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D E C I Z I E nr.02/01
din 21 februarie 2019
Cu privire la activitatea aparatului primăriei şi
Consiliului local pe parcursul anului 2018
I.

ACTIVITATEA PRIMĂRIEI ŞI CONSILIULUI LOCAL AL SATULUI
VARNIŢA PE PERIOADA ANULUI 2018

Aparatul primăriei şi Consiliul local şi-au desfăşurat activitatea în anul 2018 în vederea
realizării actelor normative emise de Preşedintele Ţării, Parlamentul RM, Guvernul RM în scopul
creării premiselor pentru dezvoltarea durabilă a localităţii.
Primăria satului Varniţa şi instituţiile subordonate au activat în baza indicaţiilor şi
Regulamentelor aprobate. În cadrul administraţiei publice locale activează 6 secţii cu 11
colaboratori care prestează servicii populaţiei satului Varnița, municipiului Bender şi stînga
Nistrului (secretariat, contabilitate, perceperea impozitelor, tineret şi sport, funciară, asistenţă
socială). În anul 2018 au fost emise 120 de Dispoziţii ale primarului cu privire la activitatea de
bază și 128 de dispoziții cu privire la personalul scriptic, s-au înregistrat şi examinat – 171 de
petiţii, dintre care 51 de cereri au fost examinate în cadrul şedinţelor Consiliului local. Toate
petiţiile au fost examinate în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare, răspunsurile, pentru fiecare
petiţie în parte, au fost expediate adresaţilor. În audienţă au fost primite de către primar şi secretar
– 887 de persoane. Problemele înaintate în cereri şi petiţii sînt diverse: eliberarea certificatelor de
urbanism; autorizațiilor pentru construcții, litigii funciare, soluţionarea conflictelor apărute între
persoane, cumpărarea loturilor pomicole, acordarea ajutorului pentru procurarea lemnului de foc
etc. Problemele existente care ţin de competenţa primăriei se examinează în cadrul comisiilor
create.
În dependenţă de specificul problemei sau petiţiei se instituie grupuri şi comisii de lucru
suplimentare.
Membri ai Consiliului local sînt 15 consilieri. Activează 3 comisii consultative de specialitate a
Consiliului. În anul 2018 au fost convocate 7 şedinţe ale Consiliului local, dintre care 4 ordinare şi
3 extraordinare, în cadrul cărora s-au discutat 70 de chestiuni, dintre care: 11 din domeniul relaţii
funciare şi cadastru, 17 din domeniul economico-financiar, 3 privind implementarea
microproiectelor, 7 dări de seamă , 6 corectarea erorilor, 1 scutirea de plata pentru alimentația în
grădiniță, 2 expunerea la licitație, 1 schimarea destinației terenului, 1 scutirea de impozit funciar,
15 vînzarea loturilor pomicole.
Din partea organelor de control nu a parvenit nicio sesizare.
S-au ascultat dările de seamă anuale privind: Executarea bugetului local pe anul 2017, pe
5, 9 ale anului 2018 (Deciziile nr.01/01 din 22.02.2018, nr.02/01 din 14.06.2018, nr.04/01 din
04.10.2018), specialiştilor în problemele perceperii fiscale achitarea impozitelor, taxelor locale pe
parcursul a. 2017, 2018 (Deciziile nr.01/05,06 din 22.02.2018, nr.04/08 din 04.10.2018). S-a audiat
informaţia despre infracţiunile comise în teritoriu, prezentată de către şeful sectorului de poliţie
Varniţa (Decizia nr. 01/07 din 22.02.2018.
În anul 2018 au lucrat activ comisiile consultative de specialitate ale Consiliului,
convocîndu-se în sedinţe:
1. Învăţămînt, cultură, sport, turism şi protecţia socială a persoanelor – 7
2. Activităţi economico-financiare şi dezvol tarea social- economică a satului - 7
3. Agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi reglementarea regimului funciar - 7

