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1 SUMAR EXECUTIV 
 
Prezentul Studiu de Fundamentare prezintă o analiză a infrastructurii serviciilor publice existente în mun. 
Edineț pe următoarele domenii: 1) Educație; 2) Cultură; 3) Sănătate; 4) Protecție Socială; 5) Securitate și 
siguranță publică; 6) Infrastructura de agrement; și 7) Autorități locale. Analiza include principalele 
elemente caracteristice acestor domenii cheie, evidențiind principalele puncte tari dar și 
disfuncționalitățile care influențează dezvoltarea echilibrată a municipiului. 
 
Educația. În mun. Edineț (or. Edineț, s. Alexăndreni și s. Gordineștii Noi) activează: 6 instituții preșcolare 
(4 în or. Edineț și câte 1 în s. Alexăndreni și s. Gordineștii Noi), 5 instituții școlare amplasate în or. Edineț 
(4 licee și un gimnaziu) și 5 instituții de învățământ extrașcolar (1 școală de arte, 1 școală de muzică, 2 
centre de creație și 1 școală de sport). Analiza indică necesitatea unor intervenții în vederea sporirii 
capacității instituțiilor preșcolare din or. Edineț de la 655 la 883 și accesibilității prin extinderea acestora 
din punct de vedere teritorial. Aceste schimbări vor răspunde necesităților populației privind serviciile de 
educație timpurie care de fapt ar facilita integrarea mai rapidă a părinților în câmpul muncii și diminuarea 
proceselor migraționiste a familiilor tinere în special. Pe de altă parte, instituțiile școlare și extrașcolare 
existente răspund nevoilor curente și viitoare, iar eventualele îmbunătățiri ar putea viza modernizarea și 
dotarea acestora pentru a îmbunătăți procesul de predare și învățare precum și adaptarea la procesele 
de digitalizare. O altă prioritate în domeniul educațional implică crearea unui complex sportiv 
multifuncțional, menită să sprijine desfășurarea competițiilor din regiune inclusiv pentru localitățile din 
vecinătate, valorificând potențialului sportiv al acestora și sporind conștientizarea asupra unui mod 
sănătos de viață. 
 
Cultura. Rețeaua de instituții culturale în mun. Edineț este formată din 6 instituții: 3 case de cultură (câte 
1 instituție în fiecare localitate din componența municipiului); 2 biblioteci (Biblioteca publică raională 
Edineț și Biblioteca Publică Alexăndreni); și 2 muzee (Muzeul Ținutului Natal și Muzeul de artă populară). 
Pe teritoriul municipiului este amplasat și Cinematograful „Luceafărul” dar care nu mai funcționează de 2 
decenii. Analizând prognozele demografice, instituțiile culturale existente răspund nevoilor curente și 
viitoare ale populației municipiului, iar posibilele îmbunătățiri ar putea viza modernizarea și dotarea 
acestora pentru a presta servicii calitative. 
 
Sănătate. Infrastructura sănătății din municipiu este reprezentată de: IMSP Spitalul raional ”Edineț”; IMSP 
„Centrul de Sănătate Edineț”; Serviciul de asistență medicală urgentă Edineț; 5 cabinete stomatologice și 
13 farmacii. Capacitatea obiectelor ocrotirii sănătății nu se conformează normativelor în vigoare, în oraș 
se resimte insuficiența de calitate, diversitate şi oportunitate în serviciile prestate, care la rândul său se 
reflectă negativ asupra sănătății populației. Respectiv administrația Publică Locală de nivelul I și II, în 
perioada următoare, trebuie să-și orienteze eforturile în reparația şi modernizarea clădirilor în 
corespundere cu normativele în vigoare. 
 
Protecția socială. În mun. Edineț, serviciile de asistență socială sunt asigurate de către Direcția Asistență 
Socială și Protecția Familiei a Consiliului Raional Edineț. Din bugetul municipal nu este întreținută nici o 
instituție de asistență socială. În eventualitatea în care Administrația Publică Locală de nivelul I și II, inițiază 
în perioada următoare înființarea unor edificii de protecție socială, acestea ar trebui să corespundă 
cerințelor urbanistice specificate de normativele în vigoare. 
 
Securitate și siguranță publică. Ordinea publică este asigurată de Inspectoratul de Poliție Edineț. Serviciile 
de pompieri sunt prestate de către Direcția Situații Excepționale Edineț. În urma analizei efectuate atât 
Poliția cât și Direcția Situații excepționale dețin suficiente capacități în asigurarea ordinii și siguranței 
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publice. Potențialele îmbunătățiri trebuie orientate spre trebuie dotarea / înlocuirea cu echipamente și 
utilaje necesare noi, care ar diminua timpul de intervenție ale acestor servicii. 
 
Zonele de agrement și patrimoniul istoric. Principala zonă de agrement a municipiului Edineț, este 
Gradina Publică „Vasile Alecsandri” cu o suprafață totală de 44,5 ha. În oraș există 6 scuaruri ce ocupa în 
total 2,5 ha. Zonele de agrement sunt amplasate echilibrat din punct de vedere teritorial. Dotarea acestor 
zone cu mobilier stradal și facilități sunt modeste, și nu integrează subzone specifice funcționale (zone 
pentru odihnă activă, terenuri de joacă pentru copii suficiente etc.). În cazul consultărilor cu cetățenii a 
scenariului de dezvoltare a parcului „Vasile Alecsandri”, locuitorii au optat pentru dezvoltarea parcului ca 
Zonă de agrement cu carusel și activități comerciale și cultural-distractive permanente (distracții de genul 
”Luna-Park” sau ”Orhei Land”). Această prioritate se regăsește inclusiv în lista de proiecte strategice a 
mun. Edineț din cadrul Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica 
Moldova pentru anii 2021-2027. 
 
Municipiul găzduiește un număr considerabil de elemente de patrimoniul istoric și de arhitectură, dintre 
care o bună parte se regăsesc în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Circa 10 
dintre acestea sunt clădiri istorice, iar restul sunt monumente de importanță locală sau națională. Totuși 
aceasta nu se regăsesc în trasee turistice ce ar permite valorificarea lor din punct de vedere al potențialului 
turistic al municipiului. 
 
Autoritățile publice locale. Din punct de vedere organizatoric, primăria mun. Edineț și Consiliul Raional 
dețin niște structuri orientate spre prestarea serviciilor publice de bază precum și administrarea 
activităților cotidiene ale localității și raionului și pe de altă parte mai puțin orientată spre administrarea 
unor procese legate de administrarea unor proiectelor (implementare, monitorizare sau evaluare), dar și 
planificare strategică sau atragerea finanțării. Cu toate acestea istoricul proiectelor implementate în mun. 
Edineț indică existența unei experiențe în implementarea unor programe și proiecte de nivel internațional 
sau transfrontalier. 
 
Intervențiile prioritare pentru diminuarea /eliminarea disfuncțiilor trebuie să se regăsească în proiecte ce 
țin de: 

 Construcția de instituții noi / reconstrucția celor existente (preșcolare) în vederea majorării 
numărului de locuri; 

 Reparația și modernizarea și dotarea instituțiilor existente; 

 Amenajarea Parcului Orășenesc „V. Alecsandri”; 

 Construcția unui complex multifuncțional sportiv; 

 Lucrări complexe de revitalizare urbană (centrul civic și cartierele blocurilor de locuințe) în 
municipiul Edineț. 
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2 SITUAȚIA ACTUALĂ A SECTORULUI SERVICII PUBLICE 
 

2.1 Educația 
 
Sistemul de învățământ al mun. Edineț (or. Edineț, s. Alexăndreni și s. Gordineștii Noi) este format din 4 
nivele stipulate de Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014: 

 Nivelul 0 (educație timpurie): 6 instituții preșcolare (4 în or. Edineț și câte 1 în s. Alexăndreni și 
s. Gordineștii Noi) 

 Nivelul 1 (învățământ primar): 5 instituții școlare amplasate în or. Edineț (4 licee și un gimnaziu) 

 Nivelul 2 (învățământul secundar, ciclul I): 1 gimnaziu 

 Nivelul 3 (învățământul secundar, ciclul II): 4 licee teoretice. 
 
În același timp în mun. Edineț activează și 5 instituții de învățământ extrașcolar: 1 școală de arte, 1 școală 
de muzică, 2 centre de creație și 1 școală de sport. 
 
Dacă e să ne referim la numărul de copii și elevi încorporați în instituțiile de învățământ (ce excepția celor 
extrașcolare), în perioada anilor 2016-2020 se constată o creștere a numărului de beneficiari cu circa 10% 
de la 2,649 persoane în anul de învățământ 2016-2017 la 2,911 persoane în anul de învățământ 2019-
2020. Această, creștere a fost influențată în mare parte de creșterea numărului elevilor în liceele și 
gimnaziul din oraș, ca rezultat a încorporării în aceste instituții a elevilor din localitățile din proxima 
vecinătate a mun. Edineț. Figura de mai jos prezintă evoluția nr. total de copii și elevi încorporați în 
instituțiile de învățământ. 
 

Figura 2-1. Evoluția nr. total de copii și elevi în instituțiile de învățământ, 2016-2020 

 
Sursa: Rapoartele de activitate a instituțiilor de învățământ, Direcția Educație a CR Edineț 

 

2.1.1 Învățământ preșcolar 
 
În mun. Edineț educația timpurie este organizată în 6 instituții preșcolare de tip grădiniță-creșă: 

 Grădinița-creșă nr.1 „Fulgușor” din or. Edineț; 
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 Grădinița-creșă nr.2 „Foișor” din or. Edineț; 

 Grădinița-creșă nr.3 „Soarele” din or. Edineț; 

 Grădinița-creșă nr.4 „Curcubeu” din or. Edineț; 

 Grădinița-creșă „Garofița” din s. Alexăndreni; 

 Grădinița-creșă „Romanița” din s. Gordineștii-Noi. 
 
Numărul, suprafața și capacitatea instituțiilor de educație timpurie din mun Edineț, în perioada anilor 
2016-2020, înregistrează aceleași valori 6 instituții cu o suprafață de 5,208 m2 și capacitatea de 730 locuri. 
 
Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie în anul 2020 a fost de 729 persoane, 
înregistrând o diminuare cu 3.7 p.p. comparativ cu anul 2016. Numărul copiilor antrenați în instituțiile 
preșcolare din municipiu (inclusiv satele din componența acestuia) este practic egal cu capacitatea 
nominală a grădinițelor. Numărul copiilor antrenați în cele 4 instituții preșcolare din orașul Edineț este de 
674, fiind mai mare decât capacitatea acestora 655. În satele din componența municipiului, cele 2 instituții 
preșcolare sunt frecventate de 55 de copii, față de capacitatea după proiect a acestora – 75 locuri.  
 
În anul 2020, din numărul total de copii, 4.1% reprezintă copii cu cerințe educaționale speciale antrenați 
în instituțiile preșcolare, acest indicator fiind în descreștere față de anul 2016, când constituia 7.5%.  
 
Pe parcursul anilor 2016-2020 se observă o evoluție constantă a eficienței serviciului educațional în 
instituțiile preșcolare din municipiu, în 2020 înregistrându-se un număr 10.27 de copii la un cadru didactic, 
valoare situată între media pe republică de 11 copii/cadru didactic și celei media pe Regiunea Nord de 10 
copii/cadru didactic. Tabelul următor prezintă caracteristica instituțiilor preșcolare în anii 2016 și 2020. 
 
Tabelul 2-1. Caracteristica instituțiilor preșcolare, anii 2016-2020 

Indicatori 2016 2020 

Instituții preșcolare  6 6 

Suprafața totala a încăperilor instituțiilor preșcolare, m2 5,208 5,208 

Capacitate instituțiilor, locuri 730 730 

Număr copii în instituții preșcolare 757 729 

Numărul de copii cu cerințe educaționale speciale 57 30 

Copii la 100 de locuri 104 100 

Personal pedagogic efectiv (cadre didactice) 74 71 

Copii la cadru didactic mun. Edineț 10.23 10.27 

Copii la cadru didactic total pe țară 12 11 

Copii la cadru didactic Regiunea Nord 11 10 

Sursa: Rapoartele de activitate a instituțiilor de învățământ, Direcția Educație a CR Edineț 
           BNS, 2016-2020 
 
Instituțiile de învățământ preșcolar sunt amplasate în partea de Nord și Centru a or. Edineț, situație ce 
creează dificultăți în deplasarea a copiilor de vârstă preșcolară din partea de Sud a orașului către acestea. 
 

2.1.1.1 Grădinița-creșă nr.1 „Fulgușor” din or. Edineț 
 
Grădinița-creșă nr.1 „Fulgușor” din or. Edineț este situată în partea de Nord-Vest a orașului. Aceasta a 
fost construită în anul 1982, cu o suprafață de 850 m2 și o capacitate de 140 de locuri, fiind frecventată în 
prezent de 158 copii, repartizați în 6 grupe. Instituția este constituită dintr-un singur bloc cu 2 etaje, și 
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dispune: de 6 săli cu dormitoare, 1 bucătărie de 38 m2, punct medical de 15 m2, o sală de festivități de 74 
m2. Instituția nu dispune de sală sportivă.  
 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de bloc sanitar interior. 
Instituția dispune și de sistem de încălzire comun cu cel al Liceului Teoretic „V. Suhomlinschi”. Pe teritoriul 
instituției sunt amenajate 6 terenuri de joacă dotate recent cu inventar de joacă, 12 bănci și 2 pavilioane 
performante, însă care nu este suficient pentru asigurarea unor procese de joacă calitative. 
 
