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Raportul privind situația socio-economică a s.Vorniceni în anul 2021 

Prezentul raport include o informație generală despre cele mai importante activități 

organizatorice și realizările obținute în decursul anului 2021 în ceea ce privește 

dezvoltarea social-economică a satului Vorniceni. 

Primăria și-a concentrat activitatea și a acordat o atenție primordială obiectivelor 

propuse în Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a localității în perioada 2021-

2025, în acest scop depunând eforturi în vederea unei conlucrări eficiente cu 

Consiliul local, agenții economici și societatea civilă. 

În anul 2021 au fost convocate și desfășurate  8  ședințe ale Consiliului sătesc, 4 

ordinare și 4 extraordinare. Au fost supuse examinării 90 proiecte de decizii și 

adoptate 90 decizii, scopul cărora au fost rezolvarea necesităților comunității. 

De asemenea au fost emise un număr de 194 dispoziții, din ele 102 cu caracter 

personal și 92 cu caracter general, marea majoritate venind în întâmpinarea 

cetățenilor.  

Pe parcursul anului 2021, la primăria satului Vorniceni  au înregistrate 28 nașteri, 

52 decese și 17 căsătorii. 

 

 

Activitatea  economică 

Pentru anul 2021, bugetul primăriei a fost aprobat în sumă de 8 600 mii lei, 

preconizați a fi utilizați pentru: 

 Învățământ preșcolar – 4 431,0 mii lei 

 Cheltuieli pentru administrația primăriei și Consiliul Local – 1 580,4 mii lei 

 Cultură, sport, tineret, bibliotecă – 1 306,7 mii lei 

 Amenajarea teritoriului, iluminare stradală, apă și canalizare –342,0 mii lei 

 Reparație și întreținere a drumurilor publice – 593,4 mii lei 

 Servicii de pompieri și salvatori – 255 mii lei 

 Fondul de rezervă – 86 mii lei 

 Apărarea națională – 5,5 mii lei 
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Proiecte de infrastructură 

 Extinderea iluminatului stradal în satul Vorniceni prin proiectul  

“Vornicenenii aduc lumina acasă - 2“ 

 Contribuția din bugetul de stat – 180 000  lei 

 Contribuția autorității publice locale – 125 779,90 lei 

 Contribuția diasporei – 55 400 lei 

 Contribuția parteneri de dezvoltare/donatori (SRL”Wine Agrotrade”)  - 30 000 lei 

 

 Termoizolarea Grădiniței de copii nr.1 prin proiectul ”Promovarea și 

aplicarea aspectelor de eficiență energetică prin intermediul termoizolării 

fațadelor Grădiniței de copii Nr.1 din Vorniceni”,   

 Contribuția GEF  SGP – 359 207,10  lei 

 Contribuția autorității publice locale –530 888,90  lei, bugetul local 

 

 Proiectul  ”Lucrări de Gazificare a Casei de cultură din satul Vorniceni”  

  Contribuția din bugetul de stat – 300 000  lei 

 Contribuția autorității publice locale – 311 547,62 lei, bugetul local 

Proiecte în derulare 2021-2022: 

 Extinderea rețelei de apeduct în zonele Dumeni și Fundătura, finanțatori 

Agenția Elveției pentru dezvoltare și cooperare & SKAT 

 Reparația podețului de lăngă monumentul eroilor (GAL ”Plaiul 

Codrilor)  
 Contribuția autorității publice locale – 10 556 lei 

 Contribuția GAL - 15 000 lei 

 Achiziționarea unui tractor multifunțional pentru evacuarea deșeurilor 

(AIPA) 

 Contribuția AIPA – 410 000  lei 

 Contribuția autorității publice locale – 144 960 lei 

 Înființarea  învelișurilor de  ierburi (IFAD) 

 Contribuția IFAD – 111 923,42  lei 

 Proiectul ”Crearea a 2 generatoare de servicii de turism” 

 Contribuția MiDL/ PNUD – 60 000 $ 

 Contribuție Partener principal AO „Creativ Art” – 1450 $ 

 Contribuția autorității publice locale – 28 245 lei, bugetul local  

(instalarea semnelor/indicatoarelor informaționale privind traseul turistic) 

 Contribuție Partener 2 AdB „Vatra Vornicenenilor” – 250 $ 

 Contribuție Partener 3 SRL ”Vatra Dumeștilor” – 4700 $ 

 Contribuție Partener 4 SRL ”Wine Agrotrade” – 519 046 $ 
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 Elaborarea documentației de execuție a proicetului de restaurarea a Bisericii 

din lemn din s.Vorniceni 

 Contribuția Consiliului Raional Strășeni – 200 000  lei 

 Contribuția autorității publice locale – 135 000 lei, bugetul local 

 Contribuția societății civile – 25 000 lei 

 

 Finalizarea lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare și stației de 

epurare pentru zona de nord al s.Vorniceni (Agenția de Dezvoltare 

Austriacă) 

 

Alte proiecte: 

 Proiectul ”Dezvoltare locală prin abilitarea și implicarea cetățenilor! Nouă 

ne pasă!” - activități de salubrizare/ înverzire și sesiuni de instruire pentru 

tineri. 

