
 
APROBAT: 

Preşedintele raionului Străşeni 
POPA Mihail 

 

_________________________ 
(semnătura) 

_______________________________ 
                                                                                                                                                                                            (data) 

 

RAPORTUL SEMESTRIAL DE ACTIVITATE 
al Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului pentru sem. I anul 2016 

Obiectivul nr.1: Să monitorizeze suprafeţele agricole şi unităţile de transport. 
 

Acţiuni Subacţiuni 

Indicato
ri de 
produs/ 
rezultat 

Termen 
de 
realizare 

Responsab
il 

Nivel de realizare*/  
Descriere succintă 

Punctaj, 
autoeval
uare 

1.1. Să solicite de la autorităţile 
administraţiei publice locale de nivelul I 
informaţii cu privire la suprafeţele ce 
necesită a fi casate şi defrişate. 

1.1.1. Să se deplaseze în teren 
pentru identificarea suprafeţelor de 
vii şi livezi care necesită casare şi 
defrişare. 

14 ieşiri 
în 
teritoriu 

pe 
parcursul 
anului 
2016 

Solonari 
Constantin 
  

Realizat. Au fost efecuate 
8 ieşiri. 

1 puncte 

1.1.2. Să perfecteze acte cu privire 
la suprafeţele ce necesită a fi 
defrişate. 

14 acte pe 
parcursul 
anului 
2016 

Solonari 
Constantin 
  

Realizat. Au fost 
perfectate 7 acte. 

1 puncte 

1.2. Să se deplaseze în teritoriu în 
campania de revizie tehnică 
 
 

1.2.1.Să întocmească acte pentru 
revizia tehnică a unităţilor de 
transport ce aparţin Consiliului 
raional 

8 act pe 

parcursul 

anului 

2016 

Budu 
Valentin 

Realizat.  A fost întocmite 7  
acte. 

2 puncte 

1.2.2. Să se deplaseze în teritoriu 
cu privire la revizia tehnică a 
tractoarelor şi maşinilor agricole 

27 ieşiri 
în 
teritoriu 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Budu 
Valentin 

Realizat. S-a deplasat în 
27 primării. 

2 puncte  

 Media aritmetică: 1,5 
puncte 



  

 
 
 
Obiectivul nr.2: Să susţină producătorii agricoli 
 

Acţiuni Subacţiuni 

Indicator
i de 
produs/re
zultat 

Termen 
de 
realizare 

Responsabil 
(subdiviziune/f
uncţionar 
public) 

Nivel de realizare*/ 
Descriere succintă 

Punctaj, 
autoevalu
are 

2.1. Să organizeze desfăşurarea 
sărbătorii profesionale „Ziua 
agricultorului” şi Conscursul raional 
pentru cel mai bun vin de casă 
„Polobocul de aur” 

2.1.1. Să conlucreze cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi 
agenţii economici din domeniu 
privind desfăşurarea sărbătorii 
(expoziţii de diferite produse 
agricole cu vînzări, mostre de 
vinuri). 

27 
primării 
12 agenţi 
economici 

pe 

parcursul 

anului 

anului 

2016 

Solonari 
Constantin 
Budu Valentin 
Railenu Andrei 
Şaitan Mihail 

- - 

2.1.2. Să propună şi să înainteze 
pentru premiere, menţiuni agenţii 
economici cu cele mai bune 
rezultate conform datelor raportate 
la Direcţia statistică. 

20 agenţi 
economici 

pe 

parcursul 

anului 

anului 

2016 

Solonari 
Constantin 
Budu Valentin 
Railenu Andrei 
Şaitan Mihail 

- - 

2.2. Să informeze agenţii economici cu 
privire la Regulamentul privind 
subvenţionarea producătorilor agricoli 
 
 

2.2.1.Să întocmească acte privind 
compensarea parţială a 
cheltuielilor  

20 acte pe 

parcursul 

anului 

anului 

2016 

Solonari 
Constantin 
Budu Valentin 
Railenu Andrei 
Şaitan Mihail 

Realizat parţial. Au fost 
perfectate 10 acte. 

1 punct 

2.2.2. Să transmită actele 
perfectate Ministerului 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare pentru obţinerea 
finanţării 

20 acte pe 
parcursul 
anului 
anului 
2016 

Solonari 
Constantin 
Budu Valentin 
Railenu Andrei 
Şaitan Mihail 

Realizat parţial. Au fost 
transmise 11 acte. 