Tabelul 2-2. Date generale despre Grădinița-creșă nr.1 „Fulgușor” din or. Edineț 

1 Denumirea instituției Instituția de Educație Timpurie nr.1 „Fulgușor” 

2 Adresa str. Petru  Zadnipru 5 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1982 

5 Suprafața, m2 850 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 140 

7 Numărul de beneficiari, 2020 158 

8 Gradul de ocupare (%) 113% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 32 

  Cadre didactice 13 

  Personal auxiliar 19 

 
În instituție activează 32 de persoane dintre care 13 cadre didactice, și 19 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Fluctuația cadrelor didactice este minoră. Limba de predare în instituție este rusă-
română. 
 
Conform datelor prezentate în raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020, frecvența medie 
pe instituție a fost de 72%, fiind într-o ușoară creștere față de anul de studii 2018-2019. Frecvența medie 
pentru anul de studii 2019-2020 a copiilor de vârstă pregătitoare o constituie 88%. 
 
Fondul de carte a instituției conține 235 manuale de literatură didactică și 84 de literatură artistică. 
Instituția este dotată doar cu 1 calculator (pentru managerul instituției) și o unitate de proiector. 
 
Figura 2-2. Grădinița-creșă nr.1 „Fulgușor” din or. Edineț 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Grădinița-Creșă nr.1 sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și echipamente TIC; 
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 Dubla funcționalitate a 4 săli de grupă (sală și dormitor împreună) și lipsa izolării termice a 2 
anexe-dormitoare; 

 Lipsa de inventar pentru activități de educație fizică; 

 Dotarea insuficientă a terenurilor de joacă pentru copii; 

 Starea tehnică uzată a subsolurilor; 

 Starea deplorabilă a drumului de acces pentru transport (ex. transport de aprovizionare cu 
produse alimentare); 

 Securitatea instituției este slab dezvoltată. Accesul pe teritoriul instituției este liber. Actele de 
vandalism ce au loc pe teritoriul instituției din partea localnicilor duc la pagube materiale, estetice, 
pun în pericol sănătatea copiilor. 

 

2.1.1.2 Grădinița-creșă nr.2 „Foișor” din or. Edineț 
 
Grădinița-creșă nr.2 „Foișor” din or. Edineț este situată în partea de Nord-Est a orașului. Aceasta a fost 
construită în anul 1981, cu o suprafață de 2,214 m2 și o capacitate de 320 de locuri, fiind frecventată în 
prezent de 249 copii, repartizați în 10 grupe. Instituția este constituită dintr-un complex de 7 blocuri cu 2 
etaje, și dispune: de 11 săli cu dormitoare separate, 1 bucătărie de 141.8 m2, punct medical de 78.3 m2, o 
sală de festivități de 49 m2, o sală de sport de 51 m2 și o sală de muzică de 54 m2. Cu toate că capacitatea 
instituției este de 320, din cauza că Arhiva Raională de stat Edineț ocupă 3 grupe, nu este posibilă 
valorificarea potențialului de locuri la grădiniță. Respectiv pentru asigurarea tuturor copiilor înscriși în 
grădiniță este necesară deschiderea unei grupe noi. 
 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de blocuri sanitare 
interioare. Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu pe bază de gaze naturale. Pe teritoriul 
instituției sunt amenajate 10 terenuri de joacă cu o suprafață totală de 12,186 m2 dotate cu inventar de 
joc, conform vârstei. 
 
Tabelul 2-3. Date generale despre Grădinița-creșă nr.2 „Foișor” din or. Edineț 

1 Denumirea instituției Instituția de Educație Timpurie nr.2 „Foișor” 

2 Adresa str. Șoseaua Bucovinei 29 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1981 

5 Suprafața, m2 2,214 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 2301 

7 Numărul de beneficiari, 2020 249 

8 Gradul de ocupare (%) 108% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 48 

  Cadre didactice 21 

  Personal auxiliar 27 
 

În instituție activează 48 de persoane dintre care 21 cadre didactice, și 27 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Fluctuația cadrelor didactice este minoră. Limba de predare în instituție este rusă-
română. 
 

                                                           
1 Capacitatea după proiect a grădiniței este de 320, însă 3 grupe sunt ocupate de Arhiva Raională Edineț lucru ce a 
diminuat capacitatea instituției la 230 locuri 
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Conform datelor prezentate în raportul de activitatea a instituție pe parcursul anului de studii (septembrie 
2019 -mai 2020) rata frecvenței în grădiniță a fost micșorată în legătură cu suspendarea procesului 
educațional în urma prevenirii riscului de răspândire a COVID-19, începând cu data de 11.03.2020. 
 
Fondul de carte a instituției conține 245 manuale de literatură didactică și 216 de literatură artistică. 
Instituția este dotată cu 4 calculatoare (1 pentru managerul instituției) și 2 unități de proiector. 
 
 
Figura 2-3. Grădinița-creșă nr.2 „Foișor” din or. Edineț 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Grădinița-Creșă nr.2 sunt: 

 Necesitatea deschiderii a unei noi grupe pentru a satisface necesarul de cerere de locuri; 

 Acoperișul la blocul alimentar necesită reparație; 

 Defecțiuni dese a instalațiilor electrice din incinta grădiniței; 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și echipamente TIC; 

 Sistemul interior de canalizare este parțial învechit; 

 Dotarea insuficientă a bucătăriei instituției. 
 

2.1.1.3 Grădinița-creșă nr.3 „Soarele” din or. Edineț 
 
Grădinița-creșă nr.3 „Soarele” din or. Edineț este situată în partea centrală a orașului. Aceasta a fost 
construită în anul 1965, cu o suprafață de 960 m2 și o capacitate de 145 de locuri, fiind frecventată în 
prezent de 127 copii, repartizați în 6 grupe. Instituția este constituită dintr-un singur bloc cu 2 etaje, și 
dispune: de 6 săli cu dormitoare, 1 bucătărie de 45 m2, punct medical de 4.4 m2, o sală de festivități de 60 
m2. Instituția nu dispune de sală sportivă.  
 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de bloc sanitar interior. 
Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu. Pe teritoriul instituției sunt amenajate 6 terenuri de 
joacă a câte 40 m2 fiecare. 
 

Tabelul 2-4. Date generale despre Grădinița-creșă nr.3 „Soarele” din or. Edineț 
1 Denumirea instituției Instituția de Educație Timpurie nr.3 „Soarele” 

2 Adresa str. Independenței, 45 
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3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1965 

5 Suprafața, m2 960 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 145 

7 Numărul de beneficiari, 2020 127 

8 Gradul de ocupare (%) 88% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 25 

  Cadre didactice 13 

  Personal auxiliar 12 

În instituție activează 25 de persoane dintre care 13 cadre didactice, și 12 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Limba de predare în instituție este limba rusă. Cadrele didactice pensionare și cele 
cu 1-2 ani până la pensie constituie circa 40% din numărul total de cadre și reprezintă un punct slab al 
instituției. 
 
Conform datelor prezentate în raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020, frecvența medie 
pe instituție a fost de 78%. Principalul motiv al absențelor au constituit IRVA sezoniere. 
 
Fondul de carte a instituției conține 77 manuale de literatură didactică și 56 de literatură artistică. 
Instituția este dotată cu 2 calculatoare (pentru managerul instituției și metodist), 2 laptopuri si 1 proiector. 
 
Figura 2-4. Grădinița-creșă nr.3 „Soarele” din or. Edineț 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Grădinița-Creșă nr.3 sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice ce nu corespunde tehnice Standardelor minime de 
dotare a IET; 

 Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor beneficiarilor, îndeosebi 
copiilor cu CES; 

 Dubla funcționalitate a sălilor de grupă (cu dormitor împreună) îngreunează fluidizarea 
activităților pe parcursul unei zile; 

 Lipsa unei sălii de sport separate; 

 Seturile de mobilier sunt uzate și nu corespund numărului de copii; 

 Clădire nu este dotată cu sistem de alarmă, detector de fum, sistem de iluminat în caz de incendiu; 

 Clădire nu este dotată cu rampe, bare de sprijin pentru persoane cu CES; 

 Dotarea insuficientă cu inventar a terenurilor de joacă pentru copii. 
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2.1.1.4 Grădinița-creșă nr.4 „Curcubeu” din or. Edineț 
 

Grădinița-creșă nr.4 „Curcubeu” din or. Edineț este situată în partea centrală a orașului. Aceasta a fost 
construită în anul 1965, cu o suprafață de 616 m2 și o capacitate de 140 de locuri, fiind frecventată în 
prezent de 160 copii, repartizați în 6 grupe. Instituția este constituită dintr-un singur bloc cu 2 etaje, și 
dispune: de 6 săli cu dormitoare, 1 bucătărie de 84 m2, punct medical de 16 m2, o sală de festivități de 104 
m2. Instituția nu dispune de sală sportivă.  
 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de bloc sanitar interior. 
Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu. Pe teritoriul instituției sunt amenajate 6 terenuri de 
joacă cu o suprafață de 240 m2. 
 
Tabelul 2-5. Date generale despre Grădinița-creșă nr.4 „Curcubeu” din or. Edineț 

1 Denumirea instituției Instituția de Educație Timpurie nr.4 „Curcubeu” 

2 Adresa  str. Casa Mare, nr.9 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1965 

5 Suprafața, m2 616 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 140 

7 Numărul de beneficiari, 2020 160 

8 Gradul de ocupare (%) 114% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 31 

  Cadre didactice 14 

  Personal auxiliar 17 
 

În instituție activează 31 de persoane dintre care 14 cadre didactice, și 17 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Fluctuația cadrelor didactice este minoră. Limba de predare în instituție este 
română. 
 

Conform datelor prezentate în raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020, pe parcursul 
lunilor de activitate a grădiniței în anul de studii 2019-2020, frecvența medie a fost de 59.5%. Frecvența 
scăzută este cauzată de faptul că pe perioada rece a anului sunt frecvente cazurile de boli respiratorii. 
Frecvența în grupa pregătitoare a fost de 71%. 
 

Fondul de carte a instituției conține 1,567 manuale de literatură didactică și 850 de literatură artistică. 
Instituția este dotată doar cu 1 calculator (pentru managerul instituției) și o unitate de proiector. 
 

Figura 2-5. Grădinița-creșă nr.4 „Curcubeu” din or. Edineț 
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Problemele stringente cu care se confruntă Grădinița-Creșă nr.4 sunt: 

 Blocul instituției nu este termoizolat, ceea ce duce la costuri mari de întreținere pe perioada rece 
a anului; 

 Acoperișul instituției necesită reparație; 

 Necesitatea stringentă de reparație în depozit (beci) pentru păstrarea legumelor și fructelor 
pentru iarnă; 

 Sistemul interior de canalizare este uzat, subsolul este des inundat și răspândește miros neplăcut; 

 Sistemul rețelelor electrice al instituției deseori iese din funcțiune din cauza supraîncărcării 
rețelei; 

 Dubla funcționalitate a 4 săli de grupă (sală și dormitor împreună); 

 Dotarea insuficientă a terenurilor de joacă pentru copii; 

 Aprovizionarea foarte slabă cu jucării pentru copii, jocuri didactice; 

 Lipsa sălii de sport și inventarului sportiv necesar bunei desfășurări a activităților pentru perioada 
rece a anului; 

 Mobilierul în antreuri și în blocurile sanitare sunt învechite și uzate; 

 Bucătăria necesită mobilier și utilaje noi corespunzător cerințelor, cele vechi sunt cu un grad sporit 
de uzură.  

 

2.1.1.5 Grădinița-creșă „Garofița” din s. Alexăndreni 
 
Grădinița-creșă „Garofița” este situată în s. Alexăndreni din componența municipiului. Aceasta a fost 
construită în anul 1960, cu o suprafață de 360m2 și o capacitate de 55 de locuri, fiind frecventată în prezent 
de 40 copii, repartizați în 2 grupe mixte. Instituția este constituită dintr-un singur bloc cu un etaj, și 
dispune: de 2 săli cu dormitoare, 1 bucătărie de 27 m2, punct medical de 7 m2, o sală de festivități de 30 
m2. Instituția nu dispune de sală sportivă.  
 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă și dispune de bloc sanitar interior. Instituția 
dispune și de sistem de încălzire propriu. Pe teritoriul instituției este amenajat un teren de joacă de 240 
m2, însă care nu este suficient dotat pentru asigurarea unor procese de joacă calitative. 
 
Tabelul 2-6. Date generale despre Grădinița-creșă „Garofița” din s. Alexăndreni 

1 Denumirea instituției Instituția de Educație Timpurie „Garofița” 

2 Adresa s. Alexăndreni r-ul Edineț 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1960 

5 Suprafața, m2 360 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 55 

7 Numărul de beneficiari, 2020 40 

8 Gradul de ocupare (%) 73% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 15 

  Cadre didactice 6 

  Personal auxiliar 9 

 
În instituție activează 16 de persoane dintre care 7 cadre didactice, și 9 angajați din categoria personalului 
auxiliar. Fluctuația cadrelor didactice este minoră. Limba de predare în instituție este româna. 
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Conform datelor prezentate în raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020, 
instituționalizarea copiilor de vârstă preșcolară (2- 4 ani ) indică 91 %. La vârsta de 2-4 ani real existenți în 
localitate sunt 22 copii , iar grădinița o frecventează 20 copii. Referitor la vârstă de 4-6 ani real existenți în 
localitate sunt 20 copii și grădinița o frecventează 20 copii din localitate. 
 
