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S U P L I M E N T L A Z I A R U L M U N I C I P A L “C A P I TA L A”

ÎN NUMĂR SUNT INSERATE DECIZIILE:

y Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală şi materială a
persoanelor fizice şi juridice pentru merite în activitatea municipiului Chişinău.
y Decizie cu privire la Programul municipal de susţinere a întreprinderilor mici şi
mijlocii pentru anii 2007-2008
y Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie
y Cu privire la acordarea burselor -municipale de merit pe anul 2006
y Cu privire la scutirea de dobânda bancară a persoanelor angajate în sistemul bugetar care construiesc/procură locuinţe prin metoda creditării ipotecare



Dragi cititori,
dacă doriţi să republicăm unele decizii mai
vechi ale Consiliului
municipal sau lista unor
taxe, contactaţi-ne la telefonul:

22-98-11.
În caz dacă n-aţi avut posibilitate
să abonaţi la timp,

dar doriţi să-l aveţi în colecţie,
Vă puteţi adresa la ghereta
din faţa redacţiei.

Adresa noastră: str. Mateevici, 42.

CONTINUĂ ABONAREA LA SUPLIMENTUL
BILUNAR AL ZIARULUI “CAPITALA” (СТОЛИЦА)

Stimaţi domni!
În paginile publicaţiei veţi putea lua cunoştinţă de cele mai importante decizii ale Consiliului Municipal şi dispoziţii ale primarului general.
La solicitarea Dvs., vor fi publicate decizii din anii trecuţi privind taxele
pentru diferite activităţi economice, precum şi mărimea tarifelor pentru
servicii comunale şi de arendă.
În afară de aceasta, “Monitorul de Chişinău” va insera materiale informative despre documentele necesare pentru iniţierea unor afaceri,
precum şi lotul de materiale de care este nevoie pentru obţinerea licenţelor de desfăşurare a unor activităţi comerciale.
Tot în supliment veţi găsi şi alte materiale utile pentru un funcţionar
public, cum sunt scrierea unei note informative, a unui proiect de decizie,
de dispoziţie etc.
INDICE LA “POŞTA MOLDOVEI”:
 PENTRU PERSOANELE FIZICE (ÎN LIMBA ROMВNĂ) – 21849
 PENTRU PERSOANELE FIZICE (ÎN LIMBA RUSĂ) – 21850
 PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ÎN LIMBA ROMВNĂ) – 21851
 PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ÎN LIMBA RUSĂ) – 21852
Pentru persoanele fizice:
 pe 1 lună – 10.80 lei
 pe 3 luni – 32.40 lei
 pe 6 luni – 64.80 lei

Pentru persoanele juridice:
 pe 1 lună – 20.80 lei
 pe 3 luni – 62.40 lei
 pe 6 luni – 124.80 lei
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
2 noiembrie 2006

nr. 57/5

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală şi materială a persoanelor fizice şi juridice pentru merite în activitatea municipiului Chişinău
În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor persoanelor fizice şi juridice în activitatea municipiului Chişinău, în scopul instituirii
unui sistem obiectiv şi consecutiv de stimulare morală şi materială,
în temeiul art. 18 (1) lit. u) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV
din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările
şi completările ulterioare), Consiliul Municipal Chişinău DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stimularea morală şi materială a persoanelor fizice şi juridice pentru merite în activitatea municipiului Chişinău.
2. Se aprobă componenţa Comisiei de pregătire a materialelor în
vederea stimulării morale şi materiale a persoanelor fizice şi juridice
pentru merite în activitatea municipiului Chişinău.
În cazul când membrii Comisiei respective se eliberează din funcţie, atribuţiile acestora în cadrul Comisiei vor fi exercitate de către noii
membri desemnaţi, fără a se aproba o altă decizie.
3. Se stabileşte că plăţile în mărime de 50 la sută pentru serviciile
comunale, acordate persoanelor cu merite, domiciliate în municipiul
Chişinău, se vor efectua din contul mijloacelor fondului de rezervă,
aprobat anual în Bugetul municipal.
4. Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie va înainta anual, la aprobarea Bugetului municipal Chişinău, propuneri
referitoare la includerea cetăţenilor de onoare ai oraşului Chişinău în
lista persoanelor care beneficiază în modul stabilit de călătorii gratui-