 Proiectul ” Responsabilizare prin informare în localitățile codrene”- 

velomaraton 

 Proiectul ”Implicare civică pentru servicii publice de calitate”- Festivalul 

”Strășeni- Mon Amour” 

Construcția și reparația drumurilor locale 

Executarea  lucrărilor de reparație  a străzilor :  

 Alexei Mateevici  - 7 000  lei, bugetul local 

 Gheorghe Asachi -  69 327,22 lei, bugetul local 

 Mitropolitul Varlaam – 142 608,66 lei, bugetul local 

 Constantin Stamati (2 sectoare)– 194 660,71 lei, bugetul local 

 Constantin Negruzzi – 58 031,62 lei, bugetul local 

 Doctor Chiriac – 27 280 lei, bugetul local 

 Alexandru Cozmescu  – 7 000 lei, bugetul local 

 Ion Creangă – 71 600 lei, bugetul local 
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Amenajarea satului 

 Amenajarea teritoriului: 

 Personal angajat – 162 627,84  lei, bugetul local 

 Lucrări de nivelare, salubrizare – 62 165 lei 

 Lucrări de curățare a canalelor – 29 651,40 

 Servicii coordonare  - 640 lei 

 Examinarea stării fitosanitare – 1 539,20 lei  

 Verificarea documentației – 2 000 lei 

 Evacuarea deșeurilor – 5 000 lei 

 Servicii mecanizate – 4 500 lei 

 Elaborarea Raportului privind documentarea și inspectarea 

sistemului de canalizare din s. Vorniceni – 20 500 lei, bugetul local 

 Elaborarea Raportului de audit energetic la Grădinița de copii nr.1 

din s. Vorniceni – 21 000 lei, bugetul local 

 Elaborarea proiectului de execuție a Lucrărilor de Gazificarea a 

Casei de cultură din satul Vorniceni – 25 000 lei, bugetul local 

Activități culturale 

 Amenajarea  pomului de Crăciun și cadourile pentru Sărbătorilor de iarnă  - 

16 552,8 lei, bugetul local 

 Ziua Internațională a  Femeii – 9 627,24 lei, bugetul local 

 Hramul satului – 12 793,3  lei, bugetul local 

 Concursul ”Antreprenorul anului” – 3 165,40 lei, bugetul local 

 

Activitatea Grădiniței de copii nr.1 din s.Vorniceni pentru anul 2021 

În grădiniţa  nr.1 din s.Vorniceni au fost instituţionalizaţi 120 copii în 6 grupe 

conform vîrstei: 

 5 grupe-la regim de 10.30 ore 

 1 grupă- la regim de 12 ore. 

 În anul -2021 la grădinița de copii nr 1 din satul Vorniceni  s-au procurat 

următoarele:      

 

                   Din bugetul grădiniței: 

 

* Salarii,contribuția,compensația-2180,3 mii lei 

* Mărfuri de uz gospodăresc,rechizite-25,9 mii lei 
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*Materiale de construcție-6,3 mii lei 

* Mijloace fixe-4,1 mii lei 

*Servicii telecomunicații, informaționale-9,0 mii lei 

*Contribuția la proiectul termiozolare -486,4  mii lei 

*Servicii comunale-59,8 mii lei. 

  *Procurarea peleților-14 tone-70,4 mii lei . 

*Formarea profesională-3,5 mii lei 

*Medicamente-1,3 mii lei 

*Verificarea documentelor de deviz și actualizarea-3,9 mii lei 

* Servicii poștale-1,0  mii lei 

* Control tehnic la cazanjerie și bateriile solare-11,5 mii lei 

Conform Codului Educației, art.13”Cu privire la învațămîntul obligatoriu” începe 

cu grupa pregătitoare, vârsta de 6-7 ani se îndeplinește cu succes. Grădinița 

dispune de încăperi necesare : 

*săli de grupă 

*vestiare 

*cabinet medical 

*bucătărie renovată 

Metrajul necesar pentru un copii în cadrul procesului educaţional nu este 

corespunzător normativului. Cauza –lipsa dormitoarelor şi dotarea grupelor cu 

paturi staţionare, nu pleante. Lipseşte sala sportivă cu inventarul sportiv, 

echipament sportiv corespunzător mişcărilor de bază, fapt ce duce la dificultatea 

realizării obiectivelor curriculare la domeniul motor.   