Locuitorii satului au avut acces la informaţia actuală prin transparenţa şedinţelor deschise,
prin expunerea informaţiei pe panourile informative care sînt amplasate în teritoriul satului și
paginii web a autorității locale.
Pe parcursul anului 2018 au fost organizate mai multe ședințe în cadrul Primăriei s.Varnița
privind soluționarea problemelor cu care se confruntă locuitorii s.Varnița, în zona de securitate cu
risc sporit. La data de 08 noiembrie 2018 în s.Varniţa a avut loc şedinţa grupului de lucru pentru
identificarea unor soluţii pe marginea problemelor cu care se confruntă Primăria s.Varniţa cu
participarea reprezentanţilor Guvernului şi autorităţilor publice centrale, în cadrul căreia s-au
examinat problemele ce țin de activitatea postului vamal intern, impozitarea dublă a bunurilor
imobiliare, achitarea datoriilor în bugetul local de către întreprinderile transnistrene care activează
în teritoriul s.Varnița, activitatea Portului Fluvial Varnița și gestionarea patrimoniului, probleme ce
țin de actele de stare civilă ș.a. A fost întocmit procesul-verbal al grupului de lucru, fiind stabilite
autoritățile responsabile de soluţionarea problemelor înaintate. Întrebările ce țin se situația politică
în teritoriul satului se coordonează cu Biroul Politici de Reintegrare al Republicii Moldova.
Pe parcursul anului funcţionarii primăriei au participat la diverse seminare de instruire
organizate de direcţiile Consiliului raional și organizaţii non guvernamentale. În perioada ianuarie februarie a avut loc evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, atribuţiile,
obligaţiile acestora şi privind activitatea desfăşurată în anul 2017.
II.
ECONOMIA, AGRICULTURA
La situația de 31.12.2018 în localitatea Varniţa activează următorii agenți economici:
SRL - 65
SA - 3
ÎI - 13
ÎM - 1
Organizaţii de stat - 8
Birouri notariale - 2
Bănci - 3
Întreprinderi amplasate în teritoriul satului, subordonate regimului transnistrean-8
Gospodării ţărăneşti - 80
Organizaţii neguvernamentale -7
Analizînd impozitele şi taxele achitate de către agenţii economici pe perioada
01.01.2018 - 31.12.2018, s-a constatat:
- Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decît cea agricolă (113-130): planul anual 500,00 lei, executat 197,62, ceea ce constituie - 39,5 %.
- Impozitul pe bunuri imobile ale persoanelor juridice(113-210): planul anual -25000,00 lei,
executat-8811,37 lei, ceea ce constituie – 35,2%
- Impozitul pe bunurile imobile achitate de persoane fizice și juridice înregistrate în calitate
de întreprinzător (113-230): planul anual - 30000,00 lei, executat - 65291,80 lei, ceea ce
constituie - 217,6%
- Taxa pentru amenajarea teritoriului (114-412): planul anual - 80000,00 lei, executat78986,87 lei, ceea ce constituie -98,7 %
- Taxa pentru unităţile comerciale (114-418): planul anual-190000,00 lei, executat 236617,17 lei, ceea ce constituie - 124,5%.
- Taxa pentru aplicarea simbolicii locale (114-423): planul anual – 5000,00 lei, executat 5361,44 lei, ceea ce constituie - 107,2 %.
- Taxa pentru prestarea serviciilor auto (114-413): planul anual -8000,00 lei, executat- 10000
lei, ceea ce constituie - 125%.
- Taxa pentru dispozitivele publicitare (114/415): planul annual - 4000,00 lei, executat4923,77 lei, cee ce constituie - 123,1%.
- Taxa de piață (114/411): planul anual - 1500,00 lei, executat -766,89, cee ce constituie 51,1%.
Anailzînd achitările pe impozitul funciar pe anul 2018 s-a constatat următoarele:
- la persoanele fizice restanţa la 01.01.2018 a alcătuit 6.7 mii lei. Pe anul 2018 s-a calculat
26.0 mii lei. În total pe anul 2018 era necesar de încasat 32,7 mii lei. S-au încasat 30.0 mii lei.
Restanţa la 01.01.2019 a alcătuit 2.7 mii lei.

- la terenurile cu destinatie agricola altele decit cele ale gospodăriilor ţărăneşti restanţa pe
impozitul funciar la 01.01.2018 a alcătuit 4.7 mii lei. Pe anul 2018 s-a calculat 62.1 mii lei, în total
pe anul 2018 trebuia de încasat 66.8 mii lei, s-au încasat 66.4 mii lei. Restanţa la 01.01.2019 a
alcătuit 0.4 mii lei.
- la SRL, GŢ restanţa pe impozitul funciar la 01.01.2018 a alcătuit 0.00 mii lei. Pe anul 2018 sa calculat 65.6 mii lei, în total pe anul 2018 trebuia de încasat 65.6 mii lei, s-au încasat 65.6 mii
lei. Restanţa la 01.01.2019 a alcătuit 0.00 mii lei.
- la impozitul pe bunurile imobile achitate de persoanele fizice din valoarea estimată restanţa
impozitului la 01.01.2018 constituia – 29.0 mii lei. Calculat pe anul 2018 – 67.1. mii lei, în total pe
anul 2018 trebuia de încasat 96.1 mii lei, s-a achitat – 67.6 mii lei. Restanţa la 01.01.2019
constituie – 28.5 mii lei.
III.

ATRAGEREA INVESTIŢIILOR
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 s-au implementat următoarele proiecte:

Nr. Denumirea proiectului
d/o
Construcția drumului de acces spre
1.
biserică
2.
Instalarea sistemului de iluminat stradal cu utilizarea
sistemelor de iluminat LED în sectorul nr.2 din
s.Varnița
3.
Campionatul internațional la box
4.
Nistru - teritoriul sportului și a
încrederii
5.
Proiectul ”SALUTEM – sănătate fără frontiere”
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Finanțator

Suma investi

Programul ”Drumuri bune
pentru Moldova”,
Programul activităților
reintegrării țării pe a.2018

1 500 000

APL, sponsorizări ale AE
PNUD, AO ”Femeie.
Speranță. Viitor”
AO ”Femeie. Speranță.
Viitor”, PNUD
GAL ”Serpentina Nistrului” (s.Varnița, Calfa, Gura Solidarity Fund PL în
Bîcului, Telița, Speia)
Moldova
Fondul pentru Tineri Varnița
Fundația est-Europeană,
(AO de Tineret ”Șansa” și
APL)
Fundația est-Europeană AO
Fondul de Antreprenoriat pentru tineri Varnița
de Tineret ”Șansa” și APL)
Mass-Media Education
Internews, USAID (AO de
Tineret ”Șansa” și APL)
Educație prin și pentru Media
Internews, USAID (AO de
Tineret ”Șansa” și APL)
Centrul de Tineret din raionul Anenii Noi, filiala din Ministerul Educației, Culturii
s.Varnița
Cercetării al Republicii
Moldova