Fondul de carte a instituției conține 93 manuale de literatură didactică și 80 de literatură artistică. 
Instituția este dotată doar cu 1 calculator (pentru managerul instituției). 
 
Figura 2-6. Grădinița-creșă „Garofița” din s. Alexăndreni 

  

Problemele stringente cu care se confruntă Grădinița-Creșă din s. Alexăndreni sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și echipamente TIC; 

 Lipsa de inventar pentru activități de educație fizică; 

 Dotarea insuficientă a terenurilor de joacă pentru copii. 
 

2.1.1.6 Grădinița-creșă „Romanița” din s. Gordineștii-Noi 
 
Grădinița-creșă „Romanița” este situată în s. Gordineștii Noi din componența municipiului. Aceasta a fost 
construită în anul 1972, cu o suprafață de 208 m2 și o capacitate de 20 de locuri, fiind frecventată în 
prezent de 15 copii, repartizați într-o singură grupă. Instituția este constituită dintr-un singur bloc cu 1 
etaj, și dispune: de 2 săli cu dormitoare și 1 bucătărie de 10 m2. Instituția nu dispune de sală sportivă, 
punct medical și sală de festivități.  
 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de bloc sanitar interior. 
Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu. Pe teritoriul instituției este amenajat 1 teren de joacă 
cu suprafața de 487 m2, însă care nu este suficient dotat pentru asigurarea unor procese de joacă 
calitative. 
 
Tabelul 2-7. Date generale despre Grădinița-creșă „Romanița” din s. Gordineștii-Noi 

1 Denumirea instituției Instituția de Educație Timpurie „Romanița” 

2 Adresa s. Gordineștii-Noi, r-ul Edineț 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1972 

5 Suprafața, m2 208 
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6 Capacitatea după proiect (persoane) 20 

7 Numărul de beneficiari, 2020 15 

8 Gradul de ocupare (%) 75% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 10 

  Cadre didactice 3 

  Personal auxiliar 7 

 
În instituție activează 10 de persoane dintre care 3 cadre didactice, și 7 angajați din categoria personalului 
auxiliar. Limba de predare în instituție este româna. 
 
Conform datelor prezentate în raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020 în cadrul 
grădiniței au fost înscriși toți copii cu vârsta de grădinița din localitate. Rata instituționalizării copiilor de 
vârstă preșcolară(2-6 ani ) este de 100,0%. 
 
Fondul de carte a instituției conține 50 manuale de literatură didactică și 58 de literatură artistică. 
Instituția este dotată doar cu 1 calculator (pentru managerul instituției) și o unitate de proiector. 
 
Figura 2-7. Grădinița-creșă „Romanița” din s. Gordineștii-Noi 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Grădinița din s. Gordineștii Noi sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu jucării, materiale didactice și echipamente TIC; 

 Lipsa aprovizionării cu apă caldă; 

 Necesitatea de reparație capitală a acoperișului; 

 Dotarea insuficientă a terenului de joacă pentru copii; 

 Starea tehnică uzată a subsolurilor.  
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2.1.2 Învățământ școlar 
 
În mun. Edineț învățământul primar și secundar este asigurat de 5 instituții de învățământului: 

 Instituția Publică Gimnaziul „Grigore Vieru” din Edineț (nivel de învățământ 1 și 2); 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” (nivel de învățământ 1,2 și 3); 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Pan Halippa” (nivel de învățământ 1,2 și 3); 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „V. Suhomlinschi” (nivel de învățământ 1,2 și 3); 

 Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (nivel de învățământ 1,2 și 3). 
 
Numărul, suprafața și capacitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar din mun Edineț, în 
perioada anilor 2016-2020, înregistrează aceleași valori 5 instituții cu o suprafață de 34,041 m2 și 
capacitatea de 3,860 locuri. 
 
Numărul elevilor înscriși în instituțiile de învățământ primar și secundar în anul școlar 2019-2020 a fost de 
2,182 persoane, înregistrând o diminuare cu 15.3% comparativ cu anul 2016-2017. Numărul elevilor 
antrenați în instituțiile școlare nu depășește capacitatea nominală a acestora. Astfel, în municipiu nici o 
instituție nu resimte un deficit de locuri. În anul de studii 2019-2020, din numărul total de elevi, 1.6% 
reprezintă elevi cu cerințe educaționale speciale și dezabilități antrenați în instituțiile școlare, acest 
indicator fiind în creștere față de anul de studii 2016-2017, aspect pozitiv ce denotă o încadrare mai bună 
a acestei categorii de elevi în procesul educațional. Pe parcursul anilor 2016-2020 se observă o evoluție 
crescătoare a eficienței serviciului educațional în instituțiile școlare din municipiu, în 2020 înregistrându-
se un număr 14.84 de elevi la un cadru didactic, valoare situată peste media pe republică de 12 elevi/cadru 
didactic și peste media pe Regiunea Nord de 11 elevi/cadru didactic. Tabelul următor prezintă 
caracteristica instituțiilor școlare în anii de studii 2016-2017 și 2020-2021. 
 
Tabelul 2-8. Caracteristica instituțiilor de învățământ primar și secundar, anii 2016-2020 

Indicatori 2016-2017 2019-2020 

Instituții de învățământ primar și secundar 5 5 

Suprafața totala a încăperilor instituțiilor, m2 34,041 34,041 

Capacitate instituțiilor, locuri 3,737 3,737 

Număr elevi în instituții 1,892 2,182 

Numărul de elevi cu cerințe educaționale speciale și dezabilități 24 35 

Elevi la 100 de locuri 49.01 56.52 

Personal pedagogic efectiv (cadre didactice) 157 147 

Elevi la cadru didactic mun. Edineț 12 14.84 

Elevi la cadru didactic total pe țară 12 12 

Elevi la cadru didactic Regiunea Nord 11 11 

Sursa: Rapoartele de activitate a instituțiilor de învățământ, Direcția Educație a CR Edineț 
           BNS, 2016-2020 
 

2.1.2.1 Gimnaziul Edineț „Grigore Vieru” 
 
Instituția Publică Gimnaziul "Grigore Vieru" este situată în partea de centrală a or. Edineț. Gimnaziul a 
fost înființat în anul 2011, cu o suprafață de 11,403 m2 și o capacitate de 600 de locuri, fiind frecventat în 
prezent de 453 elevi, repartizați în 21 clase. Instituția este constituită dintr-un bloc cu 2 etaje, și dispune 
de: 46 săli de clasă (dintre care 35 utilizate), 1 cantină cu bufet de 132 locuri, punct medical de 21 m2, o 
sală de festivități, o sală de sport de 327 m2, 3 laboratoare de 14 m2, un cabinet de informatică de 11 
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locuri, și o bibliotecă de 40 m2. Gimnaziul dispune și de un centru de resurse pentru educația incluzivă de 
45 m2. Activitatea gimnaziului se desfășoară într-un singur schimb.  
 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de blocuri sanitare 
interioare. Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu pe bază de gaze naturale. Pe teritoriul 
instituției este amenajat 1 teren de sport cu o suprafață totală de 1,259 m2 dotat cu inventar de sportiv. 
 

Tabelul 2-9. Date generale despre Gimnaziul Edineț „Grigore Vieru” 
1 Denumirea instituției Instituția Publică Gimnaziul Edineț 

2 Adresa str. Independenței nr.71, or. Edineț  

3 Proprietarul clădirii APL II 

4 Anul înființării 2011 

5 Suprafața, m2 11,403 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 600 

7 Numărul de beneficiari, 2020 453 

8 Gradul de ocupare (%) 76% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 56 

  Cadre didactice 31 

  Personal auxiliar 25 

 
În instituție activează 56 de persoane dintre care 31 cadre didactice, și 25 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Limbile de predare în instituție sunt rusa și româna. Conform datelor prezentate în 
raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020, rata de școlarizare este de 100%, iar rata de 
promovare la examenele de absolvire este de 100%.  
 
Fondul de carte a instituției conține 18,493 manuale de literatură didactică și 20,905 de literatură artistică. 
Instituția este dotată cu 40 calculatoare (pentru elevi), 14 calculatoare pentru cadrele didactice și 5 unități 
de proiector. 
 

Figura 2-8. Gimnaziul Edineț „Grigore Vieru” 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Gimnaziu "Grigore Vieru" sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale, aparate, dispozitive în laboratoarele de fizică și chimie; 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și fond de carte; 

 Lipsa dușurilor în sala de sport; 

 Uzura sporită a sălii de sport și a echipamentelor sportive; 
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 Problemele de securitate: lipsa unor porțiuni de gard și camere video pe teritoriul școlii; 

 Amenajarea insuficientă a teritoriului adiacent școlii. 
 

2.1.2.2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” este situată în partea de Nord-Est a or. Edineț. Liceul 
a fost înființat în anul 1983, cu o suprafață de 5,351 m2 și o capacitate de 1140 de locuri, fiind frecventat 
în prezent de 568 elevi, repartizați în 23 clase. Instituția este constituită din 4 blocuri cu 3 etaje, și dispune 
de: 41 săli de clasă (dintre care 38 utilizate), 1 cantină de 220 locuri, punct medical de 12 m2, o sală de 
festivități, o sală de sport de 523 m2, 4 laboratoare de 72 m2, 2 cabinete de informatică, și o bibliotecă de 
72 m2. Liceul dispune și de un centru de resurse pentru educația incluzivă de 60 m2, fiind asigurate condiții 
pentru copii cu probleme locomotorii. Activitatea liceului se desfășoară într-un singur schimb. 
 

Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de blocuri sanitare 
interioare. Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu pe bază de gaze naturale. Pe teritoriul 
instituției este amenajat 1 teren de sport cu o suprafață totală de 8,550 m2 dotate cu inventar de sportiv. 
 

Tabelul 2-10. Date generale despre Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 
1 Denumirea instituției Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

2 Adresa Șoseaua Bucovinei. 33, or. Edineț 

3 Proprietarul clădirii APL II 

4 Anul înființării 1983 

5 Suprafața, m2 5,351 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 1,176 

7 Numărul de beneficiari, 2020 568 

8 Gradul de ocupare (%) 48% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 57 

  Cadre didactice 32 

  Personal auxiliar 25 
 

În instituție activează 57 de persoane dintre care 32 cadre didactice, și 25 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Limba de predare în instituție este limba română. Conform datelor prezentate în 
raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020, rata de școlarizare este de 100%, iar rata de 
promovare la examenele de absolvire (clasa IX) este de 100%.  
 

Figura 2-9. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

  



22 
 

Fondul de carte a instituției conține 41,139 manuale de literatură didactică și 14,039 de literatură artistică. 
Instituția este dotată cu 46 calculatoare (pentru elevi), 5 calculatoare pentru cadrele didactice, 5 table 
interactive și 10 unități de proiector. 
 
Problemele stringente cu care se confruntă Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" sunt: 

 Lipsa termoizolării instituției ce generează un mare consum de energie; 

 Starea avariată a acoperișului instituției; 

 Dotarea insuficientă cu mobilier. O mare parte a sălilor de clasă sunt dotate cu mobilier vechi; 

 Asigurarea insuficientă cu materiale, aparate, dispozitive în laboratoarele de fizică și chimie; 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și fond de carte. 
 

2.1.2.3 Liceul Teoretic „Pan Halippa” 
 
Instituția Publică Liceului Teoretic "Pan Halippa"  este situată în partea de nord or. Edineț. Liceul a fost 
înființat în anul 1991, cu o suprafață de 11,875 m2 și o capacitate de 520 de locuri, fiind frecventat în 
prezent de 484 elevi, repartizați în 19 clase. Instituția este constituită dintr-un bloc cu 2 etaje, și dispune 
de: 18 săli  de clasă (dintre care 18 utilizate), 1 cantină cu bufet de 250 locuri, punct medical de 11.9 m2, 
o sală de festivități, o sală de sport de 149.6 m2, 3 laboratoare de cca 15 m2 fiecare, un cabinet de 
informatică de 11 locuri, și o bibliotecă de 170 m2. Liceul nu dispune de un centru de resurse pentru 
educația incluzivă. Activitatea liceului se desfășoară într-un singur schimb.  
  
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de blocuri sanitare 
interioare. Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu pe bază de gaze naturale. Pe teritoriul 
instituției este amenajat 1 teren de sport cu o suprafață totală de 7,148 m2 dotate cu inventar de sportiv. 
 
Tabelul 2-11. Date generale despre Liceul Teoretic „Pan Halippa” 

1 Denumirea instituției Instituția Publică Liceul Teoretic „Pan Halippa” 

2 Adresa str. Independenței nr. 1 

3 Proprietarul clădirii APL II 

4 Anul înființării 1991 

5 Suprafața, m2 11,875 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 520 

7 Numărul de beneficiari, 2020 484 

8 Gradul de ocupare (%) 93% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 53 

  Cadre didactice 31 

  Personal auxiliar 22 

 
În instituție activează 53 de persoane dintre care 31 cadre didactice, și 22 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Limba de predare în instituție este limba română. Conform datelor prezentate în 
raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020,  rata de școlarizare este de 100%, iar rata de 
promovare la examenele de absolvire este de 100%.  
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Fondul de carte a instituției conține 8,000 manuale de literatură didactică și 5855 de literatură artistică. 
Instituția este dotată cu 19 calculatoare (pentru elevi), 11 laptopuri, 7 TV Smart, 2 unități de table 
interactive și 6 unități de proiector. 
 