Grădiniţa este conectată la apeductul centralizat ,,Duruitoarea″. 

Funcţionează sistema de canalizare-centralizată. 

În perioada rece a anului grădinița este încălzită  cu peleți,ce asigură temperatura 

constantă în toate încăperile. 

Pentru perioada rece a anului au fost procurați peleți pentru 6 luni și a fost 

efectuată profilaxia casangeriei de către S.A ”Darnic-gaz”. A fost încheiat 

contractul cu agentul economic Budu Gheorghe pentru procurarea 14 tone de 

peleți-70,4 lei. 

Grădiniţa mai are nevoie şi de mobilier( dulapuri pentru centre de activitate,paturi 

staţionare. 

În grădiniţă sunt încadraţi în muncă   29 salariaţi.  

În realizarea procesului educaţional sunt încadraţi 12 cadre didactice:( director 

interimar,  metodist, educatori,lucrător muzical). 

17 persoane-personal auxiliar (asistent medical,șef de gospodărie ,asistent de                      

educator,lengereasă , spălătoreasă, paznic ogrădar, muncitor auxiliar). 

Asistenţa medicală e organizată şi petrecută de asistenta medicală.  
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 Cabinetul medical necesită reparaţie capitală. În cabinetul medical se completează 

periodic cu medicamente necesare, conform listei medicamentelor pentru 

acordarea primului ajutor.Vaccinarea copilor se face cu ajutorul părinților la 

Centrul de Sănătate Vorniceni. 

În grădiniţă copiii se   alimentează  de 3 ori pe zi, în baza unui meniu variat de 

bucate preparate atât din crupe, paste făinoase, legume, cât şi din carne, peşte , 

fructe proaspete.Produsele alimentare sunt  procurate de la agentul 

economic,,Pontem”. Costul unei zile conform normelor financiare pentr 

alimentația copiilor din IET  au fost majorate cu 20% de la 1martie 2022.  Copii cu 

vârsta cuprinsă între 3-7 ani , rejimul 9-10,5 ore -21 lei pe zi. 

În anul de studii 2021-2022 IET nr 1  din satul Vorniceni activiază cu prezența 

fizică, respectănd restricțiile conform ordinului nr 24 din 20.01.2022. 

Tema generală de activitate a grădiniţei este ,,Acces la  educație de calitate″ 

conform temei sunt planificate: 

*consilii pedagogice. 

*consultaţii individuale şi de grup. 

*ore metodice. 

*activităţi instructiv-educative în cadrul grădiniţei. 

*observări de scurtă şi de lungă durată. 

*asistări la activităţi şi evaluarea lor. 

*controlul proiectelor de lungă şi scurtă durată. 

*controlul îndeplinirii măsurilor educaţionale. 

*controlul corectitudinii îndeplinirii complexelor de exerciţii în cadrul înviorării de 

dimineaţă şi activităţilor de educaţie fizică. 

*controlul tematicii activităţilor formative. 

*controlul distracţiilor,matineelor şi a altor activităţi cu scop educativ. 

*controlul asupra activităţilor extracurriculare. 

*controlul asupra documentaţiei. 

    Grădiniţa de copii nr 1, va colabora cu Primăria Vorniceni,Direcția  Generală 

Educație și Cultură Strășeni, liceul teoretic ,,Ion Inculeţ″, diferiţi agenţi economici, 

diferite organizaţii publice, Grădiniţa nr 2, familiile preşcolarilor instituţionalizaţi 

ce vor permite soluţionarea mai rapidă a problemelor ce împiedică activitatea 

grădiniţei şi ajută la optimizarea rezultatelor procesului educaţional. Primăria se va 

implica cu regulamentate prin sprijinul material, financiar şi organizatoric în 

scopul organizării şi funcţionării normale a instituţiei în toate domeniile de 

activitate. 

În concluzie, problemele prioritare care cer soluţionarea pentru a asigura condiţii 

optime de activitate a grădiniţei nr 1 sunt: 
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 Renovarea acoperişului. 

 Procurarea mobilierului necesar. 

 Dotarea cu materiale didactice. 

 Inventar sportiv și echipament sportiv. 

 Instalarea copertinelor. 

  Chestiunile mai importante : 

 Reparaţia acoperişului. 

 Procurarea mobilierului necesar 

 Instalarea copertinelor. 