389 000

70 000
20 000 Euro
23 000 $
20 000 Euro
15 000 $

38 000 $
40 860 lei
38 200 lei
69 515 lei

FINANŢELE
Bugetul local pentru anul 2018 a fost aprobat la venituri si cheltuieli in suma de 8546,9 mii
lei, cu un sold in suma de 1122,3 mii lei care a fost directionat la majorarea capitolului „Cheltuieli”.
Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate unele modificari de buget in temeiul
Deciziilor Consiliilor Locale in urma carora s-au efectuat precizari. Astfel bugetul local la capitolul
„Venituri” a fost majorat cu 480,8 mii lei, planul precizat fiind in suma de 9027,7 mii lei, inclusiv sau majorat veniturile la urmatoarele capitole:
- transferuri curente primite cu destinaţie specială intre bugetele locale de nivelul II si
bugetele locale de nivelul I in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale cu 11,4 mii lei.
- transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de
nivelul I- 399,0 mii lei;
- alte transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale
de nivelul I - 24,2 mii lei;
- transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de
nivelul I pentru invatamintul prescolar - 36,2 mii lei;
IV.

- mijloace incasate in bugetul local in legatura cu excluderea terenurilor din circuitul agricol- 10,0
mii lei
În anul 2018 bugetul local la venituri a fost executat în sumă de 9673,3 mii lei sau 107,2 la
sută faţă de planul precizat, inclusiv:
- Impozitul pe venit a fost executat în sumă de 2408,6 mii lei sau 105,9 la sută faţă de planul
precizat;
- Impozitele pe bunurile imobiliare a fost executat în sumă de 314,6 mii lei sau 110,2 la sută
faţă de planul precizat;
- Taxele locale au fost executate în sumă de 341,6 mii lei sau 116,8 la sută faţă de planul
precizat;
- Veniturile colectate au fost executate în sumă de 466,2 mii lei sau 119,8 la sută faţă de
planul precizat;
- Transferurile au fost executate în sumă de 5730,8 mii lei sau 99,3 la sută faţă de planul
precizat.
In bugetul local au fost incasate venituri suplimentare in suma de 377,4 mii lei- mijloace
incasate in bugetul local in legatura cu excluderea terenurilor din circuitul agricol.
In structura veniturilor bugetului local 59,2 la suta sau 5730,8 mii lei o constituie suma
transferurilor, 24,9 la suta impozitul pe venit, 3,3% impozitul pe bunurile imobiliare, 3,5% taxele
locale si 4,8% venituri colectate.
Partea de cheltuieli a bugetului local pentru anul 2018 a fost aprobata in suma de 8546,9 mii
lei, pe parcursul anului a fost majorata cu 1533,0 mii lei, inclusiv: 10,0 mii lei din contul majorarii
veniturilor, 1047,2 din contul alocarii mijloacelor financiare din soldul disponibil si 475,8 mii lei
din contul transferurilor. Astfel, cheltuielile bugetului local pe anul 2018 cu modificarile efectuate
au fost precizate in suma de 10079,9 mii lei, fiind executate în sumă de 9588,6 mii lei sau la nivel
de 95,1 la suta din prevederile anuale. Cele mai considerabile cheltuieli au fost pe urmatoarele
ramuri:
„Invatamint” ponderea majora in volumul total al cheltuielilor bugetare apartine nemijlocit acestei
ramuri si constituie 43,6 la suta sau 4176,8 mii lei. La categoria „Educatie timpurie” au fost
valorificate cheltuieli in suma de 3176,7 mii lei sau la nivel de 94,7 la suta fata de planul precizat.
Inclusiv:
1. Cheltuieli de personal au fost executate in suma de 2052,3 mii lei sau la nivel de 96,7 la suta fata
de planul precizat. Ponderea cheltuielilor respective in totalul cheltuielilor categoriei date alcatuieste
49,1%.
2. Cheltuieli pentru bunuri si servicii au fost executate in suma de 297,5 mii lei sau la nivel de 91,0
la suta fata de planul precizat.
3. Activile nefinanciare constituie 844,5 mii lei, inclusiv:
a) procurarea masinilor si utilajelor- 34,6 mii lei
b) procurarea inventarului gospodaresc – 34,4 mii lei
c) procurarea materialelor de uz gospodaresc – 80,6 mii lei
d) procurarea produselor alimentare – 652,4 mii lei.
La categoria „Educatie extrascolara” au fost executate cheltuieli in suma de 1000,1 mii lei la nivel
de 99,9 la suta fata de planul precizat.
„Cultura, sport, tineret, culte si odihna” au fost executate cheltuieli in suma de 521,7 mii lei.
Ponderea acestora constituie 5,4 la suta din volumul total al cheltuielilor. Inclusiv:
1. Pentru servicii de sport si cultura fizica au fost utilizate surse financiare in suma de 40,9
mii lei la nivel de 97,8 %.
2. Cheltuielile serviciilor pentru tineret au fost executate in suma de 8,8 mii lei la nivel de
71,0%.
3. Cheltuielile pentru servicii in domeniul culturii au fost executate la nivel de 87,1 la suta
sau in suma totala de 472,0 mii lei. La acest grup sunt incluse:
a) Cheltuieli pentru Biblioteca publica, care constituie 93,6 mii lei la nivel de 93,8 %.
b) La Centrul de cultura si tineret au fost executate cheltuieli in suma de 378,4 mii lei sau
la nivel de 85,6 la suta fata de planul precizat.
„Protectie sociala” au fost executate cheltuieli in suma de 1767,0 mii lei. La acest grup
valorificarea cheltuielilor constituie 94,4 la suta fata de planul precizat. Inclusiv:
1. Pentru Centrul comunitar multifunctional Asclepio au fost utilizate surse financiare in
suma de 1575,4 mii lei, ce constituie 94,4 la suta fata de planul precizat. Din ele cele mai
esentiale sunt urmatoarele:

a) Cheltuielile de personal constituie 1176,8 mii lei fiind executate la nivel de 99,5 la
suta in raport cu planul precizat.
b) Cheltuielile pentru bunuri si servicii au fost valorificate in suma de 183,0 mii lei sau
la nivel de 79,3 la suta fata de planul precizat.
c) Activele nefinanciare constituie 215,6 mii lei, inclusiv:
- procurarea masinilor si utilajelor 41,0 mii lei
- procurarea combustibilului 40,0 mii lei
- procurarea produselor alimentare 70,0 mii lei
- procurarea materialelor de uz gospodaresc 41,8 mii lei.
2. Pentru alte servicii de protectie sociala au fost valorificate 191,6 mii lei fiind executate
la nivel de 94,4 la suta, inclusiv 177,2 mii lei pentru ajutoare banesti.
Cheltuielile pentru „Servicii de stat cu destinatie generala” au fost executate in suma de 1738,2
mii lei sau la nivel de 97,6 la suta fata de planul precizat.
Cheltuielile pentru „Servicii in domeniul economiei” au fost executate in suma de 590,5 mii lei
sau la nivel de 100% in raport cu planul precizat la reparatia curenta a drumurilor.
Cheltuielile pentru „Gospodaria serviciilor comunale” au fost executate in suma de 794,4 mii lei
sau la nivel de 90,0 la suta fata de planul precizat. Inclusiv:
1. Pentru servicii la Dezvoltarea comunala si amenajare au fost utilizate surse financiare
in suma de 405,2 mii lei, ce constituie 88,3 la suta fata de planul precizat.
2. Pentru servicii la Iluminarea stradala au fost utilizate surse financiare in suma de 389,2
mii lei, ce constituie 91,8 la suta fata de planul precizat.
Examinind structura cheltuielilor bugetului local sub aspectul clasificatiei economice se constata
urmatoarele:
1. Cheltuielile de personal constituie 5749,9 mii lei, fiind executate la nivel de 97,8 la suta
fata de planul precizat.
2. Pentru bunuri si servicii au fost valorificate 1935,7 mii lei, cu o executare de 91,8% din
sumele planificate. Cele mai esentiale cheltuieli s-au inregistrat la servicii energetice si
comunale – 282,9 mii lei, servicii de reparatie curenta – 979,4 mii lei, servicii
informationale si de telecomunicatii – 51,8 mii lei, alte servicii – 498,4 mii lei.
3. Cheltuielile pentru prestatii sociale alcatuiesc 204,7 mii lei, fiind executate la nivel de
95,4 la suta, inclusiv pentru ajutoare banesti s-au achitat 177,2 mii lei.
4. La mijloacele fixe s-au inregistrat cheltuieli in suma de 555,5 mii lei, inclusiv pentru
reparatii capitale in suma de 424,0 mii lei. Pentru procurarea masinilor si utilajelor 113,5 mii lei, procurarea uneltelor si inventarului – 52,8 mii lei.
5. Pentru stocuri de materiale circulante s-au valorificat surse financiare in suma de 1077,8
mii lei, cele mai considerabile fiind utilizate la procurarea produselor alimentare în sumă
de 735,4 mii lei, materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou – 189,2 mii lei,
materiale de construcţie – 6,6 mii lei, combustibil, carburanţi şi lubrifianţi – 60,0 mii lei,
alte materiale – 35,5 mii lei, s.a.
SFERA CONSTRUCŢIILOR, REPARAȚIILOR, DOTĂRILOR
În anul 2018 s-au întreprins măsuri pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente, capitale
şi dotări cu echipamnet, la următoarele instituţii:
- Reparaţia încălzitorului de apă la Grădiniţei de Copii
40,0 mii lei
- Procurarea utilajului la Grădiniţa de Copii
34,6 mii lei
- Procurarea mobilierului la Grădiniţa de Copii
34,4 mii lei
- Procurarea mărfurilor gospodărești și rechizitelor la
80,6 mii lei
Grădiniţa de Copii
- Reparația sălii mici la Centrul de Cultură și Tineret
107,7 mii lei
- Reparația scenei la Centrul de Cultură și Tineret
34,7 mii lei
- Procurarea utilajului la Centrul CM ”Asclepio” (aragaz)
41,0 mii lei
- Reparația în sediul primăriei
233,9 mii lei
- Procurarea utilajului la Școala de Arte (cazan)
12,0 mii lei
- Reparația curentă a drumului central: Tighina și 31
590,5 mii lei
August 1989
V.

VI.
ASISTENŢA SOCIALĂ
Pe parcursul anului 2018, au fost acordate astfel de prestații sociale prin intermediul asistentului
comunitar, cum ar fi:
- Ajutor social și compensație pentru perioada rece al anului – 20 de familii
- Suport monetar – 6 familii
- Sprijin familial secundar -4 familii
- Angajați în serviciul de asistent personal – 2 persoane
- Îndemnizație zilnică și lunară în serviciul de tutelă / curatelă – 2 copii

