Onorată audiență!
Activitatea Administrației Publice Locale este nemijlocit îndreptată spre
realizarea problemelor prioritare ale locuitorilor or. Cricova în particular, cît și a
comunității în întregime. În același context a activat și primăria or. Cricova cu
susținerea nemijlocită a Consiliului orășenesc pe parcursul anului 2018, sub același
mottou, că la Cricova trebuie să fie un pic mai bine.
În ce măsură ne-a reușit, să ne judece alegătorii noștri, dar vreau de la bun
început să menționez un lucru, că pe parcursul anului 2018 s-au înregistrat
progrese în rezolvarea problemelor social-economice din teritoriu.
Producția industrială a constituit în perioada de referință 391,8 mln lei,
comparativ cu 429,3 mln lei în anul 2017.
Astfel, volumul producției vinicole a constituit 264,3 mln lei, comparativ cu
275,8 mln lei în anul 2017. Au fost produse băuturi alcoolice tari în suma de
114,5mln lei, comparativ cu 142,3 mln lei în 2017, vînzările fiind de 114,3 mln
lei. S-au extras 20,4 mii m3 piatră de construcție, producția realizată fiind în sumă
de 13,2 mln lei față de 19,5 mii m3 de piatră de construcție în anul 2017, realizată
fiind în sumă de 13,3 mln lei.
Au fost acordate servicii de turism, fiind deserviți circa 72 838 persoane
comparativ cu anul 2017- 70 783 persoane. Serviciile de comerț acordate
populației or. Cricova au constituit circa 36,9 mln lei.
În teritoriu au activat pe parcursul anului 85 agenți economici, activitatea
cărora a permis aprobarea bugetului pentru anul 2018 în sumă de 21165,6 mii lei,
precizat – 27832,2 mii lei, executarea fiind în suma de 31432,2 mii lei sau
112,9%, ceea ce a constituit un moment cheie în rezolvarea problemelor din
teritoriu.
O direcție importantă în activitatea APL o constituie asigurarea funcționării
instituțiilor de menire social-culturală din localitate. Au fost luate toate măsurile în
vederea creării condițiilor necesare pentru educația copiilor, cît și aflarea lor în
cadrul instituțiilor de învățămînt preșcolar și preuniversitar. Din buget, în aceste
scopuri, au fost alocate circa 10994,1 mii lei.
Voi încerca de a aduce la cunoștința D-voastră principalele puncte de reper
din activitatea acestor instituții.
Capacitatea Grădiniței nr. 33 este de 14 grupe pentru 320 de locuri, toate
fiind utilizate la capacitate maximă. Frecvența medie pe parcursul anului a fost de
285 de copii. Personalul didactic este alcătuit din 27 persoane – 20 persoane,
studii superioare pedagogice; 7 – studii medii speciale, inclusiv grad managerial II
– 1; grad didactic II – 20 educatori. Deasemenea activează 23 de persoane –
personal auxiliar, chemat de a avea grijă de copii noștri, de a fi alimentați calitativ,
asistați medical și asigurarea ordinii sanitare în grupe. Din păcate, la ultima

categorie – asistenți de educatori, avem permanent locuri vacante, fie din cauza
salariului mic corelat la condițiile de azi, cît și cerințele față de ei.
Vorbind despre partea materială a instituției, e necesar de menționat, că
dispunem de o clădire cu 2 etaje cu o suprafață de 4300 m2 unde sînt amplasate 14
săli de grupă, sala muzicală, sala de sport, cabinet medical etc. În curte fiecare
grupă are terenul său de joacă, înzestrat cu pavilioane.
În scopul asigurării activității acestei instituții din bugetul local au fost
alocate circa 6651,3 mii lei, inclusiv pentru alimentația copiilor 1993,3 mii lei.
Totodată, au fost procurate 2 seturi de mobilier pentru grupe, 50 de scaune pentru
sala muzicală, 348 m2 linoleum, 250 plapume, 150 seturi de albituri. Au fost
construite 3 pavilioane de joacă.
Evident că mai sînt și probleme de rezolvat: reparația capitală a coridoarelor,
reparația tavanelor și a sistemului de iluminat în sălile a 7 grupe de la etajul I,
schimbarea panourilor de electricitate ș.a.