te în transportul urban de pasageri din contul Bugetului municipal.
5. Se abrogă decizia Comitetului executiv al Sovietului orăşenesc
Chişinău de Deputaţi ai Poporului nr. 261 din 30.09.1966 “Cu privire
la instituirea titlului „Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău” şi decizia Sesiunii de legislatura a III-a a Sovietului orăşenesc Chişinău de
Deputaţi ai Poporului din 03.03.1988 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al oraşului
Chişinău”.
6. Se pune în sarcina conducătorilor de subdiviziuni ale Primăriei,
organizaţiilor din subordinea Consiliului, conducătorilor preturilor
de sector, primăriilor oraşelor, satelor (comunelor) să organizeze o
amplă propagare a prevederilor prezentei decizii, cu publicarea ei în
“Monitorul de Chişinău” şi în ziarul municipal “Capitala” (“Столица”).
7. Secretarul interimar al Consiliului Municipal Chişinău, dl Nicolae Manastârli, va asigura controlul executării prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.57/5 din 2 noiembrie 2006

REGULAMENTUL
cu privire la stimularea morală şi materială a persoanelor fizice şi juridice pentru
merite în activitatea municipiului Chişinău
I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Stimularea morală şi materială a persoanelor fizice şi juridice,
indiferent de forma organizatorico-juridică, forma de proprietate şi
locul amplasării, se stabileşte în scopul încurajării angajaţilor şi colectivelor de muncă, precum şi în semn de recunoştinţă şi apreciere
a meritelor respectivelor persoane în activitatea municipiului Chişinău, în dezvoltarea economică, socială şi culturală a capitalei, pentru
activitate rodnică de mecenat, grijă faţă de veterani, copii, păturile
defavorizate ale populaţiei, pentru contribuţia adusă în dezvoltarea
armonioasă a relaţiilor internaţionale şi cu prilejul consemnării unor
date jubiliare.
1.2. În funcţie de importanţa contribuţiei şi valoarea meritului, se
stabilesc, în ordine consecutivă, următoarele forme de stimulare:
a) pronunţarea mulţumirii;
b) adresarea scrisorii de mulţumire;
c) acordarea premiului bănesc, cadoului de preţ;
d) fotografierea pe fundalul drapelului (icoanei) oraşului;