În anul 2021 s-au finalizat lucrările de renovare a liceului. Lucrările au avut loc în cadrul proiectului 
„Participarea cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Nord în procesul de eficientizare energetică a Liceului 
Teoretic „Pan Halippa”, orientată spre îmbunătățirea calității serviciilor educaționale” implementat de 
Asociația Obștească „DEMOS” în parteneriat cu Liceul Teoretic „Pan Halippa” și Consiliul Raional Edineț și 
finanțat de Uniunea Europeană. 
 
Figura 2-10. Liceul Teoretic „Pan Halippa” 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Liceul Teoretic „Pan Halippa" sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale, aparate, dispozitive în laboratoarele de fizică și chimie; 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și fond de carte; 

 Amenajarea insuficientă terenului sportiv și dotarea cu echipamente. 
 

2.1.2.4 Liceul Teoretic „ V. Suhomlinschi” 
 

Instituția Publică Liceul Teoretic „V. Suhomlinschi”  este situată în partea de Nord-Vest a or. Edineț. Liceul 
a fost înființat în anul 1965, cu o suprafață de 3,821 m2 și o capacitate de 1060 de locuri, fiind frecventat 
în prezent de 349 elevi, repartizați în 15 clase. Instituția este constituită din 3 blocuri din care: 2 cu 2 etaje 
și 1 cu 1 etaj, și dispune de: 47 săli  de clasă (dintre care 43 utilizate), 1 cantină cu bufet de 120 locuri, 
punct medical de 12 m2, o sală de festivități, o sală de sport de 310 m2, 3 laboratoare de cca 60 m2 fiecare, 
un cabinet de informatică de 13 locuri, și o bibliotecă de 52 m2. Liceul dispune și de un centru de resurse 
pentru educația incluzivă de 35.6 m2. Activitatea  liceului se desfășoară într-un singur schimb.  
 

Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de blocuri sanitare 
interioare. Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu pe bază de gaze naturale. Pe teritoriul 
instituției este amenajat 1 teren de sport cu o suprafață totală de 507.6 m2 dotate cu inventar de sportiv. 
 

Tabelul 2-12. Date generale despre Liceul Teoretic „V. Suhomlinschi” 
1 Denumirea instituției Instituția Publică Liceul Teoretic „V. Suhomlinschi” 

2 Adresa str.Vișinarilor,11 

3 Proprietarul clădirii APL II 
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4 Anul construcției 1965 

5 Suprafața, m2 3,821 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 1,060 

7 Numărul de beneficiari, 2020 349 

8 Gradul de ocupare (%) 33% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 47 

  Cadre didactice 29 

  Personal auxiliar 18 

 
În instituție activează 47 de persoane dintre care 29 cadre didactice, și 18 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Limba de predare în instituție este rusa. Conform datelor prezentate în raportul de 
activitatea a instituție pentru anul 2019-2020,  rata de școlarizare este de 100%, iar rata de promovare la 
examenele de absolvire este de 100%.  
 
Fondul de carte a instituției conține 20,947 manuale de literatură didactică și 7,604 de literatură artistică. 
Instituția este dotată cu 23 calculatoare (pentru elevi), 12 calculatoare pentru cadrele didactice și 7 unități 
de proiector. 
 
Figura 2-11. Liceul Teoretic „V. Suhomlinschi” 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Liceul teoretic „V. Suhomlinschi " sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale, aparate, dispozitive în laboratoarele de fizică și chimie; 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și fond de carte în limbi străine; 

 Necesitatea reconstrucției căminelor pentru copii din alte localități; 

 Necesitatea dotării căminelor cu mobilier și echipamentele necesare. 

 Eficiența energetică slabă a liceului; 

 Uzura avansată a mobilierului. O mare parte a sălilor de clasă sunt dotate cu mobilier vechi;  

 Echipamentul pentru pregătirea bucatelor este învechit și parțial trebuie de înlocuit. Este necesar 
de a procura cuptoare electrice, cazane pentru fierberea apei, mașină de tocat carne.  

 

2.1.2.5 Liceul Teoretic „ Dimitrie Cantemir” 
 
Instituția Publică Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" este situată în partea de centrală a or. Edineț. Liceul 
a fost înființat în anul 1991, cu o suprafață de 1,591 m2 și o capacitate de 400 de locuri, fiind frecventat în 
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prezent de 328 elevi, repartizați în 13 clase. Instituția este constituită din 2 blocuri cu 2 etaje, și dispune 
de: 20 săli  de clasă (dintre care 20 utilizate), punct medical de 9 m2, o sală de festivități, 3 laboratoare, un 
cabinet de informatică de 30 locuri, și o bibliotecă de 82 m2. Activitatea  liceului se desfășoară într-un 
singur schimb.  
 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de blocuri sanitare 
interioare. Instituția dispune și de sistem de încălzire propriu pe bază de gaze naturale. Pe teritoriul 
instituției este amenajat 1 teren de sport cu o suprafață totală de 625 m2 dotat cu inventar de sportiv. 
 

Tabelul 2-13. Date generale despre Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” 
1 Denumirea instituției Instituția Publică Liceul Teoretic „D. Cantemir” 

2 Adresa str. M. Eminescu, 7/а 

3 Proprietarul clădirii APL II 

4 Anul construcției 1991 

5 Suprafața, m2 1,591 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 400 

7 Numărul de beneficiari, 2020 328 

8 Gradul de ocupare (%) 82% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 37 

  Cadre didactice 24 

  Personal auxiliar 13 
 

În instituție activează 37 de persoane dintre care 24 cadre didactice, și 13 angajați din categoria 
personalului auxiliar. Limba de predare în instituție este limba rusă. Conform datelor prezentate în 
raportul de activitatea a instituție pentru anul 2019-2020,  rata de școlarizare este de 100%, iar rata de 
promovare la examenele de absolvire este de 100%.  
 

Fondul de carte a instituției conține 18,906 manuale de literatură didactică și 8,026 de literatură artistică. 
Instituția este dotată cu 7 calculatoare (pentru elevi), 9 calculatoare pentru cadrele didactice și 1 unitate 
de proiector. 
 

Figura 2-12. Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Liceul teoretic "Dimitrie Cantemir" sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale, aparate, dispozitive în laboratoarele de fizică și chimie 

 Asigurarea insuficientă cu materiale didactice și fond de carte de limbi străine. 
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2.1.3 Învățământ extrașcolar 
 

În mun. Edineț educația extrașcolară este asigurată de 6 instituții: 

 Școala de arte plastice 

 Școala de muzică „Ghenadie Ciobanu” din Edineț 

 Casa de creație a copiilor 

 Stația tinerilor tehnicieni 

 Școala de sport pentru copii și juniori Edineț 

 Stadionul orășenesc Edineț 
 

2.1.3.1 Școala de arte plastice 
 

Școala de arte plastice este situată în partea centrală a or. Edineț. Clădirea școlii a fost construită în anul 
1942, cu o suprafață de 231 m2 și o capacitate de 23 de locuri. Instituția este frecventată cumulativ în 
prezent de cca 250 copii. Instituția este constituită din 2 blocuri cu 1 etaj. Activitatea școlii se desfășoară 
în mai multe schimburi.  
 

Tabelul 2-14. Date generale despre 
1 Denumirea instituției Școala de arte plastice 

2 Adresa str. Mihai Eminescu, nr. 4 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1942 

5 Suprafața, m2 231 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 23 

7 Numărul de beneficiari, 2020 Cca 250 

8 Gradul de ocupare (%) n/a 
 

Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de bloc sanitar interior. 
Instituția dispune și de sursă autonomă de încălzire pe bază de gaze naturale.  
 

Figura 2-13. Școala de arte plastice 

  
 

Problemele stringente cu care se confruntă Școala de arte sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale; 

 Dotarea insuficientă cu mobilier. 
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2.1.3.2 Școala de muzică „Ghenadie Ciobanu” din Edineț 
 
Școala de muzică „Ghenadie Ciobanu” este situată în partea centrală a or. Edineț. Clădirea școlii a fost 
construită în anii 1960-1970, cu o suprafață de 470 m2 și o capacitate de 50 de locuri, fiind frecventată 
cumulativ în prezent cca 50 copii. Instituția este constituită din 2 blocuri cu 2 etaje. Activitatea școlii se 
desfășoară în mai multe schimburi.  
 
Tabelul 2-15. Date generale despre Școala de muzică 

1 Denumirea instituției Școala de muzică „Ghenadie Ciobanu” din Edineț 

2 Adresa str. Casa Mare 11 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1960-1970 

5 Suprafața, m2 470 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 50 

7 Numărul de beneficiari, 2020 50 

8 Gradul de ocupare (%) 100% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 37 

  Cadre didactice 17 

  Personal auxiliar 20 

 
Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de bloc sanitar interior. 
Instituția dispune și de sursă autonomă de încălzire pe bază de gaze naturale.  
 
Figura 2-14. Școala de muzică 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Școala de arte sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale și instrumente muzicale 

 Dotarea insuficientă cu mobilier. 
 

2.1.3.3 Casa de creație a copiilor 
 

Casa de creație a copiilor Edineț este situată în centrul orașului, fiind construită în anul 1947. Clădirea 
are o suprafață de 246 m2, iar capacitatea acesteia după proiect este de 21 persoane. Instituția dispune 
de sistem centralizat de încălzire cu gaze, sistem centralizat de apă și canalizare, bloc sanitar în incinta 
clădirii. Aceasta prestează serviciile pentru copii și tineri din municipiu în două direcții: 
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 Creația artistică – dans, muzica, teatru; 

 Creația decorative – aplicativă – artizanat, imitarea forjatului, floristica și suvenire. 
 

În incinta căruia activează 21 angajați dintre care 17 cadre didactice și 5 unități de personal auxiliar. În 
Casa de creație funcționează colective cu statut model: ansamblul de dans ”Grația”, trupa teatrală model 
”Oedit”, ansambluri model dans ”Raduga” și ”Vodograi”. De serviciile instituției beneficiază 439 de copii 
și tineri, din ei 241 fete și 198 băieți.  
 
Tabelul 2-16. Date generale despre Casa de creație a copiilor 

1 Denumirea instituției Casa de creație a copiilor 

2 Adresa str. M. Eminescu 7 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1947 

5 Suprafața, m2 246 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 21 

7 Numărul de beneficiari, 2020 439 

8 Gradul de ocupare (%) n/a 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 21 

  Cadre didactice 17 

  Personal auxiliar 4 

 
Problemele stringente cu care se confruntă Casa de creație sunt: 

 Clădirea are nevoie de reparația fundamentului; 

 Clădirea nu are acces pentru persoanele cu dizabilități; 

 Reparația sălilor de studii. 
 

2.1.3.4 Stația tinerilor tehnicieni 
 

Stația tinerilor tehnicieni este situată în partea de Nord a or. Edineț. Clădirea instituției a fost construită 
în anul 1968, cu o suprafață de 383 m2 și o capacitate de 80 de locuri, fiind frecventată cumulativ în prezent 
cca 80 copii. Instituția este constituită din: 1 bloc cu 1 etaj și mansardă. Activitatea instituției se desfășoară 
în mai multe schimburi. În incinta căruia activează 20 angajați dintre care 15 cadre didactice și 5 unități de 
personal auxiliar. 
 

Tabelul 2-17. Date generale despre Stația tinerilor tehnicieni 
1 Denumirea instituției Stația tinerilor tehnicieni 

2 Adresa str. Independenței 21 

3 Proprietarul clădirii APL I 

4 Anul construcției 1968 

5 Suprafața, m2 383 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 80 

7 Numărul de beneficiari, 2020 80 

8 Gradul de ocupare (%) 100% 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 20 

  Cadre didactice 15 

  Personal auxiliar 5 
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Instituția este conectata la sistemul de aprovizionare cu apă, canalizare și dispune de bloc sanitar interior. 
Instituția dispune și de sursă autonomă de încălzire pe bază de gaze naturale.  
 

Figura 2-15. Stația tinerilor tehnicieni 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Școala de arte sunt: 

 Asigurarea insuficientă cu materiale și inventar; 

 Starea nesatisfăcătoare a fațadei; 

 Starea nesatisfăcătoare a acoperișului; 

 Dotarea cu mobilier nou. 
 

2.1.3.5 Școala de sport pentru copii și juniori Edineț 
 

Școală de sport pentru copii și juniori este situată în partea centrală a or. Edineț. Clădirea instituției a fost 

construită în anul 1922, cu o suprafață de 425 m2 și o capacitate de 30 de locuri, fiind frecventată 

cumulativ în prezent cca 421 copii. Instituția este constituită dintr-un bloc cu 1 etaj. Activitatea instituției 

se desfășoară în mai multe schimburi. În incinta căruia activează 29 angajați dintre care 21 cadre didactice 

și 8 unități de personal auxiliar. 

 

Principalii beneficiari sunt 421 de copiii și tinerii intre 13-18 ani, pentru care organizează activități sportive 

extrașcolare. Școala sportivă este specializată pe următoarele genuri de sport: baschet, volei, fotbal, tenis 

de masă, box, trântă.  
 

Tabelul 2-18. Date generale despre 
1 Denumirea instituției Școala de sport pentru copii și juniori Edineț 

2 Adresa str. Independenței 69 

3 Proprietarul clădirii APL II 

4 Anul construcției 1922 

5 Suprafața, m2 425 

6 Capacitatea după proiect (persoane) 30 

7 Numărul de beneficiari, 2020 421 

8 Gradul de ocupare (%) Nu este relevant 

9 Nr. Angajați (2020), din care: 29 

  Cadre didactice 21 

  Personal auxiliar 8 
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În anul 2019  discipolii Școlii de sport Edineț au participat la Campionatele Republicii Moldova, 

Campionatele Europene și Mondiale și au ocupat locuri premiante: triatlon forță (nivel național) – 14 

sportivi, lupte libere (nivel național) – 2 sportivi, atletism (nivel național) – 3 sportivi, sambo (nivel 

național) – 5 sportivi, box (nivel național) – 2 sportivi.  