Gimnaziul nr. 77 cu instruire în limba rusă constituie o altă treaptă în
sistemul de învățămînt din orașul Cricova. La începutul anului școlar aici își făceau
studiile 137 de elevi întruniți în 9 clase cu diapazonul numărului de elevi, începînd
cu 15 elevi în clasa I – 9 elevi în clasa a IX-a. În cadrul gimnaziului activează 27
profesori. De către administrația gimnaziului, de comun acord cu colectivul de
părinți, au fost luate măsurile necesare în pregătirea instituției către noul an de
învățămînt, fiind efectuate lucrări de reparație a sălilor de clasă ,cît și a
coridoarelor. Din bugetul local au fost alocate 237 mii lei pentru reparația capitală
a grupurilor sanitare.
În scopul prevenirii abandonului școlar au fost luate măsuri în vederea
acordării de ajutoare copiilor din familiile social-vulnerabile. 73 de elevi fac parte
din așa- numitul ”grup de risc”. Aici își fac studiile 4 elevi invalizi, 32 de elevi din
familii incomplete, 28 de copii din familii numeroase.
Este necesar de menționat că conform normativelor, bugetul instituției
constituie 2028,2 mii lei, necesitatea fiind mult mai mare. În acest an APL a or.
Cricova intenționează de a aloca 300 mii lei pentru reparația cantinei.
În cadrul Liceului Teoretic” Al.Mateevici” își fac studiile 679 elevi,
repartizați în 28 complete de clasă. Corpul didactic este alcătuit din 43 de
profesori. Elevii dispun de condițiile necesare pentru desfășurarea normală a
procesului de învățămînt. De către colectivul pedagogic, de comun acord cu
părinții, au fost luate măsuri de pregătire a liceului către noul an de învățămînt. Au
fost reparate sala sportivă, sălile de clasă, parțial acoperișul la blocul claselor
primare.
În scopul creării condițiilor necesare pentru aflarea copiilor în instituție, la
intervenția primăriei or. Cricova au fost alocate 1 mln lei, din bugetul național,
pentru construcția acoperișului șarpant la blocul claselor mari, 500 mii lei din
bugetul municipal pentru reparația blocului alimentar, lucrări care au fost deja

executate, cît și 800 mii lei pentru asfaltarea a 2815 m2 din curtea instituției,
alocate din bugetul local. Deasemenea s-a îmbunătățit baza tehnico-materială a
liceului.
O instituție, menirea căreia este cultivarea artei frumosului este Școala de
Arte, unde își fac studiile 350 de elevi în cadrul a 14 instrumente și genuri de artă.
Corpul didactic este alcătuit din 30 profesori. Instituția este înzestrată cu necesarul
de instrumente, costume naționale, mobilier. În scopul asigurării condițiilor
necesare pentru activitatea Școlii de Arte din buget au fost alocate 4228,5 mii lei,
inclusiv 726,6 mii lei pentru izolarea termică a pereților exteriori. Discipolii Școlii
de Arte au participat în cadrul diferitor festivaluri și concursuri naționale și
internaționale, fiind apreciați cu locuri premiante.
Activitatea Casei de Cultură s-a direcționat mai mult pe participarea în
cadrul diferitor măsuri de talie națională, participarea ansamblului de dansuri
populare în cadrul diferitor festivaluri, unde au ocupat locuri premiante, dar mai
puțin în organizarea și desfășurarea măsurilor locale. Dacă ar fi să facem o
analiză, vom observa fie sonorizarea măsurilor sau participarea tangențială și
puține măsuri pentru tineret, problemă, care persistă de mai mult timp. Cred că e
necesar de a orienta activitatea acestei instituții spre organizarea măsurilor, care ar
atrage diferite pături ale populației, și în primul rînd, tineretul.
Biblioteca orășenească și-a orientat activitatea la adaptarea resurselor,
serviciilor și programelor la cerințele comunității. Ca priorități au fost determinate:
Marea Unire din 1918, ”Anul Ștefan cel Mare și Sfânt”, ”Anul Alexei Mateevici”,
”Zilele Bibliotecii Publice Cricova”ș.a. S-au organizat și petrecut 238 activități și
programe culturale, la care au luat parte 2545 de participanți. Biblioteca este în
parteneriat cu o bună parte din instituții și întreprinderi din teritoriu.
Pe parcursul anului 2018 instituția a dispus de 26380 exemplare cărți și ediții
periodice. La serviciile bibliotecii au apelat 4132 utilizatori, care au împrumutat
157171 cărți și documente. La dispoziția utilizatorilor sînt deasemenea 7
calculatoare, 1 laptop, 2 tablete, 1 scaner și 1 printer.