e) decernarea Diplomei de onoare a Primăriei municipiului Chişinău;
f) înmânarea cheii simbolice a Chişinăului;
g) conferirea titlului “Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău”;
h) propunerea pentru conferirea decoraţiei de stat a Republicii
Moldova, pentru decernarea premiilor de stat.
1.3. Candidaturile persoanelor decorate conform subpunctului
1.2 lit. “f” şi “g”, propuse în mod repetat la decoraţii analogice, nu se
examinează.
1.4. Candidaturile, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice,
cu antecedente penale neanulate, propuse spre decorare, nu se examinează.
II. DESCRIEREA STIMULĂRILOR
2.1. În cazul fotografierii (subpunctul 1.2. lit. “d”), se înmânează
fotografia color înrămată, având dimensiunile 21 x 29,7 cm.
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2.2. O dată cu cheia simbolică (subpunctul 1.2 lit. “f”) se înmânează Diploma de onoare.
2.3. La conferirea titlului “Cetăţean de onoare al oraşului
Chişinău”(subpunctul 1.2 lit. “g”) se înmânează Diploma de onoare şi
panglica tricoloră ce simbolizează drapelul Republicii Moldova cu inscripţia “Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău”, având dimensiunile
250 x 16 cm, care se pune peste umărul stâng. Persoanele juridice şi
fizice decorate se înscriu în Cartea de Onoare a municipiului Chişinău. Persoanele fizice „Cetăţeni de onoare ai municipiului Chişinău”,
care locuiesc în municipiu (inclusiv în localităţile componente) achită
plata pentru serviciile comunale în proporţie de 50 la sută şi beneficiază, din contul Bugetului municipal, de dreptul la călătorie gratuită în
transportul urban în comun.
2.4. Diplomele de Onoare şi scrisorile de mulţumire se execută
pe hârtie compactă de calitate cu dimensiunile 21 x 29,7 cm şi cu
imaginea clădirii Primăriei, stema municipiului şi textul propriu-zis al
măsurii de stimulare şi sunt semnate de primarul general al municipiului Chişinău.
III. STIMULAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
Pot fi stimulaţi:
3.1. Persoanele fizice – pentru aportul personal în dezvoltarea
municipiului Chişinău, pentru rezultate remarcabile în domeniile tehnicii, ştiinţei, culturii, artei, sportului şi businessului, pentru filantropie
şi sponsorizare, participare activă în viaţa publică a municipiului.
3.2. Persoanele juridice – pentru realizări în activitatea de bază,
contribuţii în dezvoltarea economică şi social-culturală a municipiului, creşterea numărului locurilor de muncă, înfăptuirea acţiunilor
de filantropie şi sponsorizare în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova, acordarea de ajutor substanţial şi cu regularitate structurilor (instituţiilor) medicale, de cultură şi învăţământ, asociaţiilor obşteşti, organizaţiilor de veterani şi pentru copii, uniunilor de creaţie.
3.3. Persoanele fizice şi juridice, reprezentanţii mijloacelor de
informare în masă – pentru reflectarea obiectivă a activităţii vitale a
municipiului, activităţii organelor administraţiei publice locale şi subdiviziunilor acestora, pentru propagarea realizărilor de performanţă,
iniţiativelor valoroase, popularizarea cunoştinţelor juridice, menţinerea stabilităţii social-politice în municipiu, conştientizarea necesităţii
de a presta muncă conştiincioasă întru bunăstarea tuturor concetăţenilor şi asigurarea vieţii decente a tuturor membrilor societăţii, pentru
critica constructivă şi concursul adus la înlăturarea neajunsurilor.
3.4. Cheia simbolică a Chişinăului se înmânează unor înalte persoane de stat de peste hotare în semn de recunoaştere a activităţii lor
pe plan internaţional şi pentru colaborare fructuoasă între Republica
Moldova şi alte ţări, între Chişinău şi capitalele altor state.
3.5. Titlul “Cetăţean de onoare al oraşului Chişinău” se decernează
unor înalte personalităţi de talie mondială şi naţională pentru contribuţia lor directă la afirmarea imaginii Republicii Moldova în lume,
la creşterea prestigiului municipiului Chişinău pe plan internaţional
şi pentru rezultate deosebite sau progres real în domeniul respectiv;
pentru contribuţia materială ce a dus la ameliorarea substanţială a
situaţiei în domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, sănătăţii, educaţiei,
sportului.