 

Instituția pe lângă sediul de bază, își desfășoare activitățile sportive în mai multe edificii sportive din 

raionul Edineț grație colaborării bune cu administrația publică locală de nivelul I și II, Direcția Educație a 

Consiliului raional Edineț. Acestea sunt trimise în folosință cu titlu gratuit. 

 
Figura 2-16. Școala de sport pentru copii și juniori 

  
 

Problemele stringente cu care se confruntă Școala de sport sunt: 

 Lipsa unui complex sportiv polivalent; 

 Dotarea insuficientă cu aparate sportive specifice. 

 

2.1.3.6 Stadionul orășenesc Edineț 
 
Stadionul orășenesc Edineț este amplasat in partea de nord a orașului. Capacitatea acestuia este de 1360 
locuri, fiind în stare bună de a practica diverse genuri de sport: fotbal, atletică ușoară, volei, etc. În anul 
2013 s-au schimbat 1360 scaune, investiția fiind realizată de către Federația Moldovenească de Fotbal.  
 
Figura 2-17. Stadionul orășenesc 
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Municipiul Edineț este reprezentat de echipa profesionistă de fotbal „Clubul de Fotbal Edineț”. În anul 
2019 echipa de fotbal a dezvoltat performanțe și a trecut din Divizia B în Divizia A. Juniorii 2 ani la rând 
sunt campioni republicani, Echipa de fete se plasează pe locul 2 la nivel de republică. Administrația locală, 
FMF, AE locali au dotat echipa cu echipamentul sportiv necesar . 
 
În municipiu mai există 10 terenuri sportive în aer liber. Ele sunt situate în zonele rezidențiale. Investițiile 
pentru crearea acestora au fost realizate din sursele locale. Cele mai performante terenuri se află la 
stadionul municipal și în cartierul Șoseaua Bucovinei, au o acoperire artificială de cea mai buna calitate. 
Dimensiunile terenurilor sunt de 22m x44m. Tradițional la Edinet se organizează “Ziua sportului”, cel mai 
mare eveniment sportiv al anului, la care participă în jur de 1000 participanți de diferite vârste. 
 
 

2.1.4 Învățământ profesional tehnic 
 
În mun. Edineț nu activează nici o instituție din categoria învățământului profesional tehnic și superior. 
 
 

2.1.5 Concluzii  
 
În municipiul Edineț și în localitățile din componența acestuia, sistemul de învățământ este format din 4 
nivele stipulate de Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014: nivelul 0 – educație timpurie; 
nivelul 1 – învățământ primar; nivelul 2- învățământ secundar, ciclul I; și nivelul 3 - învățământ secundar, 
ciclul II. Serviciile educaționale sunt prestate de 6 instituții preșcolare, 4 licee și 1 gimnaziu. În mun. Edineț 
activează și 5 instituții de învățământ extrașcolar. 
 
Instituțiile de educație timpurie (6 grădinițe) au în total o capacitate de 730 de locuri, fiind frecventate 
de 729 copii. Cele mai încărcate instituții preșcolare, sunt cele 4 grădinițe amplasate în or. Edineț cu o 
capacitate totală de 655 locuri, gradul de ocupare a acestora variind de la 88% la 114%. Instituțiile din 
satele din componența municipiului, dețin o capacitate de 75 de locuri, și un grad de ocupare de circa 
75%.  
 
În urma analizei efectuate se constată că în or. Edineț cererea de locuri în instituțiile de învățământ este 
mai mare ca oferta. Conform Normativului în Construcții NCM B.01.05:2019, pentru normarea optimală, 
capacitatea instituțiilor preșcolare se determină din structura demografică a populației, luând în calcul 
nivelul de asigurare a copiilor cu instituții preșcolare în limita 85 % din copiii de vârstă preșcolară 3-6(7) 
ani). La începutul anului 2021, numărul copiilor de vârstă preșcolară constituia 1,039 în oraș și 87 în cele 
două sate. Prin urmare, capacitatea instituțiilor preșcolare din oraș trebuie majorată de la 655 la 883 
locuri, pe când capacitatea instituțiilor preșcolare în sate este suficientă. 
 
Totodată se constată o concentrare a instituțiilor de educație timpurie în partea de Nord și Centru a 
orașului. Conform razei de deservire a instituțiilor preșcolare specificate în Normativului în Construcții 
NCM B.01.05:2019, aceasta nu trebuie să fie mai mare decât 300 m. În cazul familiilor ce locuiesc în partea 
de Sud a orașului, distanța de deplasare către instituțiile preșcolare variază între 2.3 - 3.5 km.  
 
Conform prognozelor demografice descrise în Volumul 1: Demografie și prognoze demografice, chiar și în 
scenariul optimist populația orașului Edineț va scădea către anul 2040, lucru ce denotă că și cererea pentru 
servicii de învățământ preșcolar va scădea. Prin urmare, trebuie suplinită cererea actuală de locuri în 
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grădinițe și îmbunătățirea calității și condițiilor procesului de învățământ preșcolar. Acest lucru poate fi 
realizat prin: 

 Crearea de grupe noi în instituțiile preșcolare în care există capacitate (cum ar fi Grădinița nr. 2 în 
care este amplasată Arhiva Raională de stat Edineț și care ocupă 3 grupe); 

 Înființarea unor instituții preșcolare noi în zonele orașului neacoperite cu servicii pe terenurile 
publice disponibile pentru a reduce disparitatea de acces la servicii de educație preșcolară a 
populației din această zonă. 

 
Instituții de învățământ primar și secundar (1 gimnaziu și 4 licee teoretice) au în total o capacitate de 
3,737 locuri, fiind la momentul actual ocupate de 56.5%. Cele mai încărcate instituții sunt Gimnaziul 
„Grigore Vieru” – 76%, IPLT „Dimitrie Cantemir” – 82% și IPLT „Pan Halippa” – 93%. Celelalte 2 instituții 
sunt utilizate la mai puțin de jumătate din capacitate. În corespundere cu normele urbanistice pentru 
calcularea capacității instituțiilor școlare se aplică condiția școlarizării 100% a copiilor în instituțiile de 
învățământ gimnazial (clasele I-IX) şi până la 75% a copiilor – clasele liceale X-XII cu ținerea orelor într-un 
singur schimb. 
 
Reieșind din cele menționate anterior, se poate de constatat că din punct de vedere al capacității 
instituțiilor școlare existente în municipiu este suficientă, atât la momentul actual cât şi pentru perioada 
de calcul. Prin urmare administrația Publică Locală de nivelul I și II, în perioada următoare, trebuie să-și 
orienteze eforturile în reparația şi modernizarea clădirilor în corespundere cu normativele în vigoare. 
 
Învățământul extrașcolar este asigurat de 6 instituții (1 școală de arte, 1 școală de muzică, 2 centre de 
creație și 1 școală de sport). Activitățile extrașcolare sunt petrecute și pe stadionul orășenesc. De 
serviciilor acestor instituții beneficiază peste 1500 de persoane. Diversitatea activităților desfășurate în 
cadrul acestor instituții este suficientă pentru oraș, însă și în cazul acestor instituții se constată o 
concentrare a instituțiilor în partea centrală a orașului, iar pentru frecventarea acestora copii/tinerii 
trebuie să parcurgă în mediu circa 2 km din dacă locuiesc la periferiile orașului.  
 
La finele anului 2020 prin Hotărârea Guvernului 916, a fost aprobat Programului național de dezvoltare a 
orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027. Conform programului nici unul din 
cele șase municipii nu dispune de o infrastructură minimă de spații publice și facilități pentru a acoperi 
necesitățile de bază pentru a fi atractive pentru cetățeni, fiind constate două carențe majore: existența și 
funcționarea zonelor de recreere și a complexelor sportive multifuncționale. Astfel, niciun municipiu nu 
deține un complex sportiv multifuncțional (inclusiv dotat cu bazin) pentru asigurarea necesităților 
regionale, precum și pentru găzduirea unor competiții regionale și naționale. Prin urmarea în planul de 
acțiuni al programului  a fost inclusă acțiunea privind crearea unui complex sportiv multifuncțional în mun. 
Edineț. La moment, locul potențial unde va fi amplasat acest obiectiv este terenul din perimetrul străzii 
Alexandru Cristea și șoseaua Bucovinei, în preajma IPLT „Mihai Eminescu”. 
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2.2 Cultura 
 
În municipiu activează 6 instituții de cultură  

 Palatul de Cultură Edineț; 

 Centrul Comunitar Alexăndreni; 

 Căminul de cultură Gordineștii Noi; 

 Biblioteca Publică Raională Edinet; 

 Biblioteca Publică Alexăndreni; 

 Muzeul Ținutului Natal Edinet; 

 Muzeul de Artă populară. 
 
Pe teritoriul municipiului este amplasat și Cinematograful „Luceafărul” dar care nu mai funcționează de 2 
decenii. 
 

2.2.1 Cămine culturale 
 
Palatul de Cultură Edineț organizează evenimente social – culturale, iar beneficiarii serviciilor prestate de 
acesta sunt locuitorii municipiul Edineț precum și a întregului raion. Palatul de Cultură este poziționat în 
centrul municipiului, a deschis ușile în luna mai 1969.  
 
În instituție activează 35 de persoane, din care 6 femei și 29 bărbați. Funcționează 8 formații artistice cu 
titlu model: Ansambluri „Ciocârlia”, „Lăstărei”, grupuri folclorice „Colinda”, „Fluierari”, „Raznoțvetie”, 
studioul pentru copii „Steaua Nordului”, ansamblul vocal instrumental ”Expromt”.  
 
În anul 2019, în incinta Palatului de Cultură s-a desfășurat 36 manifestații artistice de nivel municipal, 
raional și național. De serviciile Casei de Cultură a beneficiat circa 18,000 persoane.  
 
Figura 2-18. Palatul de Cultură Edineț 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Palatul de Cultură sunt: 

 Necesitatea unei reparații capitale a salii mari de 550 locuri; 

 Necesitatea reparației și termoizolării fațadei clădirii și schimbarea geamurilor; 
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 Reparația sălii mici, cabinetelor, încăperilor predestinate repetițiilor; 

 Reparația blocurilor sanitare și sistemului de canalizare; 

 Insuficiența utilajului de amplificare și iluminare; 

 Insuficiența echipamentului TIC în cadrul instituției. 
 
Centrul Comunitar Alexăndreni și Căminul de cultură Gordineștii Noi sunt amplasate în cele 2 sate din 
componența municipiului. Acestea de asemenea necesită: 

 Reparații capitale; 

 Dotare cu echipamente TIC și instrumente muzicale; 

 Reparații ale sistemelor de încălzire; 

 Reparații ale sistemelor electrice. 
 
 

2.2.2 Biblioteci 
 
Biblioteca Publică Municipală Edineț (BPM) oferă membrilor comunității resurse, servicii și facilități 
orientate spre realizarea următoarelor scopuri: asigurarea accesului la informație, cunoaștere și învățare 
pe parcursul vieții; asigurarea accesului la dezvoltarea culturală și socială, la recreere, tehnologii 
informaționale și la cunoștințe necesare pentru utilizarea acestor tehnologii; contribuții pentru păstrarea, 
valorificarea și promovarea istoriei locale; asigurarea rolului de centru public de acces gratuit al membrilor 
comunității la Internet. BPM Edineț este parte integrantă a Sistemului Național de Biblioteci, organizate 
în rețele după principiul teritorial.  
 
Biblioteca Publică Municipală Edineț are Statut de Bibliotecă Publică Raională, Centrul metodologic pentru 
bibliotecile publice teritoriale din raionul Edineț. BPM Edineț beneficiază de asistență biblioteconomică 
din partea bibliotecilor naționale. Biblioteca este amplasată în incinta Palatului de Cultură etajul 2, ce 
limitează acces la serviciile bibliotecii persoanelor cu dizabilități și persoanelor în etate. Biblioteca este 
conectată la sistem de încălzire centralizat cu gaze naturale, este apa și canalizarea centralizată, și bloc 
sanitar interior. 
 

Figura 2-19. Biblioteca Publică Raională Edineț (din incinta Palatului de Cultură) 

  
 
Colecția BPM Edineț constituie 90,753 exemplare, achizițiile în anul 2018 fiind de 195 exemplare.  
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În medie, fiecare document de bibliotecă a fost solicitat de 0.6 ori. Se atestă insuficiența documentelor în 
limba română cu caractere latine, mai ales destinate copiilor. Nu sunt respectate recomandările organelor 
decizionale privind alocarea mijloacelor bugetare pentru achiziții de documente. 
 
 

2.2.3 Muzee 
 
Muzeul Ținutului Natal Edineț a fost înființat în anul 1975. Clădirea muzeului a fost construită de o familie 
de evrei Smil și Hova Leibman, în anii 1922-1924, după ce a donat-o statului pentru ca să fie acolo spital. 
De când a fost înființat muzeul, au fost invitați pictori din Chișinău pentru ca să picteze pereții din încăperi. 
Muzeul are 15 angajați și este la balanța Primăriei mun. Edineț. Muzeul este format din următoarele secții: 

 Secția natură. Înființată în anul 1982, atunci au fost procurate toate animalele. Expoziția începe 
cu dinți de mamut și lemn pietrificat și ajunge până la căprioare mumificate. În anul 2019 au fost 
procurate exponate de lup, vulpe, vultur, și expusă o expoziție cu fotografii de peisaje a parcului 
municipal. 