Activitatea Centrului de Sănătate este îndreptată spre asigurarea unor
servicii de consultări și ocrotire a sănătății locuitorilor or. Cricova.
Numărul personalului de medici de familie - 5, asistente medicale – 14 ceea
ce corespunde normativelor în vigoare pentru deservirea numărului de persoane
înregistrate – 8710.
Activitatea instituției este autonomă, finanțarea se efectuează în baza de
contract cu CNAM, conform persoanelor deservite. Accesibilitatea la asistența
medicului de familie este prin programare și adresări directe, iar în caz de urgență
– fără refuz și programare.
Numărul total de vizite în 2018 la medicii de familie a fost de 32227.
Numărul de vizite pentru o persoană – 3,7(norma fiind – 2,5).

Calitatea serviciilor a fost asigurată prin accesibilitate la consultații la
specialiști, examinări instrumentale și de laborator în bază de contract cu alte
instituții medicale în sumă de 455300lei. Pentru pacienții cu maladii aflați la
evidență au fost prescrise recete și eliberate medicamente compensate în sumă de
1mln 117 mii 736, 28 lei.
Totuși o problemă, care necesită a fi rezolvată este asistența medicală prin
programare la specialiști. Fără doar și poate, ne îngrijorează creșterea pacienților
cu TBC în număr de 6 cetățeni depistați în 2018, bolnavi de alcoolism și
narcomanie – 128 persoane. Sînt probleme, inclusiv ale statului, care necesită de a
fi rezolvate.
Au fost luate măsuri în vederea asigurării cu servicii comunale prin
intermediul IM RCL Cricova. Locuitorii au fost asigurați la nivel cu apă potabilă,
evacuarea gunoiului menajer, energie termică. Au fost pompate 429 mii m3 de apă
potabilă, populației fiind livrate 274,9 mii m3 , pierderile constituind 35,9%. S-au
evacuat 16,2 mii m3 gunoi menajer. Reieșind din situația creată de lipsa unui teren
pentru colectarea gunoiului, refuzul primăriei Pașcani de a mai primi gunoiul
menajer și necesitatea de a fi evacuat la gunoiștea de la Țînțăreni, a fost necesară
majorarea prețurilor la acest serviciu.
Cu intervenția cetățenilor au fost reparate 625 m.l. apeduct. S-a efectuat
reparația acoperișurilor pe o suprafață de 1290 m2. Pentru lucrările de salubrizare a
locurilor publice din buget au fost alocate 884 mii lei.
În total RCL Cricova a prestat populației servicii în sumă de 8550 mii lei,
cheltuielile constituind 8510 mii lei. În activitatea acestei întreprinderi nu ne putem
limita numai la o statistică, dar este necesar și propuneri de ridicare a nivelului
serviciilor acordate, cît și a căilor de ridicare a veniturilor. Aici am putea menționa
acordarea serviciilor de canalizare populației, mă refer atît la curățarea gropilor de
ape menajere, conectarea la rețelele de canalizare ș.a. Evident că e necesară o
flexibilitate a prețurilor și calității pentru a fi mai atractivi.
Necătînd la problemele existente de către cazangeria orășenească au fost
luate toate măsurile în vederea asigurării cu energie termică a blocurilor cu multe
etaje. În acest scop au fost efectuate lucrări de revizie și reparație a utilajului din
cele 2 cazangerii, schimbate 220 m.l. traseu termic. E necesar de menționat că
traseele magistrale de asigurare cu energie termică sînt într-o stare deplorabilă,
fiind exploatate aproape 50 de ani. Totodată, energia termică consumată e necesar
de a fi achitată. La 01.01.2018 datoria pentru energia termică constituia 2 270,0
mii lei. Pe parcursul anului, populației i-au fost acordate servicii în sumă de
5 708,0 mii lei , achitate fiind 5 430,0 mii lei. La data de 01.01.2019 datoria pentru
energia termică consumată constituia 2 459,0 mii lei.
Vorbind în contextul activității în perioada rece a anului, țin să menționez că
au fost luate toate măsurile în vederea curățării drumurilor, în cazul ninsorilor
abundente, și vreau să accentuez, că n-am avut probleme majore. Toate căile de

acces spre Cricova, cît și străzile interioare au fost curățate, fiind asigurată
circulația transportului, cît și deplasarea cetățenilor.