 

 

Activitatea Grădiniței de copii nr.2 din s.Vorniceni pentru anul 2021 

Grădinița de copii nr.2 din s.Vorniceni și-a reluat activitatea din data de 

16.08.2021, respectând  Reglementările activițăților de educație timpurie în 

contextul pandemiei COVID-19. În acest sens au fost întrunite toate condițiile 

cerute de autorități și anume: 1. Crearea mediului protectiv și sigur în spațiile 

instituției pentru beneficiari și angajați și 2.Asigurarea funcționalității instituției în 

conformitate cu Instrucțiunea privind pentru redeschidere și reluare a activității 

instituțiilor de educație timpurie în cintextul pandemiei COVID -19 aprobată prin 

Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.21 din 24 iulie 

2020 Respectarea măsurilor care vizează sănătatea și siguranța personalului 

didactic / nedidactic și a copiilor din IET 

În grădinița de copii nr.2 din s.Vorniceni au fost instituționalizați 71 de copii în 4 

grupe conform vârstei: 4 grupe la regim de 10.30 ore. 

În anul – 2021 la grădinița de copii nr.2 din s.Vorniceni s-au procurat următoarele. 

Din bugetul grădiniței 

 Salarii, contribuția, compensația – 1474,2  mii lei; 

 Mărfuri de uz gospodăresc, rechizite 27.2 mii lei; 

 Materiale de construcție 16.5 mii lei; 

 Mijloace fixe: 

Instalarea scurgerei, instalarea îngrădirii – 342.8 mii lei; 

Procurarea pompei- 7.8 mii lei; 

Procurarea generatorului – 18.9 mii lei; 

 Servicii telecomunicații, informaționale - 6.0 mii lei; 

 Servicii comunale – 112,8 mii lei; 

 Deservirea tehnică a cazanilor de gaz – 6.7 mii lei ; 

 Curățirea canalizației  - 13,4 mii lei; 

 Medicamente – 1.6 mii lei; 
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 Servicii de reparație a geamurilor – 2,5 mii lei. 

Conform Codului Educației, art.13 ”Cu privire la învățământul obligatoriu” începe 

cu grupa pregătitoare , vârsta de 6-7 ani, se îndeplinește cu succes. 

Grădinița dispune de încăperi necesare: 

 Săli de grupă 

 Vestiare 

 Cabinet medical 

 Bucătărie  

Metrajul necesar pentru un copil în cadrul procesului educațional nu este 

corespunzător normativului. Cauza – lipsa dormitoarelor. 

Lipsește sala sportivă cu inventarul sportiv, echipament sportiv care ar asigura 

educație pentru sănătate menținând interesul pentru potențialul motric, fapt ce duce 

la dificultarea realizării competențelor specifice curriculare la domeniu sănătate și 

motricitate. 

Grădinița este conectată la apeductul centralizat ”Duruitoarea”.  

Funcționează sistema de canalizare. În perioada rece a anului grădinița este 

încălzită cu sistemul de gaze. 

Grădinița mai are nevoie de mobilier (dulapuri pentru centre de activitate, paturi 

staționare). 

În grădiniță sunt încadrați în muncă 18 salariați. În realizarea procesului 

educațional sunt încadrați 7 care didactice:( director interimar, educatori, lucrător 

muzical); 11 persoane – personal auxiliar ( asistent medical, șef de gospodărie, 

asistent de educator, lengereasă, spălătoreasă, paznic ogrădar, muncitor auxiliar). 

Asistența medicală e organizată și petrecută de asistența medicală. Cabinetul 

medical necesită o reparație capitală. În cabinetul medical se completează periodic 

cu medicamente necesare, conform listei medicamentelor pentru acordarea 

primului ajutor. Vaccinarea copiilor se face cu ajutorul părinților la Centrul de 

Sănătate Vorniceni. 

În grădinița de copii se alimentează de 3 ori pe zi, în baza unui meniu variat de 

bucate preparate atât di crupe, paste făinoase, legume cât și din carne, pește , fructe 

proaspete. Produsele alimentare sunt procurate de la agentul economic ”Pontem”. 

Costul unei zile conform normelor financiare pentru alimentația copiilor în IET au 

fost majorate cu 20% de la 1 martie 2022. Copiii cu vârsta între 3-7 ani, regimul 9 -

10.5 ore -21 lei pe zi. 

IET va colabora cu APL, Direcția de Învățămănt Strășeni, Liceul Teoretic ”Ion 

Inculeț”, difereți agenți economici, diferite organizații publice, Grădinița nr.1, 
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famililor preșcolarilor instituționalizați ce vor permite soluționarea mai rapidă a 

problemelor ce împedică ce împedică activitatea grădiniței și ajută optimizarea 

rezultatelor procesului educațional. Primăria se va implica cu organizarea 

funcționării normale a IET în toate domeniile de activitate. 

