMkI7A6vWPNR9XnYs4fVxm
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43. 21 octombrie – s-a dat startul campaniei de informare a tinerilor despre siguranța si respectful 

online. Prima scoală a fost Gimnaziul Tochile Raducani. Proiect este susținut de fondul comun al 

Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării, Terre des Hommes Moldova, Fondului Națiunilor 

Unite pentru Populație (UNFPA) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare privind 

dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din 

Republica Moldova. 

44. 1 noiembrie -  Centrul de Tineret Leova, în colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie Leova, a 

organizat pentru tinerii din or.Leova Halloween Party. Nu mi-e frica de Bau Bau - acesta a fost 

genericul activității, unde tinerii s-au mascat în monștri, au dansat, au jucat în jocuri de socializare, 

și desigur au vizionat un film. 

45. 2-3 noiembrie - Voluntarii noștrii Uliana Percemble, Maria Sirbu, Baranov Irina, Corneliu 

Trofim și Surdu Gabriela au participat în programul de ghidare în carieră AMBASADOR USM 

2019. 

46. 5-6 noiembrie - Centrul de Tineret Leova timp de două zile, a informat elevii de la Școala 

Profesională or.Leova, despre Siguranța Online. În cadrul orelor de informare am vorbit cu ei despre 

metodele de protecție online a datelor cu caracter personal, despre respectul online și FakeNews. 

47. 7 noiembrie – Seara filmului de scurt metraj Moldovenesc. 

48. 12 noeimbrie -   În colaborare cu Inspectoratul de Poliție Leova am organizat o instruire pentru 

tinerii de la Centru de plasament pentru copii separați de părinți din localicatea s.Cupcui, unde am 

discutat despre siguranța și respectul online, despre oportunitățile și serviciile care le oferă Centrul 

de Tineret Leova. 

49. 13 noiembrie – Activități pentru elevii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din or. Iargara.Am vorbit 

cu ei despre siguranța și respectul online, despre oportunități de implicare civică și despre serviciile 

Centrului de Tineret Leova 

50. 13 noiembrie - activități outreach. De data aceasta la căminul de elevi din orașul Leova. Am jucat 

cu tinerii în ”Aici e Moldova”. Un joc care te ține în suspans pînă la ultima întrebare. 

51. 14 noiembrie -  Continuă informarea tinerilor despre siguranța și respectul online. De data această 

am vorbit cu elevii de la Liceu Teoretic Constantin Spataru, Leova. Deasemenea am invitat tinerii să 

benefecieze la maxim de serviciile și oportunitățile de implicare civică oferite de Centrul de Tineret 

Leova. 

52. 15 noiembrie - Și iarăși la activitate de instruire a tinerilor despre siguranța și respectul online.De 

data aceasta am vorbit cu elevii de la Gimnaziu Filipeni. 

53. 19 noiembrie -  Am ajuns și la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” or.Leova cu instruirile siguranța 

și respectul online. 

54. 21-22 noiembrie – împreună cu două voluntare al Centrului de Tineret Leova participăm la 

Conferința Națională Politici și Servicii de Tineret pentru Fiecare Tânăr din Moldova. 

55. 28 noiembrie - Activitate outreach în colaborare cu A.O. ”Parteneriat Social” or.Leova. Am vorbit 

cu tinerii despre voluntariat, implicare civică și liderism. 

56. 29 noiembrie – primim diplomă de gratitudine din partea A.O Forța Susținerii, pentru conlucrare 

și facilitarea incluziunii sociale a copiilor cu cerințe educaționale specialedin raionul Leova. 

57. 5 decembrie – În colaborare cu AO Moștenitorii și AO Speranța, fost organizat exercițiul de 

simulare a alegerilor în cadrul proiectului Pro-DEM2. La acest eveniment au participat tinerii din 

or.Leova și s.Borogani. 