La acest capitol e de menționat activitatea și măsurile întreprinse prin
intermediul RCL Cricova, cît și implicarea în măsura posibilităților a SRL
”Lăcătuș”, SA”Mineral”, SRL ”Magia Pietrei”, SRL ”Belingo”.
Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate un șir de reparații și investiții
capitale la care am fost martori cu toții.
Voi încerca să fac o retrospectivă a acestor lucrări. Astfel, au fost efectuate
lucrări de iluminare a străzilor Păcii și Miorița, str. M. Frunze, str. Livezilor, str.
Minerilor. Au fost amenajate în asfalt str. Moldovița, Cuza-Vodă, Drumul Viilor,
Renașterii, Buna Vestire pe o suprafață de 13809 m2. Deasemenea au fost
amenajate în asfalt calea de acces între str. Eminescu, Iu. Gagagrin, str. Decebal,
căile de acces către str. V. Alecsandri, str.Doina, str. Libertății 8, N.Milescu
Spătarul, 7, trotuarul pe str. P. Ungureanu, cît și restabilirea îmbrăcămintei rutiere
pe o suprafața totală de 4039 m2. Au continuat lucrările pe str. Chișinăului, fiind
așternute 14501 m2 de asfalt. Au fost reparate în variantă de pietriș str. Alba-Iulia,
Izvoarelor, Traian, N.Sulac, I.Vieru, Unirii, Albișoara, Păcii-cale de acces pe o
suprafață de 12189 m2. Au fost construite rețele de canalizare pe str. S.Lazo,
Iu.Gagarin, M.Eminescu, I.Creangă, Em.Iachir, lucrări ce vor fi finalizate în anul
curent.
Au demarat lucrările de izolare termică a pereților exteriori la Școala de
Arte, a fost reparat sistemul de iluminare în 7 încăperi de grupă la Grădinița nr.33,
cît și construcția a 3 pavilione, s-au renovat blocurile sanitare la Gimnaziul nr. 77.
În scopul efectuării lucrărilor menționate au fost alocate, inclusiv din bugetul
național și municipal, 21541 mii lei. E mult sau puțin, rămîne la discreția
cetățenilor. Doar un lucru îl putem concluziona, că toate s-au făcut în interesul
întregii comunități.
Administrația Publică Locală se află permanent în serviciul comunității, de
aceea o verigă importantă o constituie lucrul cu cetățenii.
În această ordine de idei, vreau să vă informez că pe parcursul anului, cu
diferite probleme s-au adresat la Primărie mai bine de 2000 de persoane,
precăutate 290 de cereri și petiții, eliberate 1500 diferite certificate.
S-au aflat în vizorul primăriei și persoanele social-vulnerabile. Au fost
perfectate 511 seturi de acte pentru acordarea compensațiilor la energia termică,
gaze naturale, lemne și cărbune. 70 de persoane au beneficiat de un ajutor material
în preajma sărbătorii ”Hramul Orașului”, 230 de copii din familii socialvulnerabile au primit cadouri în ajunul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. 13
copii cu dizabilități severe au primit pe parcursul anului ajutor bănesc în sumă de
47500 lei.
Pe parcursul anului au fost eliberate 90 certificate de urbanism, 61 autorizații
de construcție, date în exploatare 15 obiecte cu o suprafață de 11604 m2. Au fost

organizate 3 audieri publice, legate de amplasarea construcțiilor în teritoriu,
inclusiv 2 privitor la concepția Planului Urbanistic General de dezvoltare a orașului
Cricova, aprobată prin decizia Consiliului orășenesc Cricova nr.7/5 din
06.12.2018.
În scopul contractării diferitor lucrări și produse au fost organizate 16
licitații și proceduri de cerere a ofertelor de prețuri.
În perioada de referință au avut loc 9 Ședințe ale Consiliului orășenesc
Cricova, fiind adoptate 181 de decizii.
Au fost înregistrate 59 căsătorii, s-au născut 76 copii, au decedat 66 de
persoane.
Pe parcursul anului s-au desfășurat un șir de măsuri de masă, începînd cu
sărbătorile de Anul Nou și Crăciun 2018 și încheind cu cele de Crăciun și Anul
Nou 2019.