În conluzie:problemele prioritare care cer soluționarea pentru a asigura condiții 

optime de activitate a grădiniței de copii nr.2 sunt: 

 Repararea capitală a pavilioanelor 

 Mobilier 

 Jaluzele 

 Inventor sportiv 

 Dotarea cu material didactice 

Chestiuni mai importante 

 Repararea pavilioanelor 

 Procurarea mobilierului necesar. 

 

Activitatea Casei de Cultură din s.Vorniceni pentru anul 2021 

1. Dispoziţii generale: Casa de Cultură din satul Vorniceni activează şi îşi 

desfăşoară activitatea  în coformitate cu Legea privind adminisraţia publică 

locală, Legea culturii, Regulamentul de activitate a Casei de Cultură, alte acte 

normative. 

2. Activitaţi culturale organizate şi desfăsurate pe perioada anului 2021 

Anul  2021, Casa de cultură  au organizat o serie de manifestări frumoase. Dintre 

ele putem enumeram: în primele zile ale anului am organizat în colaborare cu 

biblioteca o mini serbare pentru comemorarea marelui Eminescu. 

În luna februarie sau efectuat înregistrări video al Ansamblului de mizică și dans 

“Rotunda” pentru participarea la festivalui “La vatra horelor” (ediție online). Am 

organizat cu biblioteca o oră dedicată sărbatorilor Dragobete și Ziua 

Îndrăgostiților. 

În luna martie am organizat un mini concert în sala de bibliotecă (transmis online) 

dedicat tuturor femeilor .  
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Luna Aprile s-a început cu serbarea dedicată zilei umorului desfășurată în cadru 

bibliotecii. În aceeași lună Ansamblul vocal ”Doruleț” a participat la filmările de la 

Mănăstirea Căpriana pentru festivalul cântecului pascal “Hristos a înviat” 

În data de 9 mai am organizat o serbare în memoria tuturor ostașilor cazuți în cel 

de al doile război mondial, în aceeiasi zi sa organizat Maratonul pe biciclete în 

cadrul proiectului “Responsabilizarea prin infomare în localitățile codrene”. Pe 

data de 23 mai în colaborare cu primăria sa organizat “Ziua faptelor bune” unde 

tinerii din sat au împărțit mici buchetele de flori bătrinilor și le-au dat o mâină de 

ajutor prin gospodărie. În aceeiași zi în incinta biblotecii sa desfășurat întîlnirea cu 

scriitorul Octavian Țîcu, unde au fost implicate colectivele de la Casa de Cultură. 

Pe data de 1 Iunie sau organizat o serie de jocuri şi un concert cu ocazia Zilei 

copilului.  Pe data de 18 iunie sa organizat un concert cu ocazia finalizării 

proiectului “Ziua mediului” În aceiaşi luna am participat la festivalul de muzică şi 

poezie “Eminesciana” , participînd  cu un program artistic.  

În luna Iulie am organizat o serie de manifestări cu ocazia “Hramul satului” cu 

ganericul general “Vorniceni te iubim…” pe parcursul zile sau organizat 

concursuri sportive cum ar fi fotbalul, trînta şi jocul de şah.  

La începutul lunii august pe data de 8am participat cu expoziție în cadrul 

Festivalului “MonAmour” din satul Lozova.în data de 23 august sa celebrat Ziua 

Diaspore 2021 la Vorniceni cu o serie de manifestări culturale. Pe data de 27 

august am organizat un concert dedicat Zilei Republicii în faţa Casei de Cultura cu 

participarea colectivelor de pe lîngă casa de cultură şi interpreţilor amatori din 

localitate. Pe data de 31 august a fost organizat concert cu ocazia sărbatorii Ziua 

limbii noastre. 

În luna septembrie a fost organizata Festivalul “Pâine de la iepuraș și o carte de la 

Iulian Filip” la Vatra Dumeniului cu participarea colectivelor de pe lîngă Casa de 

Cultură şi interpreţilor amatori din localitate. 
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În octombrie Ansamblul vocal “Doruleț” a participat în cadrul festivalului 

“Nostalgii de toamnă” în parcul Ștefan cel Mare, or. Chișinău. În aceeiași lună 

Ansamblul vocal “Doruleț” a participat la Festivalul internațional “A ruginit frunza 

din vii” de unde sau întors cu madalia de bronz. 

În luna Decembrie am oganizat festivalul-concurs “Florile dalbe” din  raion cu 

ceata de colindatori şi uratori.  