-

-

Din cadrul Direcției Asistență socială și Protecția Familiei Anenii Noi, sau acordat ajutoare
unice pentru următoarele categorii de cetățeni:
Participanți la lupta din Afganistan
Participanți la Cernobîl
Văduve și invalizi la conflictul din 1992
Persoanelor deportate politic
Persoanelor încadrate în gradul de dizabilitate sever și accentuat, sa acordat compensație
pentru transport.
La data de 01.01.2019 la evidență în situație de risc se află – 41 de persone
și potențiali beneficiari - 20 din categori:
Persoane încadrate în grade de dizabilitate
Persoane deportate politic
Participanți la Cernobăl
Participanți la Afganistan
Invalizi, văduve din conflictul 1992
Copii din familii rome
Copii din serviciul de tutelă/ curatelă
Copii din familii cu 4 copii și 3 copii
Copii în situație de risc
Persoane deservite la domiciliu
Copii în serviciul echipei mobile
Copii în serviciul Asistent Paretal Profesionist
Comisia EMD: 5 ședințe cu precăutarea a 11 cazuri
Comisia pentru probleme sociale: 2 ședințe pentru 3 cazuri
În anul 2018 din bugetul local s-au acordat ajutoare unice financiare în legătură cu:
- 88 de persoane cu ocazia împlinirii jubileului de 70, 75, 80, 85 ani;
- 569 pensionare cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii;
- 620 pensionari cu prilejul Paştilor Blajinilor;
- 13 persoane cu prilejul Zilei Victoriei
- 10 şi 13 persoane – la 2 martie şi 19 iunie
- 8 veterani ai războiului din Afganistan
- 54 persoane pentru procurarea lemnului de foc

CULTURA, TINERETUL ŞI SPORTUL
În cadrul Secţiei Tineret şi Sport activează 6 antrenori angajaţi oficial. Antrenorii angajaţi la
Centrul Comunitar Multifuncţional „Asclepio”,
Feodor Cara, Dumitru Vicol, Victor
Murahovschii, Chitaica Mihail promovează domeniile de sport ca: fotbal (juniori), box, judo, kaiak
și canoe şi sînt salarizaţi din bugetul local. Profesorii de educaţie fizică, care sînt şi conducătorii
Secţiilor sportive pe lîngă liceu, Iacob Cecoi, Vitalie Nicolaev, sunt angajaţi şi salarizaţi din
bugetul IP L/T Varniţa – promovează domeniile de sport ca: tenis de masă, fotbal, handbal, volei,
șah, dame.
La fel, în cadrul STS este angajat un specialist în domeniul tineretului şi sportului şi
salarizat din bugetul local.
În anul 2018, pe lângă activitatea de bază, specialiatul de tineret şi sport activează pe bază
de voluntariat în cadrul AT Șansa, Fondul pentru Tineri Varnița, Fondul de Antreprenoriat pentru
VII.

Tineret Varnița, membru al Comisiei de Certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat,
pe lângă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.
Pe perioada anului 2018, STS în parteneriat cu administrația publică locală și alți donatori a
implementat un șir de ideii și proiecte reușite (vezi proiecte), dintre care unul este „Fondul pentru
Tineri Varniţa” creat în anul 2013, componenţa căruia este de 36 tineri din s. Varniţa şi regiunea
transistreană: 13 membri actuali și 23 mentori. Membrii fondului identifică problemele tinerilor la
nivel de localitate, colectează surse financiare prin diferite metode ca: face painting, vânzarea
popcorn, servicii foto (imprimarea şi laminarea foto), vânzare felicitări de Anul Nou, acţiune de la
om la om, boxă, discotecii, concursuri, vizionare film, etc. În urma colectării surselor finaciare a
fost realizat Programul de Granturi Mici, Runda V, în cadrul căruia grupurile de inițiativă de tineret
au implementat 10 mini proiecte în s. Varnița și localitățile din rl Anenii Noi. Pentru tinerii din
localitate au fost organizate training-uri de instruire: „Arta Comunicării”, „Team Building”,
”Managementul proiectelor”, ”Colectare de fonduri”, ”Elaborarea planului strategic ONG”.
Pentru identificarea și promovarea tinerilor talentați s-a organizat concurs muzical: „X
Factor”, beneficiari direcți și indirecți – peste 100 tineri, iar pentru promovarea voluntariatului și
menționarea celor mai activi voluntari – Festivalul ”Cel mai activ Voluntar al anului 2018”,
organizat cu Consiliul Raional Anenii Noi, Direția Tineret Anenii Noi, Direcția Educația Anenii
Noi. Pauzele de cafea şi prânzurile au fost asigurate de către Fundaţia Est Europeană şi Agenţii
Economici din localitate: Feodor Cara, Ivan Paşcan, Lilia Barutenco, etc. Primăria satului Varniţa a
contribuit la menționarea participanților cu premii bănești, organizarea evenimentelor oferind: sala
de şedinţe dotată cu mobilier, echipamentul necesar ca: notebook, proiector, tablă flipciart, servicii
internet şi achitarea serviciilor comunale, etc.
Până în prezent se mențin parteneriatele între AT Șansa, FpT Varniţa şi: APL Varnița, ÎI „F.
Cara”, AO „Baştina”, AO „Femeie. Speranţă, Viitor”, Asociația Obștească Părinți și Pedagogi
“Vatra”, IP Liceul Teoretic Varniţa, Şcoala de Arte, OSC Varnița, CS Varnița, Consiliul Raional al
Elevilor și Tinerilor, ADD Mileniul III, s. Chișcăreni, rl Sîngerei, CCT Varnița, primăria s. Speia,
primăria s.Telița.
Sport – Fotbal (juniori)
Secţia de fotbal antrenor Murahovschi Victor
În zilele de luni, mercuri,vineri, în perioada de timp de la orele 13 30 până la 1500, la secția de
fotbal se antrenează 21 de copii. Pregătirea fizică a acestora este la un nivel înalt. Pe parcursul
antrenamentelor copii îşi dezvoltă următoarele calităţi: forţă, viteză, rezistenţă, ceia ce contribue la
dezvoltarea lor fizică şi morală.
Pe parcursul anului 2018, echipa de fotbal juniori, a participat la următoarele turnee și campionate:
n/o perioada
Denumirea campionatului, turneului,
Locul deținut
1
1.