 Secția istorie. A fost deschisă în anul 1992, aici se găsesc bani, insigne, acte, drapele, fotografii și 
diferite obiecte legate de istoria zonei. Multe exponate în limba rusă, din perioada sovietică, și la 
fel de multe românești. Muzeului aparține și colecția de insigne a veteranului în sport Simion 
Furman, evreu de origine. Secția de istorie în anul 2019 a fost reparată și renovată pentru 
expoziția nouă „Sala deportaților”. 

 
Figura 2-20. Muzeul Ținutului Natal Edinet 

  
 
La momentul actual muzeul dispune de un fond de 27,000 de piese care sunt rodul muncii colectivului pe 
parcursul acestor ani. Pe parcursul anilor de activitate in muzeu nu sau efectuat lucrări de restaurare si 
reparații esențiale. Muzeul dispune de sistem centralizat de încălzire cu gaze, este sistem de apă și 
canalizare centralizat, bloc sanitar intern.  
 
Muzeul de Artă Populară este parte componentă a Muzeul Ținutului Natal Edinet, fiind o construcție mai 
modestă în curtea aceluiași muzeu, adăpostind secția de artă populară. Aceasta a fost deschisă în anul 
1993, are peste 400 de exponate, majoritatea sunt strânse de la bătrâni și fiecare are propria istorie. În 
muzeu este un colțișor cu broderii, obiecte de cult, lucruri din lemn. În sala de țesuturi sunt covoare, 
prosoape foarte valoroase deoarece au ornament din vopsele naturale, toate exponatele au peste 50 de 
ani. În anul 2016 a fost deschisă expoziția ”Casa Mare” și expoziția ”Cluster turistic”. 
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Figura 2-21. Muzeului de Artă populară 

  
 
Cele mai grave probleme ale instituției țin de: 

 Necesitate de reparații ale încăperilor interioare și lucrări de mentenanță a fațadelor exterioare; 

 Insuficienta vitrinelor închise pentru păstrarea exponatelor de valoare si a altui mobilier 
specializat; 

 Lipsa barometrelor pentru determinarea umidității in Sali. 
 

2.2.4 Cinematograful „Luceafărul„ 
 
Cinematograful „Luceafărul” se află în centrul orașului Edineț. Acesta nu mai funcționează de aproape 
două decenii. Cinematograful cu o suprafață de 0,26 de ha a fost transmis în 2012 din gestiunea 
„Moldcinema” S.A. în proprietatea orașului. Edificiul se află într-o stare precară geamurile sunt sparte, iar 
acoperișul curge. Cinematograful avea o capacitate de 600 de locuri. 
 
Figura 2-22. Cinematograful „Luceafărul” 

  
 
Problemele stringente cu care se confruntă Cinematograful sunt: 

 Necesitatea unei reparații capitale și reprofilarea instituției. 
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2.2.5 Concluzii 
 
Rețeaua de instituții culturale în mun. Edineț este formată din 6 instituții: 3 case de cultură (câte 1 
instituție în fiecare localitate din componența municipiului); 2 biblioteci (Biblioteca publică raională Edineț 
și Biblioteca Publică Alexăndreni); și 2 muzee (Muzeul Ținutului Natal și Muzeul de artă populară). Pe 
teritoriul municipiului este amplasat și Cinematograful „Luceafărul” dar care nu mai funcționează de 2 
decenii. 
 
Analizând prognozele demografice, instituțiile culturale sunt suficiente pentru populația municipiului 
Edineț. Respectiv administrația Publică Locală de nivelul I și II, în perioada următoare, trebuie să-și 
orienteze eforturile în: 

 Reparația şi modernizarea clădirilor în corespundere cu normativele în vigoare; 

 Dotarea instituțiilor cu echipamente, mobilier și fond de carte; 

 Mentenanța fondului de exponate în cadrul Muzeelor. 
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2.3 Sănătate 
 

2.3.1 Infrastructura de ocrotire a sănătății 
 
Infrastructura de ocrotire a sănătății a mun. Edineț este asigurată de către 21 instituții: 

 1 Spital raional (IMSP Spitalul raional ”Edineț”); 

 1 Centru al medicilor de familie (IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”);  

 1 Serviciu de deservire urgentă medicală (Serviciul de asistență medicală urgentă Edineț); 

 5 cabinete stomatologice; 

 13 farmacii. 
 

2.3.1.1 IMSP Centrul de Sănătate Edineț 
 
IMSP ”Centrul de Sănătate Edineț,” construit în anii 1990, zilnic deservește circa 1200 pacienți, echipa de 
specialiști în număr de 102 ( medici, surori medicale, infirmiere, personal auxiliar) prestează servicii 
medicale. În cadrul instituției activează Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ”SALVE”. 
 
Instituția a fost recent renovată și termoizolată cu suportul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională 
„Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico-Sanitare Publice «Centrul de Sănătate 
Edineț»”. 
 
Figura 2-23. Centrul de Sănătate Edineț 

  
 

2.3.1.2 IMSP Spitalul Raional Edineț 
 
IMSP Spitalul Raional ”Edineț”, s-a deschis în anul 1947, iar 1971 s-a dat în exploatare blocul cu 3 etaje 
unde a fost transferate secțiile de chirurgie, traumatologie, maternitate, terapie generală, secție de copii 
și internare, blocul alimentar și blocul-tip pentru secție ORL-oftalmologie, dermatovenerologie, clădirea 
pentru morga și blocul administrativ în 2 nivele. În 1978, s-a deschis un bloc cu 3 etaje cu secții de terapie 
generală, secție pentru copii, fizioterapie, laborator. Spitalul dispune de secția pulmonologie, cardiologie. 
În spital activează 548 de colaboratori: 106 medici, 226 asistenți medicali, 216 personal inferior și auxiliar, 
dispune de 321 paturi. 
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Cu suportul Agenției pentru Eficiența Energetică a fost efectuată reparația capitală a două blocuri – 
reparația acoperișului, ușile de intrare, reparația fațadei și termoizolarea. Cu susținerea Agenției de 
Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a fost îmbunătățite serviciile medicale prestate în spital prin 
dotarea cu echipamente și utilaje medicale performante. Prin realizarea proiectului finanțat de Guvernul 
Elveției, Consiliului Raional Edineț și CNAM și tot cu susținerea CR Edineț și CNAM a fost deschisă secția 
de Neurorecuperare. 
 
Figura 2-24. IMSP Spitalul Raional Edineț 

  
 

2.3.2 Alte instituții din domeniul sănătății 
 

Clădirea Serviciul de asistență medicală urgentă Edineț este într-o stare satisfăcătoare. Serviciul dispune 
de mașini specializate moderne și personal calificat. Timpul necesar pentru ca o ambulanță să ajungă la 
beneficiar este de max. 8 min. 
 
Alte instituții din domeniul sănătății. În oraș de asemenea funcționează 5 cabinete stomatologice private, 
13 farmacii, dintre care 12 sunt private. 
 
În scopul dezvoltării și îmbunătățirii sistemului de ocrotire a sănătății din localitate, precum  și sporirii 
nivelului de calitate a serviciilor medicale prestate în următorii ani există următoarele posibilități: 

 Atragerea granturilor nerambursabile și a investițiilor în domeniul sănătății; 

 Îmbunătățirea infrastructurii medicale; 

 Achiziționarea echipamentului medical performant; 

 Diversificarea domeniilor de asistență medical; 

 Revizuirea politicilor de cadre; 

 Stimularea tinerilor specialiști pentru întoarcerea după finisarea studiilor în localitate. 
 

2.3.3 Concluzii 
 
Infrastructura sănătății din municipiu este reprezentată de: IMSP Spitalul raional ”Edineț”; IMSP „Centrul 
de Sănătate Edineț”; Serviciul de asistență medicală urgentă Edineț; 5 cabinete stomatologice și 13 
farmacii. 
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Capacitatea obiectelor ocrotirii sănătății nu se conformează normativelor în vigoare, în oraș se resimte 
insuficiența de calitate, diversitate şi oportunitate în serviciile prestate, care la rândul său se reflectă 
negativ asupra sănătății populației. Respectiv administrația Publică Locală de nivelul I și II, în perioada 
următoare, trebuie să-și orienteze eforturile în reparația şi modernizarea clădirilor în corespundere cu 
normativele în vigoare. 
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2.4 Protecție socială 
 

2.4.1 Direcția asistență socială din cadrul consiliului raional Edineț 
 
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei are drept scop promovarea politicii de stat în domeniul 
asistenței sociale a persoanelor, în special a familiilor social-vulnerabile, persoanelor cu dizabilități, 
persoanelor în vârstă, etc. Activitatea prioritară este ameliorarea gradului de sărăcie, ocrotirea, îngrijirea, 
recuperarea și integrarea socială a persoanelor în situații de risc. 
 
Obiectivele principale ale DASPF sunt: 

 dezvoltarea serviciilor de asistență socială în teritoriul administrat; 

 prevenirea și depășirea situației de dificultate a persoanelor sau a familiilor și în asigurarea 
integrării lor sociale, cu respectarea principiului autonomiei. 

 crearea și diversificarea serviciilor alternative de asistență socială. 
 
Sistemul de asistență socială include două componente de bază: 

 prestații bănești; 

 servicii de asistență socială. 
 

2.4.2 Servicii de asistență socială 
 
Serviciile de asistență socială prestate de către DASPF sunt: 

 Serviciul Asistență socială comunitară; 

 Serviciul îngrijire socială la domiciliu; 

 Serviciul social Asistență personală; 

 Serviciul social Echipa Mobilă; 

 Serviciul social Casă de copii de tip familial; 

 Serviciul social Asistență Parentală Profesionistă; 

 Serviciul social Protezare și ortopedie; 

 Serviciul social Centrul de plasament pentru persoane în etate din s. Onești; 

 Servicii de reabilitare în Centrele balneosanatoriale; 

 Serviciul social Suport monetar pentru familiile aflate în situație de risc; 

 Serviciul social Sprijin familial pentru familiile cu copii în situație de risc; 

 Serviciul social Cantina de ajutor social. 

 
2.4.3  Concluzii 

 
Urmare a analizei efectuate se constată că din bugetul municipal nu este întreținută nici o instituție de 
asistență socială. Respectiv Administrația Publică Locală de nivelul I și II, dacă inițiază în perioada 
următoare înființarea unor servicii sociale, construcția edificiilor trebuie să corespundă cerințelor 
urbanistice specificate de normativele în vigoare, iar la etapa de planificare să fie incluse în planul 
urbanistic. 
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2.5 Securitate și siguranță publică 
 

2.5.1 Poliția 
 
Inspectoratul de Poliție Edineț. Ordinea publică este asigurată de Inspectoratul de Poliție Edineț. 
Activitatea Poliției se desfășoară exclusiv în baza și pentru executarea legii, în interesul persoanei, al 
comunității și în sprijinul instituțiilor statului, pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și 
demnității umane, prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului, în Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, în Codul european de etică al poliției și în alte 
acte internaționale, în conformitate cu principiile legalității, respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, imparțialității și nediscriminării, controlului ierarhic permanent, răspunderii 
personale și profesionalismului, transparenței, respectării secretului de stat și al altor informații oficiale 
cu accesibilitate limitată. Municipiului Edineț  este împărțit în mai multe sectoare în cadrul cărora 
activează și veghează ordinea publică polițiști de sector. 
 
Figura 2-25. Inspectoratul de poliție Edineț 

  
 
 

2.5.2 Direcția Situații Excepționale mun. Edineț 
 
Direcția Situații Excepționale mun. Edineț  este amplasată în partea centrală a orașului Edineț, și 
deservește toate localitățile din raion. Pe parcursul anului 2020 pe teritoriul raionului Edineț au avut loc 
39 incendii. Paguba materială în urma incendiilor constituie 3 mln 232 mii 941 lei, datorită intervenției 
prompte a salvatorilor și pompierilor de la incendii a fost salvate 2 persoane și bunuri materiale în valoare 
de 5 mln 875 mii lei. În rezultatul analizei s-a constatat că cele mai multe incendii au avut loc în sectorul 
locativ 30 incendii, mijloace de transport 6 incendii, alte cazuri 3 incendii. 
 
Cele mai afectate localități în urma incendiilor sunt: mun. Edineț 8 incendii, s. Burlănești 4 incendii, în total 
pe teritoriul raionului Edineț au fost înregistrate incendii în 24 localități pe parcursul anului 2020. 
 
Cele mai frecvente cauze ale incendiilor sunt: 

 construcția greșită, defecte ale sobei și a canalului de evacuare a fumului — 8 incendii 

 încălcarea regulilor RAÎI la exploatarea și montarea  a echipamentului electric – 7 incendii 

 imprudența cu focul deschis — 6 incendii 
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 incendiere intenționată — 4 incendii 

 imprudența în timpul fumatului — 4 incendii. 
 
Figura 2-26. DSE Edineț 

  
 
Totodată pe parcursul anului 2020, de către salvatori și pompieri pe perioada dată au fost efectuate în 
total 336 deplasări de intervenții. 
 