3. Formaţii artistice cu titlu model 

- Colectivul de dans “Rotunda” cond. art. A. Cazacu – contigentul maturi 

- Colectivul de dans “Busuioc” cond. art. V. Cazacu – contigentul tineri 

- “Fanfara” cond. art. Caitaz Vasile – contigentul copii  

- Formaţia de muzică rock “Ţepeş” cond. art. V. Meţgher – contigentul mature 

- Ansamblul vocal “Doruleț” cond. art. Pavel Moraru 

4. Total angajaţi la Casa de Cultură 

- 12 persoane 

- 9 specialişti 

- 1 persoana în funcţie de conducere 

- 2 persoane personal tehnic auxiliar 

5. Arendare de spaţii   

Nu sunt spaţii date în arendă 

6.  Monumente amplasate pe teritoriu satului sunt 

- Biserica din lemn “Sf. Voievozi” de pe teritoriu cimitirului (inclusă în lista 

monumentelor de arhitectură a patrimoniului naţional imobil al RM) 

- Cuptoarele de ardere a oalelor de lut din secolul XIV(proaspăt descoperite) 

- Monumentul Gloriei militare 

- Monumentul participanţilor luptelor de pe teritoriu Transnistriei 

- Placa comemoriativă în numele lui “Ion Inculeţ”(pe teritoriu liceului) 

7. La moment Casa de Cultură din sat necesită reparaţie capitală. 
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Activitatea Bibliotecii Publice Teritoriale Vorniceni 

Biblioteca Publică Teritorială Vorniceni în 2021 a avut următoarele obiective 

prioritare:   

1.Acțiuni pentru realizarea Obiectivelor Globale 2030 prin activitățile organizate 

de bibliotecă. 

2. Implementarea serviciilor moderne de bibliotecă. 

3. Programul Naţional LecturaCentral. 

4. Participare în Campania Naţională „Să citim împreună!”. 

5.Activităţi culturale şi informaţionale în cadrul concursului „La izvoarele 

înţelepciunii” 

6. Acţiuni de promovare a lecturii prilejuite de diverse evenimente culturale. 

7. Acţiuni de promovare a serviciilor bibliotecii prin intermediul reţelelor sociale  

8.Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca centru cultural, informaţional şi 

educational 

9. Identificarea satisfacţiei utilizatorilor în raport cu serviciile de bibliotecă oferite 

10.Creşterea gradului de utilizare a bibliotecii. 

Dezvoltarea și organizarea colecțiilor  

Completarea colecției de carte şi a altor categorii de documente în anul  2021 s-a 

efectuat prin: achiziţii, abonamente la publicaţii periodice, donaţii (de la autori sau 

alte persoane fizice sau juridice),  asigurând creşterea numărului publicaţiilor, 

îmbogăţirea valorică şi de conţinut a bibliotecii.  

Pe parcursul anului 2021 în colecția bibliotecii au intrat  221 de unități material 

cu170 de titluri.Valoarea documentelor întrate în colecție este de 16945,50 lei.Din 

mijloace bugetare au fost achiziționate 121 unități material în sumă de 16500 

lei.Colecția de carte a bibliotecii  s-a mai complectat cu donații: în urma 

campaniei,,Dăruiește o carte bibliotecii”-24 de cărți în sumă de 420 lei,donație de 

la O.Țâcu 11 cărți  în sumă de 1000lei,BPR,,M.Sadoveanu21 cărți în sumă 

522,50lei. 
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SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI PENTRU UTILIZATORI 

 SCOP:Sporirea calităţii serviciilor şi activităţilor oferite utilizatorilor  în vederea 

satisfacerii necesităţilor de lectură și infomare. 

OBIECTIVE: 

  Diversificarea serviciilor şi activităţilor oferite utilizatorilor;  

 Promovarea lecturii de la cea mai fragedă vârstă prin proiecte, și programe 

 Formarea culturii informaţiei și asigurarea incluziunii digitale a copiilor, 

adolescenţilor, părinţilor şi altor categorii de utilizatori . 

Pentru utilizatorii  bibliotecii au fost organizate un șir de acțiuni informative: 

 Zile de informare despre achizițiile noi intrate în bibliotecă și tematice  

 Ore de cultura informării: 

-Curiozități din prima mea enciclopedie; 

- Descoperim lumea împreună cu enciclopedia „Ce și cum”; 

- Platforma Dexonline.ro. 

- Ore de lectură în cadrul Zilei Internaționale a Cititului Împreună; 

-Ore informativ-educative „Tradiții și obiceiuri de paste”  și ,,Tradiții și obiceiuri 

de Crăciun. 