2
Ianuarie

3
Turneul de revelion la mini-fotbal,
echipa / 2006-2007 a.n./ or.Bender, sala sportiva
,,Șelcovic,,

4
locul 3

2.

Februarie

locul 2

3.

Martie-mai

4.

Aprilie

Turneul consacrat Zilei apărătorului,
Echipa /anilor 2006-2007 a.n./
or.Bender, sala sportiva ,,Șelcovic,,
II cerc a Campionatului RM la fotbal a tinerelor
deziviei A în componența echipei or.Bender
Au participat- Bîrcă Dorin 2004 a.n, Caliman
Sandu 2000 a.n, Pocitarenco Victor, Cara
Stanislav, Pușca Vadim 2006 a.n, Zanoci Marius ,
Calos Bogdan 2007 a.n,Calos David 2009 a.n,
Campionatul ,,Guguța,, pe raionul Anenii Noi
Au participat- echipa /a.n. 2006-2007/

5.

Aprilie

Spartachiada școlară pe raionul Anenii Noi

6.

12-13 mai

Festivalul fotbalistic ,,TOGETHER We Are One

Competiții
zonale – locul 1
finala – locul 3
Acest festival nu

7.

1 iunie

8.

August

9.

Septembrienoiembrie

10. Septembrie

11. Octombrie
12. Octombrie

Team,, sau ,,ÎMPREUNĂ suntem o echipă,, din
or.Grigoriopol la care au participat copii din 8
comunități de pe ambele maluri ale răului Nistru,
inclusiv echipa ,,Varnița,, Evenimentul s-a
dsfășurat la Complexul Școlii Sportive pentru
Copii și Juniori din Grigoriopol, stănga Nistrului.
Membrii echipei ,,Varnița,, - Jardețchi Andrian
- CarauȘ Emanuil
- Serbov Vladimir
- Damaschin Sorin
- Cara Stanislav
- Pocitarenco Victor
- Zanoci Marius
- Galea Mihail
- Calos Bogdan
- Calos David
- Garabadji Nichita
- Șoful Victor
- Șcardani Alexandru
Turneu dedecat zilei Interneționale a copilului, sa petrecut pe stadionul ,,Șelcovic,, din or.Bender
Au participat – /a.n.2007-2008/
Turneul dedicat începutului noului an școlar, s-a
petrecut pe stadionul ,,Șelcovic,, din or.Bender
Au participat / a.n.2006-2007/
Campionatul RM – devizia ,,A,, - I cerc,
au participat:
- Caliman Sandu – 2000 a.n,
- Bîrcă Dorin
2004 a.n,
- Cara Stanislav
- Golean Mihail
- Carauș Emanuil
- Jardețchi Andrei
- Zanoci Marius
- Calos Bogdan
- Cășlaru Dumitru
- Damaschin Sorin
- Calos David
Festivalul dedicat dezvoltării fotbalului pentru
copii în Republica Moldova, locul desfășurării –
stadionul Șelcovic
au participat echipa /a.n.2008-2009/
Turneu la mini-fotbal, de Hramul satului Varnița

are învingători.
Fiecare echipă a
fost premiată cu
medalii, diplome
și cupe.

Turneu de ziua orașului Bender, au participat
echipa / 2006-2007 a.n,/ stadionul ,,Șelcovic,,

locul 2

locul 3

Locul 2

Sport – Box
Secţia de box, antrenor Cara Fedor
La secţia de box copii se antrenează în zilele de luni, miercuri, vineri. Antrenamentele se
petrec în două grupe. Grupa I se ocupă între orele 13.30 şi 15.30, i-ar cea dea II se ocupă între orele
15.10-16.40. Antrenamentele se petrec în sala de box. Copii ce se ocupă cu boxul îşi dezvoltă
viteza de reacţie, îmbunătăţesc balansul şi coordonarea, creşte la ei forţa de lovitură pan, tonifică
musculatura şi şi-o dezvoltă, măresc considerabil mobilitatea, scapă de greutatea în plus. La turnee
şi campionate copii au obţinut următoarele locuri.

n/o
1.

Perioada
Ianuarie

2.

Februarie

3.

Martie

Denumirea campionatului, turneului
Turneul Republican din or.Bender, au participat
- Caproș Bogdan
- Rozlovan Maxim
- Serbov Victor
- Țaranu Mihail
- Cuciuc Alexandru
- Caracaci G.
- Serbov V.
- Fedotov V.
Turneul Internațional din or.Alexandria
Ucraina
- Serbov V.
- Țaranu M.
-

4.

Aprilie
-

5.

Mai
-

6.

Iunie
-

7.

August
-

8.

Septembrie
-

9.

Octombrie
-

10. Decembrie
-

Turneul Internațional din or.Tiraspol
Serbov V.
Țaranu M.
Cuciuc A.
Lungu M.
Caracaci G.
Turneul Internațional ,, Cupa Varnița2018,,
Serbov V.
Caproș B.
Chirca I.
Țaranu M.
Rozlovan M.
Campionatul Republicii Moldova / elevi/
Cuciuc A.
Rozlovan M.
Turneul Internațional din or.Reșecevsc,
regiunea Herson
Cuciuc A.
Caproș V.
Serbov V.
Țaranu M.
Campionatul Republicii Moldova /15-16
ani/
Serbov V.
Țaranu M.
Caracaci G.
Turneul Internețional din or.Vinița,
Ucraina
Lupu M.
Serbov V.
Țaranu M.
Campionatul Europian /15-16 ani/
Țaranu M.
Serbov V.
Turneul Internațional Primăncăuți,
raionul Briceni.
Serbov V
Țaranu M.
Cuciuc A.
Serbov E.