2.5.3 Concluzii 
 
În urma analizei efectuate atât Poliția cât și Direcția Situații excepționale dețin suficiente capacități în 
asigurarea ordinii și siguranței publice în municipiu. Eforturile trebuie orientate spre dotarea cu 
echipamente și utilaje necesare. 
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2.6 Zone de agrement și patrimoniul istoric 
 

2.6.1 Zonele de agrement 
 
Zonele de agrement. În raza de intravilan a orașului există următoarele elementele de capital natural și 
de infrastructură pentru odihnă și agrement : 

 1 gradină publică; 

 6 scuaruri. 
 

Grădină Publică din Municipiul Edineț, reamenajată în anul 2010 și 2018 poartă numele clasicului Vasile 
Alecsandri. Parcul a fost fondat în 1963. Este situată în raza orașului și reprezintă o compoziție peisagistico-
dendrologică. Parcul ocupă o suprafață de 44,5 ha și reprezintă un întreg complex de plantații forestiere, 
atracții și lacuri. 
 
Anual în parc se realizează lucrări de curățare a zonelor verzi, din preajma lacurilor, au fost reparate 
havuzurile și statuile, gardurile, cetatea situată pe insulă, podurile peste lac. De asemenea, au fost 
realizate lucrări de iluminare, au fost montate urne și bănci de odihna. În parc este și un teren sportiv 
amenajat, iar pe aleea centrală este un teren de joacă pentru copii. În anul 2018 a fost realizat proiectul 
„Amenajarea parțială a Grădinii Publice Vasile Alecsandri”, finanțat de Solidarity Fund PL în Moldova. 
 
Pe teritoriul parcului este o cascadă din trei lacuri, peste care sunt aruncate poduri cu decor metalic. Zona 
centrală a parcului este înfrumusețată cu havuzuri și fântâni. Un alt loc impresionant al Grădinii publice 
„Vasile Alecsandri” este așa-numita Insula de poveste, situată în mijlocul unuia din lacuri. Recent, în parc 
a fost inaugurată  „Aleea Personalităților”, ca un prinos de cinstire și recunoștință înaintașilor naționali: 
M. Eminescu, V. Alecsandri, Eugen Coseriu, Ion Buzdugan, ultimii fiind băștinași. În prezent circa 85% din 
lucrările planificate în restaurarea și amenajarea parcului au fost realizate. În perioada nocturnă, parcul 
este iluminat.  
 
Scuaruri de odihnă. În oraș există 6 scuaruri ce ocupa în total 2,5 ha. Amplasarea acestora este în zona 
blocurilor locative ale orașului și sectorul central. Aici cresc circa 8000 arbori de diferite specii necesare 
sănătății orășenilor: teiul, salcâmul, arțarul, bradul și castanul. 
 

2.6.2 Patrimoniu istoric și monumente 
 
Pe teritoriul mun. Edineț pot fi vizitate următoarele monumente de importanță națională și locală: 
 

Tabelul 2-19.Monumente, patrimoniu istoric 

Nr. Denumirea 
Categorie, 

importanța (L-
locală, N-Națională) 

Amplasare 
Dat
are 

Descriere istorică 

1. Memorialul gloriei militare 
la mormântul ostașilor 
căzuți în 1944 și în 
memoria a 199 ostași 
consăteni 

Istorie 
N 

Edineț 
 

198
0 

Monumentul a fost inaugurat în memoria 
ostașilor căzuți pe câmpul de luptă în 
timpul celui de-al doilea război mondial. 

2. Mormânt comun al 
victimelor Holocaustului 

Istorie 
L 

Edineț 
Cimitirul evreiesc 

194
1 

În anul 1941, a avut loc un eveniment 
tragic în istoria omenirii –Holocaustul. 
Din ordinul lui Hitler au fost executați 6 
mln. de evrei. Evrei din Edineț au suferit 
la fel de mult fiind chinuiți și împușcați. În 
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Nr. Denumirea 
Categorie, 

importanța (L-
locală, N-Națională) 

Amplasare 
Dat
are 

Descriere istorică 

teritoriul cimitirului evreiesc se află două 
gropi comune în care au fost executați 
evrei. 

3. Biserica ”Sf. Vasile cel 
Mare” 

Arhitectură 
L 

Edineț 187
0 

Construită cu ajutorul și susținerea Sofiei 
Cozîțîn, soția lui Petru Cozîțîn ambii fiind 
moșieri ai Edinețului. 

4. Monumentul ,,Ștefan cel 
Mare,, 

Istorie 
L 

Edineț  - 

5. Clădirea fostului spital 
evreiesc (Muzeul 
Ținutului) 

Arhitectură 
N 

Edineț 192
2 

Construită de soții Hova și Loibman Șmil 
și data societății evreiești pentru spital. 

6. Placă comemorativă ”În 
amintirea sfârșitului 
războaielor dintre daci și 
romani” 

Istorie 
L 

Edineț, muzeu 200
6 

- 

7. Placă comemorativă ”Leon 
Levițchi” 

Monument  
L 

Edineț 
Muzeu 

201
8 

- 

8. Monument  
”Mama îndoliată” 

Istorie 
L 

Edineț 
GP”V. Alecsandri” 

198
0 

Monumentul a fost inaugurat în memoria 
ostașilor căzuți pe câmpul de luptă în 
timpul celui de-al doilea război mondial. 

9. Bustul 
 ”Mihai Eminescu” 

Monument de for 
public, 
L 

Edineț 
GP ”V. 
Alecsandri” 

201
1 

- 

10 Bustul  
”V. Alecsandri” 

Monument de for 
public, L 

Edineț 
GP”V. Alecsandri” 

201
1 

- 

11 Bustul  
”Eugen Coșieri” 

Monument de for 
public 
L 

Edineț 
GP”V. Alecsandri” 

201
1 

- 

12 Bustul 
”Ion Buzdugan” 

Monument de for 
public 
L 

Edineț 
GP”V. Alecsandri” 

201
1 

- 

13 Troița 
 ”Sofian Boghiu” 

Monument de for 
public 
L 

  Sofian Boghiu – preot ieromonah, pictor 
care a pictat numeroase biserici atât în 
țara cât și peste hotare. Născut la 7 
octombrie 1912 în satul Cuconeștii Vechi, 
județul Bălți. 

14 Monumentul  
”Lupa Capitolina” 

Monument de for 
public 
L 

Edineț 
Primăria 

201
0 

- 

15 Biserica de lemn ”Sf. Arh. 
Mihail” 

Arhitectură 
N 

Alexăndreni 187
0 

Biserica a fost adusă din satul Corestăuți 
raionul Briceni. Instalată în 1884 în satul 
Alexăndreni pentru oficierea slujbelor 
religioase. 

16 Casa scriitorului Valentin 
Roșca 

Istorie 
N 

Alexăndreni Înce
p. 
Sec. 
XX 

Casa în care s-a născut Valentin Roșca 
(07.01.1925- 28.09.1987). Poet, 
prozator, dramaturg și publicist 
basarabean. 

17 Monument în memoria a 
38 ostași consăteni căzuți 
în 1941-1945 

Istorie 
L 

Alexăndreni 197
7 

Monumentul a fost inaugurat în memoria 
ostașilor căzuți pe câmpul de luptă în 
timpul celui de-al doilea război mondial. 

18 Bustul ,,Decebal,, Monument de for 
public 

Edineț 
Casa de Cultură 

202
1 

- 
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Nr. Denumirea 
Categorie, 

importanța (L-
locală, N-Națională) 

Amplasare 
Dat
are 

Descriere istorică 

19 Bustul ,,Pan Halippa” Monument de for 
public 

Edineț 
Liceul ,,Pan 
Halippa” 

 - 

20 Bustul ,,Mihai Eminescu” Monument de for 
public 

Edineț Liceul 
,,Mihai Eminescu,, 

 - 

21 Bustul ,,Grigore Vieru” Monument de for 
public 

Edineț 
Gimnaziu ,,G. 
Vieru,, 

 - 

22.  Cădirea fostului Seminar 
Teologic  (Gimnaziu ,,G. 
Vieru) 

Arhitectură Edineț 187
5 

Construită în 1873-1875. Proiectul 
aparține arhitectului Zincovschi, iar lotul 
de pământ a fost donat de proprietarul 
Edinețului, Petru Cozițîn. 

23 Clădirea fostului cămin al 
Seminarului Teologic 
(Liceul ,,D. Cantemir) 

Arhitectură Edineț 187
6 

- 

24 Cădirea fostului conac al 
Sofiei Cozițîn  

Arhitectură Edinet 188
5 

Actuala clădire a Primăriei mun. Edineț. 

25 Cădirea fostei sinagogi 
(muzeul, secția arta 
populară) 

Istorie Edineț  192
2 

Cădirea a fost construită de soții Hova și 
Loibman Șmil. 

26 Clădirea fostei sinagogi Istorie  Edineț înce
p. 
sec. 
XX. 

Proprietate privată 

27 Monumentul Feciorilor 
Patriei Glorie 

Istorie Edineț Grădina 
Publică ,,Vasile 
Alecsandri” 

 Monumentul a fost inaugurat în memoria 
tuturor participanților la acțiunile 
militare din Republica Afganistan și în 
memoria celor căzuți la datorie 1979-
1989 

Pagina tragică a istoriei Moldovei 
contemporane se dedică participanților 
la conflictul armat de pe Nistru și în 
memoria celor căzuți la datorie 1992 

În memoria participanților la lichidarea 
consecințelor catastrofei atomice de la 
Cernobîl 1986 

 

2.6.3 Concluzii 
 
Din punct de vedere a diversității zonelor de agrement, municipiul nu dispune de varietate, având doar 1 
Grădină Publică și circa 6 scuaruri. Cu toate acestea, zonele sunt amplasate echilibrat din punct de vedere 
teritorial. Dotarea acestor zone cu mobilier stradal și facilități sunt modeste, și nu integrează subzone 
specifice funcționale (zone pentru odihnă activă, terenuri de joacă pentru copii suficiente). 
 
În cazul consultărilor cu cetățenii a scenariului de dezvoltare a parcului „Vasile Alecsandri”, locuitorii au 
optat pentru dezvoltarea parcului ca Zonă de agrement cu carusel și activități comerciale și cultural-
distractive permanente (distracții de genul ”Luna-Park” sau ”Orhei Land”). Această prioritate se regăsește 
inclusiv în lista de proiecte strategice a mun. Edineț din cadrul Programului Național de dezvoltare a 
orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027. Ceea ce ar presupune realizarea 
unui proiect investițional pentru modernizarea facilităților și identificarea agenților economici interesați 
să presteze servicii conexe pe teritoriu parcului. 



47 
 

Municipiul găzduiește un număr considerabil de elemente de patrimoniul istoric și de arhitectură, dintre 
care o bună parte se regăsesc în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Circa 10 
dintre acestea sunt clădiri istorice iar restul sunt monumente de importanță locală sau națională. Totuși 
aceasta nu se regăsesc în trasee turistice ce ar permite valorificarea lor din punct de vedere al potențialului 
turistic. 
  



48 
 

2.7 Autorități locale 
 
Administrația publică locală. Conform Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 
autoritățile administrației publice locale ale municipiului Edineț sunt reprezentate prin Consiliul Local și 
Primărie. La nivel de raion autoritățile administrației publice locale de nivelul II sunt reprezentate de 
Consiliul raional și Președintele raionului. Activitatea autorităților administrației publice locale este bazată 
pe legislația în vigoare și propriile Regulamente de organizare și funcționare. 
 

2.7.1 Primăria și consiliul municipal 
 
Consiliul municipal. Activitatea Consiliului municipal este bazată pe Regulament de Constituire și 
Funcționare a Consiliului Municipal Edineț. Consiliul municipal Edineț este format din 23 consilieri, dintre 
care 6 sunt femei și 17 bărbați.  
 
Tabelul 2-20.Consiliul local, după sexe, vârste și vechime 

Sexe/grupe de vârste 
Număr 

persoane 
Categorii social - 

vulnerabile 
Cu studii 

superioare 
Realeși 

TOTAL 23 - 23 6 
Bărbați 17 - 17 6 
Femei 6 - 6 0 

Grupe de vârstă - - - - 
sub 35 ani 3 - 3 1 
35-50 ani 7 - 7 1 
peste50 ani 13 - 13 4 

 
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare în cadrul Consiliului, în dependență de specificul local 
au fost create următoarele comisii consultative de specialitate: 

 Comisia pe probleme economico-financiare și comerț (7membri). 

 Comisia pe probleme funciare, amenajare a teritoriului, construcții, industrie, agricultură și 
protecția mediului (7 membri). 

 Comisia disciplinară de drept, numiri și imunități (5 membri). 

 Comisia pe probleme de învățământ, protecție socială, sănătate publică, cultură, culte, turism, 
tineret și sport (5 membri). 

 Comisia pe probleme de transport, întreținerea drumurilor și securitatea circulației (5 membri). 
 
Primăria. Primăria municipiului Edineț activează în baza Regulamentului intern de organizare și 
funcționare. Primarul este autoritatea reprezentativă a populației și executivă a Consiliului local.  
 
În activitatea sa, funcționarii publici întocmesc registre de evidență pe următoarele domenii: 
corespondență, patrimoniu, cadastru, fiscalitate. Atribuțiile funcționarilor publici sunt stabilite în fișele de 
post personale adoptate conform Hotărârii de Guvern 201 din 11.03.2009. 
 
Atribuțiile primarului sunt stabilite prin Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006. 
Clădirea Primăriei municipiului Edineț se află în stare tehnică satisfăcătoare. Pentru întreținerea clădirii 
pe parcursul ultimilor ani au fost îndeplinite lucrări de reparație și construcție.  
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În cadrul Primăriei, fiecărui funcționar îi revine un spațiu de muncă de 19,0 m2, ceea ce reprezintă mai 
mult decât media standardelor altor țări Europene1 (12-14 m2). Primăria dispune de 10 birouri, o sală de 
ședințe cu suprafața 70 m2, ce pune la dispoziție 60 de locuri. Primăria municipiului Edineț este dotată cu 
echipamente și tehnică de calcul necesară pentru activitatea zilnică a angajaților. 
 