3.6. Spre conferirea decoraţiilor de stat (titluri onorifice, medalii,
ordine) şi spre decernarea premiilor de stat candidaturile pot fi propuse pentru succese şi realizări deosebite în muncă, merite în faţa
societăţii şi statului, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.
1123-XII din 30.07.1992 “Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova”, alte acte administrative.
IV. MODUL STIMULĂRII
4.1. Formele concrete de stimulare, potrivit stipulărilor prezentului Regulament, se înfăptuiesc la propunerea consilierilor municipali
şi conducerii Primăriei, preturilor de sector, primăriilor oraşelor, satelor (comunelor), organizaţiilor din subordinea Consiliului, agenţilor
economici, asociaţiilor obşteşti.
Propunerea spre stimulare se efectuează cu prilejul unor date însemnate, sărbătorilor profesionale, jubileelor, Hramului oraşului sau
localităţii, totalizărilor anuale ale realizărilor, în urma participării la
desfăşurarea trecerilor în revistă, concursurilor, competiţiilor sportive, în legătură cu alte evenimente şi realizări importante.
4.2. O dată cu depunerea către Primărie a demersului, se prezintă
o notă informativă privind realizările şi succesele persoanelor fizice
şi juridice, în care se va argumenta şi specifica forma de stimulare. În
respectiva notă informativă se va indica, de asemenea, prilejul pentru
care persoana este recomandată spre stimulare, precum şi numele
(denumirea) deplin şi exact al acesteia.
În caz de necesitate, demersul trebuie coordonat cu Pretura sectorului respectiv.
4.3. Materialele referitoare la stimulare, semnate de către conducătorii de prim rang şi autentificate prin ştampila cu stemă a organizaţiei, se prezintă din timp Primăriei, aparte pentru persoanele juridice şi pentru persoanele fizice, pe numele viceprimarului, preşedinte
al comisiei create, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de survenirea
jubileului sau datei însemnate.
4.4. Materialele prezentate se examinează prealabil de către comisia specială. Şedinţele comisiei sunt deliberative dacă la ele participă
cel puţin două treimi din numărul membrilor. Comisia adoptă decizia
cu majoritatea voturilor celor prezenţi, prin vot deschis, în absenţa
candidatului propus spre decorare. În cazul unui aviz favorabil, comisia prezintă materialele spre aprobare. Materialele în privinţa cărora
nu a fost obţinut un aviz pozitiv se restituie iniţiatorilor, cu motivarea
în scris a refuzului.
Materialele perfectate cu încălcări ale cerinţelor prezentului Regulament nu se examinează de către comisie şi se restituie iniţiatorilor.
4.5. Adoptarea deciziei definitive cu privire la forma concretă de
stimulare se efectuează:
a) prin dispoziţia primarului general – mulţumire, scrisoare de
mulţumire, fotografiere, premiu bănesc, cadou de preţ, Diplomă de
Onoare, cheie simbolică, propunere pentru conferirea decoraţiei de
stat;
b) prin decizia Consiliului Municipal – titlul “Cetăţean de onoare
al oraşului Chişinău”.
4.6. Deciziile cu privire la stimulare se publică în “Monitorul de
Chişinău” şi în ziarul municipal “Capitala” (“Столица”).
4.7. Pentru angajaţi măsurile de stimulare se înscriu în carnetul de
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muncă, conform art. 204 alin. (2) din Codul Muncii şi Hotărârii Guvernului nr. 867 din 28.11.1994 “Cu privire la carnetul de muncă”.
4.8. Persoanele fizice specificate în subpunctul 4.7 al prezentului
Regulament, în conformitate cu art. 205 din Codul Muncii, se bucură
la locul de muncă de avantajele şi înlesnirile în domeniul deservirii
social-culturale, în avansarea în serviciu ş.a.
Ele pot fi invitate de către Primărie la acţiuni consacrate sărbătorilor naţionale, Hramului oraşului şi altor evenimente importante.

efectuează într-o atmosferă solemnă de către primarul general sau, la
indicaţia acestuia, de către un viceprimar şi/sau de către conducătorii
fracţiunilor Consiliului Municipal.
5.2. Toate stimulările se consemnează într-un registru special de
către Serviciul resurse umane.
5.3. Decizia cu privire la stimulare poate fi anulată în modul în
care ea a fost adoptată.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

V. ÎNMÂNAREA PREMIILOR
5.1. Înmânarea nemijlocită a distincţiilor persoanelor decorate se

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
Proiect

Decizie cu privire la Programul municipal de susţinere a întreprinderilor
mici şi mijlocii pentru anii 2007-2008
În scopul susţinerii iniţiativei de antreprenoriat, creării unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în
municipiul Chişinău, în conformitate cu Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008, şi în temeiul art. 18 (2) lit.e şi art. 23 (3) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003
“Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările
ulterioare), Consiliul Municipal Chişinău DECIDE:

ţii anuale vizând mersul realizării lor nu mai târziu de data de 20 a
lunii ce urmează după anul gestionar.
3. Direcţia Generală Economie, Reforme şi Relaţii Patrimoniale
(dna Valentina Mierla) va generaliza materialele prezentate şi va prezenta anual Ministerului Economiei şi Comerţului note informative
privind mersul realizării Programului municipal, până la data de 30 a
lunii ce urmează după anul gestionar.