58. 6 decembrie -  în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie din or.Leova, am organizat Gala 

Voluntarilor, ediția 2019. Această gală a fost organizată de Centrul de Tineret Leova în colaborare 

cu Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor, A.O. Forța Susținerii și A.O. Parteneriat Social Leova. Un 

aport considerabil în organizarea acestei gale a fost adus de TdH Moldova. 

59. 12 decembrie -  lansăm un sondaj în care Centrul de Tineret în parteneriat cu I.M. Salubru Leova 

vrea să afle niste păreri despre anumite probleme din or.Leova. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005836874889&__tn__=K-R&eid=ARC7eyBB5HLgnrdibRFho_F1eIfCOiOLVnznOhGiPOJfBFK3jUWv4DBOjmmhuodNIjyCVwoUzQQmnXJ-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtDUpXuS250p6Lo-5hul4yzKMuWGqjzc5dxYKdAfOdlDq6386L5NLafRFM85yBWAw7xM4OedjJk5ZPOHqp8ggwtw5sGWL-ZlOK_MFvGIrx3QzhATLJg0hBSAcxLNMlxwcPLLGeVPLtWpKMKC6CAaecDz_OyztqaDUpGIfrVy3LIK1ZuVdHeZjNBYO1Z9k9JODzAKceH7F-FFrBvkXgrd2_mkQTAz5EWpMrF6ohaOb5eGWGxG9wv64R1ZNilNvTCp3aM0p8YeCSifxL7o5oFgNlLN4uV1Bg6_d_uGV3Ak7b2XxHtKoaVIFhBffSXTrkIczwk-z8RsRGMTznJ4ZQuoTNWo2k
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005836874889&__tn__=K-R&eid=ARC7eyBB5HLgnrdibRFho_F1eIfCOiOLVnznOhGiPOJfBFK3jUWv4DBOjmmhuodNIjyCVwoUzQQmnXJ-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtDUpXuS250p6Lo-5hul4yzKMuWGqjzc5dxYKdAfOdlDq6386L5NLafRFM85yBWAw7xM4OedjJk5ZPOHqp8ggwtw5sGWL-ZlOK_MFvGIrx3QzhATLJg0hBSAcxLNMlxwcPLLGeVPLtWpKMKC6CAaecDz_OyztqaDUpGIfrVy3LIK1ZuVdHeZjNBYO1Z9k9JODzAKceH7F-FFrBvkXgrd2_mkQTAz5EWpMrF6ohaOb5eGWGxG9wv64R1ZNilNvTCp3aM0p8YeCSifxL7o5oFgNlLN4uV1Bg6_d_uGV3Ak7b2XxHtKoaVIFhBffSXTrkIczwk-z8RsRGMTznJ4ZQuoTNWo2k
https://www.facebook.com/gaby.surdu.1?__tn__=K-R&eid=ARA-4pJ5WIUSjX75MrJFnpAKFG8suMPBDTp9v12G5zYCpcy0wEv5SvkNBZ_td88PK4ho9tNG-cDCRMiG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtDUpXuS250p6Lo-5hul4yzKMuWGqjzc5dxYKdAfOdlDq6386L5NLafRFM85yBWAw7xM4OedjJk5ZPOHqp8ggwtw5sGWL-ZlOK_MFvGIrx3QzhATLJg0hBSAcxLNMlxwcPLLGeVPLtWpKMKC6CAaecDz_OyztqaDUpGIfrVy3LIK1ZuVdHeZjNBYO1Z9k9JODzAKceH7F-FFrBvkXgrd2_mkQTAz5EWpMrF6ohaOb5eGWGxG9wv64R1ZNilNvTCp3aM0p8YeCSifxL7o5oFgNlLN4uV1Bg6_d_uGV3Ak7b2XxHtKoaVIFhBffSXTrkIczwk-z8RsRGMTznJ4ZQuoTNWo2k