În 2021 bibliotecaBiblioteca Publică Vorniceni a implimenteat 7 servicii moderne 

de bibliotecă  în care au participat123 de utilizatori , 29 de utilizatori au  participat 

la cercetarea sociologică „Lectura intergenerațională” 

NR. Denumirea serviciului Numărul de 

activități  

Numărul de 

participanți 

1 Ora să știm 4 40 

2 Insula de poveste 4 50 

3 Club de șah 9 22 

4 Magia hărtiei 9 34 

5  Temele pentru acasă la bibliotecă 9 90 

6 Școala tânărului pictor 9 76 

7 Clubul bunelor maniere 4 32 

8 Ora de povești 4 24 
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9 Calculatorul în ajutorul copiilor 7 35 

10  Pași spre cunoaștere 3 18 

11 Jocurile copilăriei 2 12 

12 Alfabetizarea digitală 4 24 

  TOTAL 68 457 

În anul 2021 am avut o mica crestere  nu mare (14) a utilizatorilor activi 

comparative cu 2020 cred că tot din cauza restricțiilor de pandemie.În anul 2021 au 

fost efectuate 3117 intrări în bibliotecă,un număr  mai mare față de  2020  cu  

(1046)Împrumutul de publicații constituie 5065 de exemplare 

Biblioteca publică teritorială Vorniceni  a organizat pe parcursul anului 2021  

un șir de acțiuni educaționale și culturale: 

 Programul Național Lectura Central, cu un program de evenimente 

 Concursul declamatorilor „Limba română este comoară fără cheie” 

 Ziua internațională a cititului,, Citim pentru a vindeca planete” 

 Magia cuvântului –Mulțumesc 

 Întâlniri cu scriitorii  Nicolae Rusu  cu cartea ,,Șezătoarea”pe platforma zoom 

 Întâlnirea cu deputatul, istoricul și politicianul Octavian Țîcu. 

 Festivalul cărții ,,Pâine de la iepure și o carte de la Iulian Filip” la a doua ediție 

a avut  loc laVorniceni, Strășeni, ” Vatra Dumeniului”, 26 septembrie 2021.A 

fost o  duminică frumoasă cu împărtășire de Pâine și Carte,cu mulți invitați,voie 

bună  unde sa promovat și cultivat valorile spirituale, 

 Ziua Mondială a Mediului este o zi marcată pe data de 5 iunie și am organizat o 

oră ecologică în aer liber cu copii și  am discutat despre natură și protecția 

mediului.Am dat start Flash-mob de sensibilizarea  a locuitorilor satului 

Vorniceni despre efectele negative ale consumului excesiv și irațional de 

plastic. În colaborare cu tinerii din am încercat să informăm populația, 

contribuind astfel la micșorarea     cantităților de deșeuri din comunitatea 

noastră, s-au distribuit pliante și am informat populația. La această  tema am 
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petrecut mai multe activități frumoase în sânul naturii, unde am organizat multe 

lucruri frumoase și utile împreună cu copiii de la bibliotecă. 

 Campania pentru conștientizare și colectare deșeuri solide, parte a proiectului 

”Gestionarea deșeurilor solide cu implicarea activă a comunității”, implementat 

de Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor! 

 În luna august am avut o zi deosebită,împreună cu copiii și bunicile am avut o 

excursie magică la Muzeul Satului Recea din raionul Strășeni.Am văzut lucruri 

vechi de peste 200 de ani și multe alte obiecte vechi  foarte interesante și 

prețioase.Am avut ocazia sa vizităm și biblioteca publica o instituție foarte 

frumoasă și modernă cu multe cărți și jocuri. 

Proiecte,Parteneriate, Colaborări 

Anul 2021 am colaborat foarte bine cu APL, Liceul,,Ion Inculeț”.Grădinița de copii 

Nr.1-N2,  Asociația Obștească ,,CREATIV ART”. 

Tot ce am planificat pentru anului 2021 am îndeplinit mai puțin din cauza 

pandemiei dar an de an biblioteca îşi formează un statut inconfundabil în societate, 

devenind un spaţiu spre care se îndreaptă cu încredere beneficiarii. 

 

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

Rolul asistentului social în cadrul Compartimentului de Asistență și Protecție 

Socială este de a pune în practică cunoștințele, normele și valorile asistenței sociale 

pentru a interveni și acorda asistență persoanelor, la cererea acestora, ori de cîte ori 

situația o impune. Pe parcursul anului 2021 asistentul social în conlucrare cu APL 

Vorniceni a activat fără întreruperi atât în regim normal cât și în regim adaptat cu 

asigurarea măsurilor de protecție.  Totodată, au fost acordate consultații telefonice cu 

beneficiarii din grupurile vulnerabile care au fost cel mai mult afectați în consecința 

actualelor schimbări, izolării la domiciliu, incapacității generării de venituri, 

învățământului la distanță etc. 