Locul deținut
locul 1

locul 2

locul 1
locul 2

locul 1
locul 2

locul1
locul 2

locul 2
locul3

locul 1

locul1
locul 3

locul 1

locul 3
locul 5

locul 2
locul 3

Sport – Ju-do, sambo
Secţia de ju-do, antrenor Vicol Dumitru
În cursul activităţii secţiei de Judo din s.Varniţa, pe parcursul anului respectiv sa dovedit că
copii secţiei au dorinţă şi potenţial înalt în acest tip de luptă, pregătirea fizică este la un nivel înalt,
cea ce dovedesc locirile ocupate la competiţiile Republicane şi Internaţionale.
Pe parcursul antrenamentelor copii secţiei dezvoltă următoarele calităţi fizico-morale:
disciplină, tărie de caracter, seriozitate, forţă, viteză, rezistenţă, elasticitate ceea ce contribue la
formarea unui cetăţean dezvoltat fizic şi moral.
În calitate de antrenor la secţia de Ju-do mă bucur de rezultatele copiilor şi contribui la
opţinerea unor rezultate de performanţă.
La secţia dată se ocupă copii enumeraţi mai jos cu rezultatele corespunzătoare în zilele de
luni, miercuri, duminică. Copii se antrenează în două grupe. Grupa 1 de la orele 15.00 – 16.00,
grupa 2 – 17.00 – 18.30. Antrenamentele se desfăşoară în sala de luptă în s.Varniţa şi or.Bender.
Pe parcursul anului 2018 secția Juso a participat la următoarele competiții Republicane și
Internaționale:
- Campionatul Republicii Moldova unde Cravțov Evghenii sa clasat pe locul 1
- Turneul Internețional ,,TORI,, din or.Tiraspol unde au participat Cravțov, Cojinschi, Cara
Bogdan, Cara Andrian și sau plasat pe locurile II și III.
- Turneul Internațional ,,Crețul,, din or.Chișinău unde Cara Bogdan și Cijenschi Ghenadie au
devenit campioni.
- Întăetatea or.Bender unde Cara Bogdan, Cara Stanislav, Jardețchi Andrei au devenit
Campioni.
- Întăetatea or.Sîngerei unde Cara Bogdan , Cara Stanislav , Jardețchi Andrian sau clasat pe
locurile II și III.
- Turneul Internațional în or.Varșava unde Cravțov Eugen a devenit Campion.
- Turneul Internețional din or.Odesa ,,Taifun Natatami,, unde Cijevschi Ghenadie sa clasat
pe locul III.
- Pe parcursul anului 2018 secția de Judo a format o grupă nouă cu copii din grădiniță care
practică princiile Judoului, formarea acestei grupe a avut loc în cadrul popularizării
Judoului în Republica Moldova și propagarea unui mod sănătos de viață în perioada de
vârstă preșcolară care la rândul sau va îmbunătăți starea fizică și psihică a copiilor.
Sport – kaiak, canoe
Secţia kaiak-canoe, antrenor Chitaica Mihai
Nr.
Numele, prenumele
d/o
1. Cuciuc Ion
2.

Cuciuc Ion

3.

Caracaci Mihail

4.

Bujenco Vadim

5.

Bujenco Vadim

6.

Bujenco Vadim

7.

Cuciuc Ion
Caracaci Mihail
8. Cuciuc Ion
Caracaci Mihail
9. Cuciuc Ion
Caracaci Mihail
10. Cotelea Cătălina

Denumirea competițiilor

Data

Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți
Campionatul deschis din
mun.Bălți

25-26 august
25-26 august
25-26 august
25-26 august
25-26 august
25-26 august
25-26 august
25-26 august
25-26 august
25-26 august

Rezultatul
Categoria
K-1, 500 m,
locul 1
K-1, 1000 m,
locul 1
K-1, 200 m,
Locul 3
K-1, 1000 m,
locul 2
K-1, 500 m,
locul 2
K-1, 200 m,
locul 2
K-2, 1000 m,
locul 1
K-2, 500 m,
locul 1
K-2, 200 m,
locul 1
K-1, 500 m,
locul 2

22. Cotelea Cătălina

Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Festivalul Internațional
din s.Varnița
Chișinău ziua orașului

14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
14-16
septembrie
13-14 octombrie

23. Sălcuțanu Mihail

Chișinău ziua orașului

13-14 octombrie

24. Cuciuc Andrea

Chișinău ziua orașului

13-14 octombrie

25. Glijinscaia Ana

Chișinău ziua orașului

13-14 octombrie

26. Cotelea Cătălina

Chișinău ziua orașului

13-14 octombrie

27. Cuciuc Andrea

Chișinău ziua orașului

13-14 octombrie

28. Cuciuc Andrea

Chișinău ziua orașului

13-14 octombrie

11. Rîbca Gabriel
Bujenco Vadim
12. Cotelea Cătălina
Sălcuțanu Mihaela
13. Cotelea Cătălina
14. Sălcuțanu Mihaela
15. Glijinscaea Ana
16. Caracaci Mihail
17. Perdevară Alexandru
18. Mușuc Vadim
19. Caracaci Mihail
20. Perdevară Valentin
21. Racu Nicolae