https://www.facebook.com/centruldetineretleova/?__tn__=K-R&eid=ARDvyTdtu4zSytrECafTYc9xKpzrxgLGsXxHbdkmXLbwHshOTjYJi2RrjTmrRvAQsNBWgiulWbfN5_ee&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCezb00HeKuyHfl-p_ICao7I5bJhe2HLrM8HXj7yQSLzxJaJE77n1zKQkYaB73BKthy2__g_LePbWZ3t8FdAlSR80DLl1zZMS_WCd03p_Q3669ou2MZK8eLXET486fxNVdx0fx19Mbu3jmU6kfXnnM_srCVfxVi0cYMQLMFE1z1SJmoXUPbAf_rDO36uE_7Fr2dKjmMQiAl1i53OcW6b1H0BbcEETHTNpQbTjYeVhCq3JfXhRwolss20P_qUMpcwnLTLWvcjHHBvWpPH36YZ1Gk1ZGgp5cNpJtew6MeNhrhtitAkeXLIwnXFzJb6f2vI6crTFgtJ6jkIW5bozTZdGWbVxS5XhVbP0pa-4rgpaSf_8KMhu4F20i27LvLoq9bmwsng-1YdPdI2GLfGXZKT1CX7c1xWVUxegVWKbrWXyD-iaRG158
https://www.facebook.com/spleova.md/?__tn__=K-R&eid=ARBlEzLIhQ-rhcUK9cjUPmKUlwVxXXLdVdiJnfpZPDRFPA8IwkwHR8d7BrXUiaWsvi96JfMfNBpF5cif&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCezb00HeKuyHfl-p_ICao7I5bJhe2HLrM8HXj7yQSLzxJaJE77n1zKQkYaB73BKthy2__g_LePbWZ3t8FdAlSR80DLl1zZMS_WCd03p_Q3669ou2MZK8eLXET486fxNVdx0fx19Mbu3jmU6kfXnnM_srCVfxVi0cYMQLMFE1z1SJmoXUPbAf_rDO36uE_7Fr2dKjmMQiAl1i53OcW6b1H0BbcEETHTNpQbTjYeVhCq3JfXhRwolss20P_qUMpcwnLTLWvcjHHBvWpPH36YZ1Gk1ZGgp5cNpJtew6MeNhrhtitAkeXLIwnXFzJb6f2vI6crTFgtJ6jkIW5bozTZdGWbVxS5XhVbP0pa-4rgpaSf_8KMhu4F20i27LvLoq9bmwsng-1YdPdI2GLfGXZKT1CX7c1xWVUxegVWKbrWXyD-iaRG158
https://www.facebook.com/spleova.md/?__tn__=K-R&eid=ARBlEzLIhQ-rhcUK9cjUPmKUlwVxXXLdVdiJnfpZPDRFPA8IwkwHR8d7BrXUiaWsvi96JfMfNBpF5cif&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCezb00HeKuyHfl-p_ICao7I5bJhe2HLrM8HXj7yQSLzxJaJE77n1zKQkYaB73BKthy2__g_LePbWZ3t8FdAlSR80DLl1zZMS_WCd03p_Q3669ou2MZK8eLXET486fxNVdx0fx19Mbu3jmU6kfXnnM_srCVfxVi0cYMQLMFE1z1SJmoXUPbAf_rDO36uE_7Fr2dKjmMQiAl1i53OcW6b1H0BbcEETHTNpQbTjYeVhCq3JfXhRwolss20P_qUMpcwnLTLWvcjHHBvWpPH36YZ1Gk1ZGgp5cNpJtew6MeNhrhtitAkeXLIwnXFzJb6f2vI6crTFgtJ6jkIW5bozTZdGWbVxS5XhVbP0pa-4rgpaSf_8KMhu4F20i27LvLoq9bmwsng-1YdPdI2GLfGXZKT1CX7c1xWVUxegVWKbrWXyD-iaRG158
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60. 13-15 decembrie - atelierului de lucru „Angajarea civică a tinerilor: realizări, provocări, 

perspective”  unde am făcut totaluriel anului 2019 și am propus recomandări la planul activităţilor 

de tineret pentru anul 2020, în conformitate cu priorităţile de intervenţie a Fondului Comun privind 

dezvoltarea Centrelor de tineret şi consolidarea participării şi implicării civice a tinerilor al 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Swiss Cooperation in Moldova şi 

UNFPA Moldova. În cadrul acestui atelier am primit diplomă de gartitudine din partea MECC și a 

partenerilor. 