1. Se aprobă Programul municipal de susţinere a întreprinderilor
mici şi mijlocii pentru anii 2007-2008 (se anexează).

4. Viceprimarii, dnii Petru Şveţ, Veaceslav Iordan vor asigura controlul îndeplinirii prezentei decizii.

2. Preturile de sector, primăriile oraşelor, satelor (comunelor),
direcţiile şi serviciile respective ale Consiliului Municipal Chişinău şi
persoanele responsabile nominalizate în program vor lua măsurile de
rigoare întru asigurarea realizării Programului aprobat şi vor prezenta
Direcţiei Generale Economie, Reforme şi Relaţii Patrimoniale informa-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa la decizia Consiliului Municipal Chişinău

Programul municipal de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2007-2008
Acţiuni
1

Responsabili
2

Costul
acţiunii (lei)
3

Sursa de Termenul
finanţare de realizare
4

5

I. Crearea mediului favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
1. Participarea la formularea de propuneri privind
elaborarea şi modificarea cadrului juridic pentru
dezvoltarea
antreprenoriatului,
inclusiv
a
întreprinderilor mici şi mijlocii

Direcţia Generală Economie, Refor- Fără alocaţii suplime şi Relaţii Patrimoniale în conlu- mentare de la Bucrare cu subdiviziunile şi serviciile getul municipal
Consiliului Municipal Chişinău

2007-2008
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2. Participarea la organizarea expoziţiei-forum “Micul
Direcţia Generală Economie, Refor- Fără alocaţii suplibusiness” şi a concursului “Cel mai bun antreprenor” din me şi Relaţii Patrimoniale, Preturile mentare de la Busfera micului business
de sector, Inspectoratul Fiscal de
getul municipal
Stat mun. Chişinău

anual

3. Organizarea concursului anual “Businessmanul
anului” cu onorarea celor mai buni oameni de afaceri
din municipiu

Direcţia Generală Economie, Refor- Devizul de chelme şi Relaţii Patrimoniale, Preturile tuieli se aprobă
de sector, Inspectoratul Fiscal de
anual
Stat mun. Chişinău

anual

4. Organizarea participării întreprinderilor mici şi
mijlocii din municipiu la expoziţiile naţionale şi
internaţionale, târguri, conferinţe etc.

Direcţia Generală Economie, Re- Fără alocaţii supliforme şi Relaţii Patrimoniale
mentare de la Bugetul municipal

anual

II. Consolidarea tehnologiilor de analiză a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
5. Acumularea şi generalizarea informaţiei analitice pri- Direcţia Generală Statistică a muni- Fără alocaţii suplivind evoluţia sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii cipiului Chişinău; Direcţia Generală mentare de la Buîn municipiul Chişinău
Economie, Reforme şi Relaţii Patri- getul municipal
moniale

trimestrial

6. Dezvoltarea sistemelor şi metodelor de procesare a Direcţia Generală Statistică a muni- Fără alocaţii suplimentare de la Budatelor despre activitatea întreprinderilor mici şi mijlo- cipiului Chişinău
getul municipal
cii, indicatorilor care reflectă situaţia economică a acestora, perfecţionarea sistemului de colectare a datelor

2007-2008

7. Promovarea dialogului dintre Primărie,
subdiviziunile ei şi sectorul privat (întreprinderile mici
şi mijlocii)

Organele administraţiei publice
municipale, direcţiile şi serviciile
Consiliului Municipal

Fără alocaţii suplimentare de la Bugetul municipal

permanent

8. Ridicarea nivelului de pregătire a funcţionarilor
publici din cadrul Primăriei şi subdiviziunilor
Consiliului Municipal Chişinău, antrenaţi în deservirea
agenţilor economici (în cadrul Academiei de
Administrare Publică)

Conducerea administraţiei publice Fără alocaţii suplimunicipale, conducătorii direcţiilor mentare de la Buşi serviciilor Consiliului Municipal getul municipal
Chişinău

2007-2008

9. Accesul specialiştilor la literatura de specialitate (economie, finanţe, marketing) şi reviste de profil (Logos
Press, Contabilitate şi Audit, Magazin Economic ECO
ş.a.)