1 punct 

Media aritmetică: 1 punct 

 
 



 
 
Obiectivul nr.3: Să asigure desfăşurarea corectitudinii procedurilor de achiziţii publice 
 

Acţiuni Subacţiuni 

Indicator
i de 
produs/re
zultat 

Termen 
de 
realizare 

Responsab
il 
(subdiviziu
ne/funcţion
ar public) 

Nivel de realizare*/ 
Descriere succintă 

Punctaj, 
autoevalu
are 

3.1. Să achiziţioneze mărfuri, servicii şi 
lucrări conform necesităţilor Consiliului 
raional şi planului de achiziţii publice 
 

3.1.1. Să iniţieze şi desfăşoare 
procedurile de achiziţii publice 

40 de 
proceduri 

pe 

parcursul 

anului 

anului 

2016 

Ursu Ion Realizat. Au fost iniţiate şi 
desfăşurate 14 proceduri. 

2 puncte 

3.1.2. Să evalueze şi să compare 
ofertele în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
 

40 de 
oferte 

pe 

parcursul 

anului 

anului 

2016 

Ursu Ion Realizat. Au fost evaluate 

şi comparate 14 oferte. 

2 puncte 

3.2. Să prezinte explicaţii şi să asigure 
publicarea anunţurilor 
 

3.2.1.Să prezinte documentele şi 
explicaţiile pentru examinarea 
contestaţiilor 

Nr. de 
contestaţii 

pe 

parcursul 

anului 

anului 

2016 

Ursu Ion Pe parcursul anului 2015 

nu au fost contestaţii. 

       

      - 

3.2.2. Să asigure publicarea 
anunţurilor în BAP şi alte mijloace 
de informare 

40 
anunţuri 

pe 

parcursul 

anului 

anului 

2016 

Ursu Ion Realizat. Au fost publicate 

17 anunţuri. 

2punct 

Media aritmetică: 2 puncte 

 
 



Obiectivul nr.4: Să susţină dezvoltarea sectorului IMM  

Acţiuni Subacţiuni 

Indicatori 
de 
produs/rezul
tat 

Termen 
de 
realizare 

Respon
sabil 
(subdivi
ziune/fu
ncţionar 
public) 

Nivel de realizare*/ 
Descriere succintă 

Punctaj, 
autoevalu
are 

4.1. Să asigurare logistic evenimentele 
desfăşurate în domeniul susţinerii 
dezvoltării sectorului IMM  şi să 
chestioneze IMM-urile. 

4.1.1. Să informeze antreprenorii din 
raion cu privire la participarea la 
expoziţii, tîrguri naţionale şi 
internaţionale, întruni, seminare, mese 
rotunde în scopul dezvoltării culturii 
antreprenoriale şi a performanţelor 
manageriale,  să chestioneze IMM-urile. 

să fie 
informaţi 40 
agenţi 
economici,   
să fie 
chestionate 
30 IMM-uri 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Bobeica  
Andrian 

Realizat. 47 
persoane au fost 
informate, au fost 
chestionate 20 
întreprinderi. 

- 

4.1.2. Să asigure participarea şi să 
organizeze instruiri în domeniul IMM: 
iniţierea unei afaceri, perfectarea 
planului de afaceri, utilizarea raţională a 
remitenţelor, finanţarea afacerilor etc. 

să organizeze 
instruirea a  
30 solicitanţi  

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Bobeica  
Andrian 

Realizat. 47 

persoane au fost 

informate, au fost 

chestionate 20 

întreprinderi. 

2 puncte 

4.2. Să organizeze şi să desfăşoare 
Concursul raional „Cel mai bun 
antreprenor din sectorul întreprinderilor 
mici şi mijlocii”. 
 
 
 

4.2.1. Să recepţioneze cereri pentru 
participare la concurs şi să introducă 
indicatorii financiari-economici ai 
agenţilor economici participanţi la 
concurs în formularele Ministerului 
Economiei pentru totalizare şi 
determinarea învingătorilor. 

20 cereri pe 

parcursul 

anului 

2016 

Bobeica  
Andrian 

Realizat parţial. 16 

agenţi economici au 

depus cereri de 

participare la 

concurs.   

1,75  

puncte. 

4.2.2. Să asigurare participarea agenţilor 
economici învingători ai Concursului 
raional „Cel mai bun antreprenor din 
sectorul întreprinderilor mici şi 
mijlocii” la Conferinţa Anuală a 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi la 
ceremonia de decernare a distincţiilor şi 
premiilor pentru învingătorii 
concursului republican. 