K-2, 500 m,
locul 2
K-2, 500 m,
locul 2
K-1, 500 m,
locul 1
K-1, 500 m,
locul 2
K-1, 500 m,
locul 3
K-1, 1000
locul1
K-1, 1000 m,
locul 3
K-1, 1000 m,
locul 3
K-2, 1000 m,
locul 1
K-1, 500 m,
locul 3
K-1, 200 m,
locul 3
K-2, 500 m,
locul 2
K-2, 500 m,
locul 2
K-2, 500 m,
locul 3
K-2, 500 m,
locul 3
K-1,200 m,
locul 3
K-2, 200 m,
locul 2
K-2, 200 m,
locul 2

Sport – secțiile sportive IP Liceul Teoretic Varnița
Profesori de educația fizică, Cecoi Iacob, Nicolaev Vitalie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pe perioada anului de studii 2018 au fost organizate următoarele activități sportive:
- Toamna de Aur, cros raional Anenii Noi, 13.10.2018:
Florea M. – Locul I, 3000 m, cl.XI
Caliman A. – Locul I, 5000 m, cl.XII
Cîlca I. – Locul II, 3000 m, Cl.X
Palii V. – Locul II, 3000 m, cl.XII
Rotari I. – Locul III, 5000 m, cl.XII
Vîrlan M. – Locul III, 3000 m, cl.XII
Saratiunean E. – Locul III, 1000 m, cl.VII.
-

Cupa Gimnaziului la Baschet, băieți – Locul I, 03.02.2018
Cupa Gimnaziului la Volei, băieți – Locul I, 04.02.2018
Cupa Gimnaziului la Volei, fete – Locul III, 04.02.2018
Competiții zonale ”Starturi vesele” – Locul I, 16.03.2018
Competiții zonale – Locul I, 21.03.2018
Finala raională ”Starturi vesele”, 24.03.2018.

m,

1.
2.
3.
4.

- Olimpiada raională la educația fizică, 10.04.2018
Chirca R. – Locul III, cl.XII
Bunduchi I. – Locul III, cl.XII
Jelev M. – Locul IV, cl.IX
Țînțaru I. – Locul V, cl.IX.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- Cupa primăverii, 21.04.2018
Cara Ș. – Locul I, 500 m, cl.V
Carauș E.- Locul I, 500 m, cl.V
Vîrlan M. – Locul I, 2000 m, cl.XII
Caliman A. – Locul I, 5000 m, cl.XII
Caliman A. – Locul II, 3000 m , cl.XII
Pocrovscaia A. – Locul III, 500 m, cl.V
Florea M. – Locul III, 3000 m, cl.X
Chistol M. – Locul III, 3000 m, cl.XI.
-

Competiții zonale la fotbal ”Guguța” – Locul I, 24.04.2018
Competiții finale – Locul III, 29.04.2018
Competiții raionale la turism: Gimnaziu – Locul II; Liceul – Locul III, 24-26.05.2018.

Pe parcursul anului au activat secțiile sportive:
- Volei, grupa mică – 26 elevi, antrenor Cecoi I.
- Volei, grupa mare – 21 elevi, antrenor Cecoi I.
- Tenis de masă – 16 elevi, antrenor Nicolaev V.
- Fotbal, grupa mică – 16 elevi, antrenor Nicolaev V.
Cercurile extrașcolare:
- Turism – 30 elevi, antrenor Cecoi I.
- Șah – 15 elevi, antrenor Nicolaev V.
Cultură şi participare civică:
Beneficiarii direcți și indirecți, care sunt implicați în măsurile şi activităţile socio-culturale și
sportive sînt locuitorii satului Varniţa, cart. Nordic, cart. Lipcani, or. Bender, or. Tiraspol. Pe
parcursul anului 2018, în comun cu Administraţia Publică Locală, Liceul Teoretic Varniţa,
Instituţia Preşcolară „Romaniţa”, CCM „Asclepio”, Centrul de Cultură şi Tineret, Şcoala de Arte,
ONG-urile locale și regiunea transnistreană am organizat: Ziua Internațională a Femeie - 8 Martie”,
show ”Dragoste de la prima vedere”„Săptămâna Sportului şi a Familiei”, „Ziua Copiilor”, „Hramul
satului”, „Ziua Tineretului”, „Ziua Armatei Naționale”, „Ziua Independenţei şi Limba Noastră”,
„Ziua Victoriei şi Comemorării Eroilor”, „Ziua Internaţională de înverzire „Un arbore pentru
dainuirea noastră”, concursul muzical ”X Factor”, etc. A fost organizat Festivalul „Cel mai activ
Voluntar, 2018”, ediția V, în cadrul căruia participanții au obținut, premii bănești, diplome de
onoare și trofee.
În prezent în cadrul AT Șansa activează 90 voluntari în diferite domenii și care au obținut
carnete de voluntar cu vârsta cuprinsă între 14-23 ani, iar în cadrul Fondului pentru Tineri Varnița
– 13 membri, cu vîrsta cuprinsă între 14-18 ani.
În cadrul Biblotecii Publice în anul 2018:
- înscriși la bibliotecă - 420 utilizatori
- utilizatori activi – 352
copii pînă la 16 ani – 172
17-34 ani – 52
31-64 ani – 58
peste 65 ani – 23
- servicii moderne oferite de Biblioteca publică:
1. calculatorul pentru toți;
2. pregătirea temelor pentru acasă;
3. ora poveștilor;
4. jocuri de dame și șah