61. În perioada 17-20 decembrie voluntarii de la Centrul de Tineret Leova au participat la cursurile 

pentru Dezvoltarea Intuiției în cadrul proiectului „Cu experienta Seniorilor, vocea Ta ia amploare”, 

finanțat de către UE și Fundația Germană CONRAD ADENAUER STIFTUNG, eveniment 

organizat de catre partenerul nostrul de încredere A.O.Parteneriat Social. 

62. 23 decembrie - o activitate minunată la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, unde voluntarii noștrii 

(elevi al acestui liceu) au făcut că sărbătorile de iarnă să fie mai interesante. Și ce putea fi mai 

frumos decît o fotosesiune cadou pentru minunații elevi de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu 

Leova oferită de Centrul de Tineret Leova. 

63. În cadrul Proiect este susținut de fondul comun al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării, 

Terre des Hommes Moldova, Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Agenției 

Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea 

participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova am organizat peste 18 de instruiri 

și 10 activități outreach, în cadrul căruia au benefeciat de acest serviciu 542 de tineri din localitățile 

or.Leova, s. Filipeni, s. Tochile Raducani, or. Iargara etc. 

 

 Activitatea Secţiei SE Leova  

 Pe parcursul anului 2019 în zona de competenţă s-au produs  45 de incendii, paguba materială 

constituie  1.185 400  lei, salvate valori materiale la incendiu aproximativ 7 mln. 861 mii lei, au 

decedat 4 persoane .  

Planificarea şi organizarea lucrului în domeniul prevenirii incendiilor  este pusă în seama 

Serviciului  Prevenţie care include în statele sale de efectiv  – 4 persoane – militare prin contract. 

La moment – funcţii vacante  nu sunt. 

În activitatea sa serviciul se bazează pe Legea cu privire la AÎI, Legea cu privire la Protecția 

Cicilă, Regulile generale de AÎI în R. Moldova şi actele normative tehnice. 

 Prevenirea incendiilor  este efectuată de patru colaboratori. 

Peste  90  % din numărul total de incendii revine la sectorul individual locativ. Deci este nevoie, ca 

forma de profilaxie să fie bazată pe instalarea în locuinţe a detectoarelor de incendiu autonome şi tot 

odată instruirea permanentă a populaţiei în  sectorul individual locativ cu atragerea poliţiei, 

asistenţei sociale, educarea în şcoli prin intermediul profesorilor, ca rezultat - minimalizarea riscului 

de decese. 

           După cauza de producere a incendiilor cele mai frecvente sunt:  imprudenţa în timpul 

fumatului; exploatarea incorectă a sobelor, aprinderea deşeurilor şi lăsarea fără supraveghere, joaca 

copiilor cu focul ș.a. 

           În colaborare cu Direcția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei au fost luate la evidenţă 446 

de persoane de vârstă înaintată şi familii socialmente  - vulnerabile, s-a efectuat evaluarea riscului 

de incendiu la domiciliu, unde au fost înmânate  contra semnătură prescripţii cu privire la regulile de 

apărare împotriva incendiilor în sectorul locativ.   