4 agenţi 
economici 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Bobeica  
Andrian 

- - 

Media aritmetică: 1,88  



 
 

 

Obiectivul nr.5:  Să monitorizeze dezvoltarea social-economică a raionului 
 

Acţiuni Subacţiuni 
Indicatori de 
produs/rezul
tat 

Termen 
de 
realizare 

Responsabil 
(subdiviziune/fu
ncţionar public) 

Nivel de 
realizare*/ 
Descriere succintă 

Punctaj, 
autoeval
uare 

5.1. Elaborarea proiectului 
Strategiei de dezvoltare social-
economică a raionului Strășeni 
pentru anii 2016-2020. 

5.1.1.  Organizarea și desfășurarea 
ședințelor de lucru, întruniri cu focus 
grupuri, ateliere de lucru cu agenții 
economici pentru identificarea 
obiectivelor și priorităților strategice 
sectoriale pentru definirea viziunii asupra 
dezvoltării sociale și economice a 
raionului pentru anii 2016-2020 

Formulare, 
chestionare 
îndeplinite, 
informații 
colectate de 
primării și 
instituții, 
servicii 
desconcentrat   

pe 

parcursul 

sem. I a 

anului 

2016 

Ionașcu Dina 
Bobeica 
Andrian 
Raileanu Andrei 
Șaitan Mihail 
Solonari 
Constantin  
 

Realizat. Au fost 
recepţionate 27 
informaţii și 32 de 
chestionare 

2 puncte 

5.1.2.  Desfășurarea activităților în 
conformitate cu planul de acțiuni pentru 
mediatizarea și transparența procesului de 
elaborare a Strategiei de dezvoltare socio-
economică a raionului pentru anii 2016-
2020 

Publicații în 
presă, 
dezbateri 
publice 
 

pe 

parcursul 

sem. I a 

anului 

2016  

Ionașcu Dina 
Bobeica 
Andrian 
Raileanu Andrei 
Șaitan Mihail 
Solonari 
Constantin  

Realizat. Au fost 
publicate 4 articole 
în presa locală, pe 
pagina WEB, 
organizate 2 
dezbateri publice 

2 puncte 

5.2.   Să solicite, să recepţioneze 
informații şi să elaboreze 
Raportul privind realizarea în 
anii 2012-2015 a „Programului 
de dezvoltare social-economică a 
raionului Străşeni pe anii 2012-
2015”. 
 
 

5.2.1. Să solicite şi să recepţioneze de la 
autorităţele administraţiei publice locale 
informaţii cu privire la realizarea 
acţiunilor planificate pentru anul 2015 
întru realizarea Programului. 

informații de 
la 27 de 
primării și de 
la instituțiile 
din 
subordinea 
Consiliului 
raional 

pe 

parcursul 

sem. I a 

anului 

2016 

Bobeica 
Andrian 
 

Realizat. Au fost 

recepţionate 27 

informaţii. 

 2 puncte. 

5.2.2. Să elaboreze Raportul privind 
realizarea în anul 2015 a „Programului de 
dezvoltare social-economică a raionului 
Străşeni pe anii 2012-2015”. 
 

1 raport pe 

parcursul 

sem. I  

Bobeica 
Andrian 
 

Realizat. A fost 

elaborat Raportul. 

2 puncte. 

Media aritmetică:     2 
puncte 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

Obiectivul nr.6: Să monitorizeze calitatea în construcţii 
 

Acţiuni Subacţiuni 

Indicato
ri de 
produs/r
ezultat 

Termen 
de 
realizare 

Responsabil 
(subdiviziun
e/funcţionar 
public) 

Nivel de realizare*/ 
Descriere succintă 

Punctaj, 
autoeval
uare 

6.1. Să se deplaseze în teritoriu 
în scopul măsurării volumelor de 
lucrări pentru efectuarea 
reparaţiilor capitale şi curente 

6.1.1.Să elaboreze devize de cheltuieli 
conform alocărilor din bugetul de stat şi 
bugetul raional. 

Nr. de 
devize 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Profir Larisa 
Apostol-
Schirliu 
Sevastiana 

Realizat. Au fost elaborate 
35 devize. 

2 puncte 

6.1.2. Să efectueze controlul îndeplinirii 
lucrărilor de reparaţie conform legislaţiei 
în vigoare 

60 de 
ieşiri în 
teritoriu 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Profir Larisa 
Apostol-
Schirliu 
Sevastiana 

Realizat. Au fost efectuare 
34 ieşiri în teritoriu. 