Onorată audiență! Anul 2019 este un an electoral, nu numai sub aspectul
alegerilor parlamentare, dar și a alegerilor locale. Evident că în acești aproape 4 ani
s-a reușit rezolvarea multor probleme . Acest lucru a fost posibil numai prin
conlucrarea permanentă, benefică și în interesul comunității, a celor 2 verigi ale
Administrației Publice Locale: Primăria și Consiliul orășenesc Cricova, cînd ,
indiferent de opțiuni și caracter, am fost pătrunși de un singur scop – rezolvarea
problemelor din teritoriu.
A fost o conlucrare benefică și cu conducătorii întreprinderilor și instituțiilor
din teritoriu, și fără doar și poate, nu ne reușea rezolvarea problemelor fără
susținerea și implicarea cetățenilor.
Voi încerca statistic de a supune atenției Dumneavoastră cele mai importante
momente și probleme, care și-au găsit rezolvarea în perioada anilor 2015-2019.
ANUL 2015
1. Construcția apeductului cu diametrul de 160 mm pentru asigurarea cu
apă potabilă a cartierelor de case noi la intrare în or. Cricova.
2. Reconstrucția sistemului de iluminare stradală pe străzile B.P.Hajdeu,
Ștefan cel Mare, D.Cantemir, B.Glavan și A.Colosov.
3. Au fost efectuate lucrări de renovare a Casei de Cultură.
4. Inaugurarea monumentului arhitectural ”Aleea Domnitorilor”
ANUL 2016
1. Construcția rețelelor de canalizare în perimetrul str.Prieteniei – V.Micle –
Drumul Viilor – str. Șos. Chișinăului.
2. Amenajarea căilor de acces spre casele comunale str. Libertății, 25;27;29,
Libertății, 8 cu suprafața de 1550 m2.
3. Lucrări de asfaltare a str. Columna, Fîntînilor, Voievozilor, Porumbița pe
o suprafață de 5545 m2.
4. Izolarea termică a pereților exteriori la Liceul Teoretic ”Al.Mateevici”.
5. Construcția acoperișului șarpant la Grădinița nr. 33

6. Construcția parcărilor la blocurile pe str. 31 August, 2 str. Chișinăului, 97
ANUL 2017
1. Au fost asfaltate str. Mircea cel Bătrîn, Barbu Lăutarul, Valea
Rediului
2. Au fost reparate în variantă de pietriș cu folosirea rumegușului de
asfalt , străzile din perimetrul Drumul Viilor – Prieteniei – V.Micle pe
o suprafață de 15894 m2.
3. Construcția rețelelor de canalizare în perimetrul str. Alba Iulia –
N.Sulac – Biruinței 60 ani.
4. Reconstrucția iluminatului public din str. Păcii, str. Miorița și a
stradelelor de acces.
5. A fost amenajat scuarul din str. Chișinăului colț cu str. P.Ungureanu
6. A fost dat în exploatare stadionul orășenesc după reconstrucție.
În perioada menționată au fost alocate pentru lucrări de amenajare, construcția
rețelelor și de drumuri, a infrastructurii în general circa 57220 mii lei.
E mult sau puțin rămîne o întrebare retorică. Răspunsul îl găsim în problemele care
își așteaptă rezolvarea: rețelele de canalizare în perimetrul străzilor Al.Mateevici –
str. Chișinăului – str. Gh.Titov – str. Ciorescu sau în perimetrul str.Păcii – str. 31
August – str. Minerilor.
O altă problemă este îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituțiilor de
menire social-culturală. Sînt necesare atragerea de investiții în vederea creării
noilor locuri de muncă. O parte din probleme vor apărea în cadrul activității
cotidiene.
Onorată asistență! Am expus în fața Dumneavoastră, în linii mari, punctele
de reper în activitatea Administrației publice locale a or. Cricova, pe parcursul
anului 2018, cît și o retrospectivă a celor aproape 4 ani de zile, care au trecut după
alegerile din 2015. Am reușit să rezolvăm o parte din probleme, dar și mai multe
își așteaptă rezolvarea.
Vreau să vă mulțumesc, cu toată certitudinea pentru conlucrarea și colaborarea
pe care am avut-o pe parcursul anului 2018 în speranța unei conlucrări și mai
benefice pe viitor, pentru ca împreună să facem din numele localității noastre un
renume, activînd sub același mottou:
”Noi dorim bine în întreaga țară, dar la Cricova un pic mai bine!”