Astfel, asistentul social comunitar în perioada menționată a activat în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare și a realiza ieșiri în comunitate conform solicitărilor 

parvenite.  
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1. a contactat telefonic beneficiarii curenți ai serviciilor sociale primare și 

specializate, precum și persoanele aflate la evidență, în baza registrelor existente, 

pentru a verifica situația, a oferit suport psiho-emoțional și a identificat necesitățile 

curente, totodată a oferit informații despre infecția COVID-19, precum și măsuri de 

protecție și prevenire a infectării, a oferit datele de contact pentru servicii de suport în 

caz de necesitate în perioada stării de urgență;  

2. a realizat vizite în familii în cazurile cu risc înalt și mediu, unde sunt necesare 

acțiuni de prevenire și protecție de abuz și violență, cu asigurarea măsurilor de 

protecție necesare (echipament de protecție personal costum, mănuși, mască, etc.); 

 3. a asigurat intervenția la domiciliul beneficiarului în situații dificile sau cu 

caracter de urgență și a inițiat identificarea persoanelor care au nevoie de suport prin 

activități de mobilizare a membrilor comunității (au fost verificate în special 

persoanelor în vârstă sau familii cu grad sporit de vulnerabilitate); 

 4. a coordonat cu ONG-urile specializate pentru acordarea suportului psiho-

emoțional al copiilor, adolescenților și persoanelor adulte cu nevoi speciale și 

vârstnicilor. A colaborat cu ONG-ul raional ,,Paradis,, care se ocupă în special cu 

evidența copiilor cu dezabilități și care,cu diverse ocazii, oferă cadouri ,sau pachete 

alimentare, sau ajutor umanitar (îmbrăcăminte, încălțăminte, suporturi și alte obiecte 

necesare persoanelor cu dezabilități); 

5. a informat cosilierii, conducătorii instituților locale, voluntarii și membrii 

comunității despre modalitatea de referire a persoanelor care au nevoie de suport (date 

de contact, inclusiv numărul de telefon, rețele de socializare, adrese electronice);  

6. în decursul lunilor ianuarie - decembrie 2021, au fost oferite informațiile 

necesare la solicitarea comunității privitor la domeniile de activitate ale asistenței 

sociale (servii și prestații sociale);  

7. au fost înregistrate  toate scrisorile/sesizările parvenite la adresa asistentului 

social și au fost oferite răspunsurile cerute; 

 8. a fost dusă evidența tuturor persoanelor cu grad de dezabilitate sever și 

accentuat înregistrare în registre speciale oformate (maturi și copii);   

9. pe parcursul anului 2021 a fost dusă evidența beneficiarilor de ajutor social și 

ajutor pe perioada rece a anului, conform Regulamentului legal; 

10. au fost întocmite Evaluări inițiale la necesitate (la primele vizite în familie în 

urma diverselor sesizări și solicitări; la solicitarea Direcției în cazurile de divorț, la 

solicitarea Biroului de probațiune în cazurile evidenței minorilor, la solicitarea 
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Inspectoratului de poliție rational prin sesizări sau prezentări, sau la solicitarea pentru 

dosarul de acordare a gradului de dezabilitate); 

11. au fost primite, verificate, înregistrate zilnic cereri de ajutor social/ajutor pe 

perioada rece a anului și au fost introduse în sistemul automatizat, apoi au fost 

prezentate la DGAS, ca ulterior să se acorde Decizii la cererile depuse și după 

semnarea lor la DGAS, au fost înmânate beneficiarilor cu informarea necesară și 

completarea acordului de cooperare.Toate cererile înregistrate au fost arhivate în 

arhiva DGAS Strășeni pentru evidența dosarelor beneficiarilor de ajutor social/ajutor 

peperioada rece a anului, conform cerințelor Direcției; 

12. membrii comisiei de evaluare a condițiilor de trai din s.Vorniceni, au efectuat 

vizite la domiciliu pentru verificarea datelor declarate în cererile depuse, pentru 

cercetarea condițiilor de trai, pentru evaluarea necesităților familiilor defavorizate și 

ulterioara deschidere a dosarelor din cadrul managementului de caz (la necesitate) și 

reevaluări; 

13. asistentul social comunitar a participat la convocarea și desfășurarea ședințelor 

Echipei multidiciplinare, apoi a întocmit Proceselor-verbale și a expediat la necesitate 

organelor solicitate;  

14. a dus evidența copiilor instituționalizați, colaborînd cu instituțiile date;  

15. a dus evidența copiilor aflați în custodie (tutelă/curatelă);  

16. a dus evidența persoanelor beneficiare de serviciile sociale disponibile la nivel 

de localitate. 