2 puncte 

6.2. Să se deplaseze în teritoriu 
în scopul măsurării volumelor de 
lucrări pentru efectuarea 
reparaţiei drumurilor publice şi a 
obiectelor de menire socială 

6.2.1. Să elaboreze devize de cheltuieli 
conform alocărilor din bugetul de stat şi 
bugetul raional. 

35 devize pe 

parcursul 

anului 

2016 

Apostol-
Schirliu 
Sevastiana 
Ionaşcu Dina 

Realizat parţial. Au fost 
elaborate 20 devize. 

2 puncte 

6.2.2. Să efectueze controlul îndeplinirii 
lucrărilor de reparaţie conform legislaţiei 
în vigoare 

45 de 
ieşiri în 
teritoriu 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Apostol-
Schirliu 
Sevastiana 
Ionaşcu Dina 
 

Realizat parţial. Au fost 
efectuate 21 ieşiri în 
teritoriu. 

2 puncte 

 Media aritmetică: 2 
puncte 



 
 
 
Obiectivul nr.7: Să elaboreze şi să întocmescă documentaţia prevăzută la terminarera şi finalizarea lucrărilor 
 

Acţiuni Subacţiuni 

Indicatori 
de 
produs/re
zultat 

Termen 
de 
realizare 

Responsabil 
(subdiviziune/fun
cţionar public) 

Nivel de realizare*/ 
Descriere succintă 

Punctaj, 
autoeval
uare 

7.1. Să elaboreze procese-
verbale la terminarea şi 
finalizarea lucrărilor conform 
Hotărîrii Guvernului nr.285 din 
23.05.1996 (reparaţiilor capitale 
şi curente) 

7.1.1.Să convoace comisia de recepţie la 
terminarea şi recepţia finală cu ieşirea în 
teritoriu. 

№  
comisiilor 
de 
recepție a 
lucrărilor  

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Profir Larisa  
Apostol-Schirliu 
Sevastiana 
Ionașcu Dina 

Realizat.  
Au fost  elaborate 3 
dispoziţii de 
convocare. 

- 

7.1.2. Să participe la terminarea şi 
recepţia finală a obiectelor autorităţilor 
administraţiei publice locale de nivelul I. 

32 de 
ieşiri în 
teritoriu 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Profir Larisa  
Apostol-Schirliu 
Sevastiana 
Ionașcu Dina 

Realizat parţial.  
S-a deplasat în 
teritoriu de 6 ori. 

2 puncte 

7.2. Să elaboreze procese-
verbale la terminarea şi 
finalizarea lucrărilor conform 
Hotărîrii Guvernului nr.285 din 
23.05.1996 (reparaţiei 
drumurilor publice şi a obiectelor 
de menire socială) 

7.2.1. Să convoace comisia de recepţie la 
terminarea şi recepţia finală cu ieşirea în 
teritoriu. 

№  
comisiilor 
de 
recepție a 
lucrărilor 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Profir Larisa  
Apostol-Schirliu 
Sevastiana 
Ionașcu Dina 

- - 

7.2.2. Să participe la terminarea şi 
recepţia finală a obiectelor autorităţilor 
administraţiei publice locale de nivelul I. 

36 de 
ieşiri în 
teritoriu 

pe 

parcursul 

anului 

2016 

Profir Larisa  
Apostol-Schirliu 
Sevastiana 
Ionașcu Dina 
 

- 2 puncte 

Media aritmetică: 2,0 

puncte 

 
 



 
 
 
Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obţinute la evaluarea 
îndeplinirii obiectivelor împărţit la numărul de obiective:  

1,76 Calificativul de evaluare propus: bine 

Comentarii generale ale şefului subdiviziunii structurale  
Funcţionarii Direcţiei în semestrul I al anului 2015 au demonstrat rezultate bune şi competenţă profesională în domeniul său de activitate. Sînt 
specialişti buni, orientaţi spre rezultate atît individuale, cît şi colective. Ştiu să folosească abilităţile profesionale şi cunoştinţele acumulate la cursurile 
de instruire profesională. Unele neajunsuri depistate în activitate consider că pot fi redresate prin mobilizarea resurselor intelectuale şi prin intermediul 
activităţilor de autoinstruire pentru îmbunătăţirea abilităţilor de gestionare a timpului şi studierea programelor de calculator, sporirea activismului în 
ceea ce priveşte sarcinile profesionale, însuşirea tahnicilor şi instrumentelor de prezentare, perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul organizării şi 
desfăşurării licitaţiilor publice. 

 
 
Şef Direcţie          Sîrbu Nicolae                       ________________________                _____________ 
                                       (nume, prenume)                                                          (semnătura)                                                               (data) 

 