https://www.facebook.com/centruldetineretleova/?__tn__=K-R&eid=ARCYDnKhK_sUzd4dB-89V84d_yBROvoRhO39tW1oT3nOgBidyK0tHEUYRtblD12hXJPR5hm2bO6O9MyO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNhD5uPIT1yJcIt6Suop09vdWd-AAYV23wyA36q3UGX3zxXgTxtWG0d4680BqRvyVBYudAVMjwpFf3FyRVcb8S-Wnv_qtuxD91XzUGCm0hUp2GzwPiwVREKtPJIf_sKe6R4N7tOSeZ5-A6GRAO6KxcbdysfBsH3ed0bfUkyMC2Mj4r040KYWmos8W7Xzo07U-ZkXx0S2IGiWNrsrE6oC2D3a1P_df_kdVN0Lryj5WezF8JvfzOZTqBVIjsEYKIrzVqN0Jkjl7ahyBA53pj0S35hXSdjPzRjMs7xv8vmk99PaFbExI5WTLBdITQ1Hh5JkgWtymJqSni-M0U0LkEkmJgztjPrl8C2VGdf_-kYtXykK5pNymWzrBuoqc3IpQTH6Nu8KQ5Oz82f21YCHTxAj_cYIo1Ei5iqI1I5-uWUAnVeC5e4xg
https://www.facebook.com/centruldetineretleova/?__tn__=K-R&eid=ARAdAnjfF53jBujN9rTC8l4O8XztkyWVP4B3hVTeK3l-Ta7IUKl5LnQmuZcul0AVUA4aNM77fFuR6WOj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBu_JN5tSwiirQIWi9HjiOXaktNOH_NQM1g739qDauvBYmW5P-Asp1QY7rBx3ysJGotMsm2XBlP60CkSLLwQku-6YMprlLX70sDQRDQoGARhekv11ZrJC9m72BYnN2n39OHwr3UvDdS3btNglfGPGQACaqCDxXuIy34lafr2Rqttuk0hOJ2ueS9hY8LbsMEEA1ICkNJTXccmjXBFSDwL1jTFu338Sssh9t53nxKEuwnBj6X9Ea7zsFDPe7pjDRF6BPwXKy9vw16qg8RNUKtCn-vaA4eoktfj-9B80-mdo8eBgxERYoGb0JaQEbbJL0EgAmI22T-NhSBAHwlLbj2c9SD87DuYMqyr8uumjVupk_Cii4RTcid5WMpx20-VRtt9bOPCDB3AkSivPvluZryQcumffH0Tu_7tWH-RtefC6hIgTHU6Fcn
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Pe parcursul anului s-au petrecut total  51  antrenamente cu: Comisia Situație Excepțională 

- 3,  19  cu primăriile,  26  cu instituţiile de învăţământ, 2 la obiectivele economice, 1 cu echipele de 

distribuire a mijloacelor de protecţie individuale.  S-au petrecut total 11  aplicaţii, 5 cu primăriile, 5 

cu obiective economice şi 1 aplicaţie la nivel de raion.   

Pe parcursul anului 2019 au fost depistate 2 cazuri de rabie și  2 cazuri de înec. 

                                                                                                            

 

       Stimați Consilieri! 

     Cele relatate în raport rezultă din activităţile de bază ale subdiviziunilor Consiliului raional, 

instituţiilor şi serviciilor care îşi aduc aportul întru soluţionarea problemelor cu care se confruntă 

APL de ambele niveluri. 

   Obiectivele strategice pentru Consiliul raional şi în anul 2019 rămân în continuare 

asigurarea bunei funcționări a instituțiilor din subordine, proiectarea, reparaţia, construcţia 

reţelelor de apeduct şi canalizare, drumuri şi infrastructură a obiectelor de menire social – 

culturale, asigurarea unor servicii medicale calitative locuitorilor raionului prevăzute în: 
 

1. Strategia de dezvoltare integrată a raionului Leova pentru perioada anilor 2015-2020; 

2. Strategia de dezvoltare integrată a raionului Leova, componenta Aprovizionare cu Apă și 

Canalizare, pentru perioada anilor 2014-2020;  

3.  Strategia pentru reducerea consumului de energie convențională în sectorul serviciilor publice 

în zona transfrontalieră Vaslui (Ro), Leova (Md), Hîncești (Md) și Izmail (Ukr) pentru 

perioada anilor 2015- 2020.  

 