Figura 2-27. Amplasarea Primăriei mun. Edineț 

  
 
Tabelul 2-21. Aparatul primăriei, după sexe, vârste și vechime 

Sexe/grupe de vârste Număr persoane 
Categorii social - 

vulnerabile 
Cu vechimea mai 

mică de 1 an 
Cu vechimea mai 
mare de 10 ani 

TOTAL 27 - 3 12 
Bărbați 12 - 0 6 
Femei 15 - 3 6 

Grupe de vârstă - - - - 
sub 35 ani 5 - 2 0 
35-50 ani 6 - 1 3 
Peste 50 ani 16 - - 9 

 
Personalul primăriei este reprezentat de 27 persoane, dintre care 15 femei, și 12 bărbați. Principiile de 
bază ale activității tuturor specialiștilor încadrați în cadrul serviciilor publice ale Primăriei sunt 
colegialitatea, disciplina, competența și responsabilitatea. Aceste principii asigură buna funcționare a 
serviciilor primăriei și încrederea locuitorilor în buna gestionare a treburilor publice. 
 

Figura 2-28. Organigrama Primăriei mun. Edineț 
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Pentru coordonarea operativă și eficientă a activităților în aceste domenii în cadrul primăriei funcționează 
următoarele serviciile publice locale: 
 
Tabelul 2-22. Serviciile publice și atribuțiile lor 

Atribuție Birou Telefon 

Primar Primar +373 246 22930 

Vice - primar Vice - primar +373 246 23029 

Arhitect biroul nr. 3 +373 246 23882 

Contabil - șef biroul nr. 9 +373 246 22849 

Contabil-șef adjunct biroul nr. 8 +373 246 24404 

Specialist în problemele construcțiilor, gospodărie 
comunală și drumuri 

Anticamera +373 246 22930 

Specialist în problemele reglementării regimului 
proprietății funciare 

biroul nr. 3 +373 246 23882 

Specialist în probleme pentru relații cu publicul și 
resurse umane 

biroul nr. 3 +373 246 23882 

Specialist în probleme pentru tineret și sport biroul nr. 3 +373 246 23882 

Specialist în probleme pentru planificare biroul nr. 8 +373 246 24404 

Specialist în problemele perceperii fiscale (2 unități) biroul nr. 7 +373 246 25915 

Specialist în problemele recrutării și încorporării biroul nr. 10 +373 246 25915 

Jurist biroul nr. 10 +373 246 25915 

 
 

2.7.2 Consiliul Raional 
 
Consiliul raional. Clădirea consiliului raional este amplasată în centrul or. Edineț. Activitatea Consiliului 
Raional este bazată pe Regulamentul privind Constituirea și Funcționarea Consiliului Raional Edineț. 
Consiliul Raional Edineț este format din 33 consilieri, dintre care 11 sunt femei și 22 bărbați.  
 
Figura 2-29. Amplasarea Consiliului Raional Edineț 

  
 
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare în cadrul Consiliului, în dependență de specificul local 
au fost create următoarele comisii consultative de specialitate: 

 Comisia consultativă pentru economie, buget și administrarea bunurilor, juridică, numiri și 
imunități (9 persoane) 

 Comisia consultativă pentru probleme sociale și asistență medicală (9 persoane) 
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 Comisia consultativă pentru agricultură și industrie (7 persoane) 

 Comisia consultativă protecția mediului și amenajarea teritoriului, ecologie (7 persoane) 

 Comisia consultativă construcții și infrastructură (7 persoane) 

 Comisia consultativă învățământ, tineret, cultură, sport și mijloace de informare(7 persoane). 
 

2.7.3 Concluzii 
 
Din punct de vedere organizatoric, Primăria mun. Edineț și Consiliul Raional dețin niște structuri orientate 
spre prestarea serviciilor publice de bază precum și administrarea activităților cotidiene ale localității ți 
raionului și pe de altă parte mai puțin orientată spre administrarea unor procese legate de administrarea 
unor proiectelor (implementare, monitorizare sau evaluare), dar și planificare strategică sau atragerea 
finanțării.  
 
Istoricul proiectelor implementate în mun. Edineț indică existența unei experiențe în implementarea unor 
programe și proiecte de nivel internațional sau transfrontalier, dar și proiecte precum „Edineț – pol de 
creștere economică în regiunea de Nord a Moldovei” și „Prin intermediul unui transport durabil – către 
un mediu curat”. 
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3 CONCLUZII 
 

3.1 Probleme și disfuncționalități  
 
Principalele probleme și disfuncționalitățile identificate sunt prezentate sintetic în tabelul 3-1. 
 
Tabelul 3-1. Probleme și disfuncționalități  

# Disfuncționalități Comentariu 

Educație 

1.  
Disparități de acces la servicii de 
educație preșcolară a populației 
din or. Edineț  

Instituții de educație timpurie sunt concentrate în partea de Nord și 
Centru a orașului. Distanța din cartierele din partea de sud a orașului 
către instituțiile preșcolare variază de la 2,3 la 3,5 km. Conform 
Normativului în construcții NCM B.01.05:2019 aceasta nu trebuie să fie 
mai mare de 300 m. 

2.  
Număr insuficient de locuri în 
instituțiile preșcolare 

Conform Normativului în Construcții NCM B.01.05:2019, pentru 
normarea optimală, capacitatea instituțiilor preșcolare se determină din 
structura demografică a populației, luând în calcul nivelul de asigurare a 
copiilor cu instituții preșcolare în limita 85 % din copiii de vârstă 
preșcolară 3-6(7) ani). La începutul anului 2021, numărul copiilor de 
vârstă preșcolară constituia 1,039 în oraș și 87 în cele două sate. Prin 
urmare, capacitatea instituțiilor preșcolare din oraș trebuie majorată de 
la 655 la 883, pe când capacitatea instituțiilor preșcolare în sate este 
suficientă. 

3.  
Instituții de învățământ cu 
eficiență energetică scăzută și 
sisteme interne de utilități 
publice uzate 

Unele instituții necesită implementarea unor măsuri de sporire a 
eficienței energetice a clădirilor și de modernizare a blocurilor sanitare, 
rețelelor interioare de apă, canalizare și electricitate. 

4.  
Lipsa unui centru sportiv 
multifuncțional 

Municipiul nu are un complex sportiv multifuncțional pentru asigurarea 
necesităților regionale, precum și pentru găzduirea unor competiții 
regionale și naționale. 

5.  
Parcul central (Gradina Publică V. 
Alecsandri) fără concept și 
proiect integral de amenajare 

Cu toate că parcul este amplasat echilibrat din punct de vedere 
teritorial, dotarea acestuia cu mobilier stradal și facilități este modestă, 
și nu integrează subzone specifice funcționale (zone pentru odihnă 
activă, terenuri de joacă pentru copii etc.). 

6.  
Lipsa unor parcuri de cartier, 
scuaruri, zone de odihnă 

Pe teritoriul orașului sunt amplasate circa 6 scuaruri, în curțile blocurilor 
locative, însă nici acestea nu sunt dotate cu mobilier urban 
corespunzător. 

7.  
Insuficiența serviciilor de 
asistență socială 

Pe teritoriul municipiului nu activează nici un centru de asistență socială 
a copiilor / tineri / adulților din categorii social vulnerabile. 

8.  
Starea precară a unor clădiri ale 
Spitalului raional 

Cu toate că în ultimii ani au fost implementate proiecte de reabilitare 
energetică și dotare cu echipament, acestea nu au fost suficiente pentru 
a îmbunătăți condițiile în întregul spital. 

9.  
Echipament și mașini uzate a 
serviciilor de ordine publică  

Unele dintre echipamentele și mașinile utilizate de către DSE  sunt uzate 
și necesită înlocuire. 

10.  
Potențial istoric, arhitectural și 
turistic nevalorificat 

Municipiul găzduiește un număr considerabil de elemente de 
patrimoniul istoric și de arhitectură, dintre care o bună parte se 
regăsesc în registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. 
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# Disfuncționalități Comentariu 

Totuși nu toate acestea se regăsesc în trasee turistice ce ar permite 
valorificarea lor din punct de vedere al potențialului turistic. 

 
 

3.2 Propuneri de eliminare / diminuare a disfuncțiilor  
 
Propunerile pentru eliminarea/diminuarea disfuncțiilor sunt descrise în Tab. 3-2. 
 
Tabelul 3-2. Propuneri de eliminare / diminuare a disfuncțiilor 

# Propuneri Comentariu 

1.  
Construcția de noi instituții preșcolare Construcția instituțiilor preșcolare trebuie realizată în 

zonele care nu sunt acoperite cu instituții într-o rază de 300 
m. Construcțiile trebuie realizate conform Normativului în 
construcții NCM B.01.05:2019. 

2.  
Identificarea unui nou sediu pentru Arhiva 
raională și deschiderea a 3 grupe noi la 
Grădinița nr. 2 „Foișor” 

Arhiva Raională de Stat Edineț este amplasată în incinta 
Grădiniței nr. 2, ce diminuează capacitatea instituției cu 
circa 90 locuri. 

3.  
Reparația și modernizarea instituțiilor de 
învățământ 

Proiectele trebuie să fie orientate spre implementarea unor 
măsuri de sporire a eficienței energetice a clădirilor și de 
modernizare a blocurilor sanitare, rețelelor interioare de 
apă, canalizare și electricitate. 

4.  
Dezvoltarea unui concept și proiect pentru 
construcția unui centru sportiv 
multifuncțional 

Proiectul va asigura satisfacerea necesităților regionale, 
precum și găzduirea unor competiții regionale și naționale, 
ce va consolida poziția mun. Edineț ca pol de creștere. 

5.  
Dezvoltarea unui concept și proiect integrat 
de amenajarea și dezvoltare a Parcului 
central (Gradina Publică V. Alecsandri) din 
or. Edineț. 

Dezvoltarea/amenajarea parcului trebuie să decurgă 
urmând reguli clare privind: utilizarea elementelor 
arhitecturale autentice; sădirea de specii de arbori ce se 
pretează locului; zonarea parcului pentru diferite activități, 
etc. Acest lucru poate fi reglementat doar cu un concept și 
proiect integrat de amenajarea și dezvoltare a parcului. 

6.  
Reconstrucția fostei grădini zoologice din 
oraș 

Conform rezultatelor Sondajului opiniei publice a 
locuitorilor mun. Edineț privind situația curentă și 
prioritățile de dezvoltare urbană, majoritatea celor 
intervievați consideră renovarea grădinii zoologice ca o 
atracție majoră a Nordului Moldovei 

7.  
Amenajarea scuarurilor din curțile blocurilor 
locative 

Amenajarea scuarurilor trebuie să decurgă urmând reguli 
clare privind: sădirea de specii de arbori ce se pretează 
locului; dotarea cu mobilier stradal modern, etc. Acest lucru 
poate fi reglementat doar cu un concept și proiect integrat 
de amenajarea și revitalizare urbană. 

8.  
Modernizarea serviciilor de asistență socială 
și ocrotire a sănătății 

Modernizarea sau construcția de edificii noi trebuie 
realizate conform normativelor în construcții în vigoare. 

9.  
Valorificarea potențialului istoric, 
arhitectural și turistic  

Valorificarea potențialului istoric, arhitectural și turistic prin 
includerea obiectivelor în trasee turistice. 

 
 

3.3 Priorități de intervenție  
 
Lista priorităților și justificarea acestora în legătură cu disfuncțiile identificate este prezentată în tabelul 
de mai jos. 
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Tabelul 3-3: Priorități de intervenție 

# Priorități  Justificarea 

1. Construcția unei instituții 
preșcolare în zona de sud a 
orașului 

Conform Normativului în Construcții NCM B.01.05:2019, pentru 
normarea optimală, capacitatea instituțiilor preșcolare se determină din 
structura demografică a populației, luând în calcul nivelul de asigurare a 
copiilor cu instituții preșcolare în limita 85 % din copiii de vârstă 
preșcolară 3-6(7) ani). La începutul anului 2021, numărul copiilor de 
vârstă preșcolară constituia 1,039 în oraș și 87 în cele două sate. Prin 
urmare, capacitatea instituțiilor preșcolare din oraș trebuie majorată de 
la 655 la 883, dar și respectând raza de deservire de 300 m stipulată de 
normativ. 
 

2. Identificarea unui nou sediu 
pentru Arhiva raională și 
deschiderea a 3 grupe noi la 
Grădinița nr. 2 „Foișor” 

3. Proiect de amenajare și 
revitalizare a zonei de agrement 
Parcul V. Alecsandri. 

Proiect inclus în portofoliul de proiecte al Programului național „Orașe - 
poli de creștere”, având o valoare de 18 mil lei. 

4.  Proiect de construcție a unui 
centru sportiv multifuncțional 

Proiect inclus în portofoliul de proiecte al Programului național „Orașe - 
poli de creștere”, având o valoare de 50 mil lei. 

5. Lucrări complexe de revitalizare 
urbană (centrul civic și 
cartierele blocurilor de 
locuințe) în municipiul Edineț 

Proiect inclus în portofoliul de proiecte al Programului național „Orașe - 
poli de creștere”, având o valoare de 40 mil lei. 

 
 
 
 