Conducerea administraţiei publice
municipale, conducătorii direcţiilor
şi serviciilor Consiliului Municipal
Chişinău

Conform devizului de cheltuieli
aprobat anual de
fiecare instituţie
în parte

permanent

Fără alocaţii suplimentare de la Bugetul municipal

permanent

10. Atragerea agenţilor economici din municipiu
Serviciul Achiziţii Publice
(producători autohtoni şi prestatori de servicii), inclusiv
a întreprinderilor mici şi mijlocii, la licitaţiile publice
sau alte proceduri de achiziţii publice pentru necesităţile ordonatorilor de credite ai Primăriei mun. Chişinău;
acordarea serviciilor de consultanţă în domeniul
achiziţiilor publice agenţilor economici, inclusiv
întreprinderilor micului business
11. Interconectarea electronică a instituţiilor publice din cadrul Consiliului Municipal Chişinău pentru
efectuarea schimbului de date; conectarea acestora la
reţeaua Internet

Direcţia Tehnologii şi Sisteme Infor- 40.000
maţionale

III. Dezvoltarea culturii antreprenoriale

Bugetul
municipal

2007

6
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de
12. Promovarea dezvoltării culturii antreprenoriale,
Muncă a municipiului Chişinău
practicilor contemporane de afaceri; implementarea
programelor de instruire profesională pentru potenţialii antreprenori din rândul şomerilor

20.000
(suma prevăzută
în Planul de activitate al Agenţiei)

2007-2008
Bugetul
asigurărilor
sociale de
stat

13. Organizarea Târgurilor locurilor de muncă, inclusiv
pentru tineret

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 80.000
Muncă a municipiului Chişinău

Bugetul
2007-2008
asigurărilor
sociale de
stat

14. Organizarea cursurilor de formare profesională la
profesiile care dau posibilitate de deschidere a afacerii
proprii (croitor-cusător, frizer, lăcătuş auto, bucătarcofetar, manichiuristă, cosmetolog etc.)

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 1.000.000
muncă a municipiului Chişinău

Bugetul
periodic
asigurărilor
sociale de
stat

15. Organizarea seminarelor, meselor rotunde, întrunirilor privind stimularea angajatorilor şi şomerilor în
crearea de noi locuri de muncă

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 20.000
muncă a municipiului Chişinău

periodic
Bugetul
asigurărilor
sociale de
stat

16 .Organizarea seminarelor, întrunirilor, meselor roInspectoratul Fiscal de Stat munici- 40.444
Bugetul de periodic
(pentru prezentări se Stat
tunde cu agenţii economici din micul business, la care piul Chişinău
vor achiziţiona: Notese vor discuta aspecte ale legislaţiei fiscale, prezentarea
book-10.290 lei
rapoartelor financiare, desfăşurarea campaniei de inforProjector BenQ mare despre prezentarea Declaraţiei pe venit etc.
18.154 lei
Materiale cu caracter
informativ, calendare
- 5000 lei
Placarde, panouri.
materiale publicitare
- 7000 lei)

17. Lansarea programului privind acordarea sprijinului
la elaborarea programelor de învăţământ în domeniul
economiei. Elaborarea programelor pentru copiii până
la 17 ani, conţinând cursuri diverse precum “economia
aplicată”, “pieţele internaţionale” etc. Organizarea concursurilor de tipul „Duminica economică”, şcolilor de
vară economice etc.
18. Studierea experienţei de lucru a Liceului „Petru Rareş”, precum şi a rezultatelor colaborării instituţiilor de
învăţământ preuniversitar cu Şcoala de profesii a Societăţii de Protecţie Socială a Tinerilor „Insula
Speranţelor”

Direcţia Generală Educaţie, Tine- Fără alocaţii supliret şi Sport
mentare de la Bugetul municipal

2007-2008

Direcţia Generală Educaţie, Tine- Fără alocaţii supliret şi Sport
mentare de la Bugetul municipal

2007

IV. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi dezvoltarea infrastructurii de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii
19. Simplificarea şi optimizarea procedurilor de eliberare a licenţelor, autorizaţiilor, documentelor, avizelor
etc. pentru agenţii economici şi persoanele fizice din
municipiu

Direcţia Generală Comerţ,
Fără alocaţii supliAlimentaţie Publică şi Prestări Ser- mente de la Buvicii; Preturile de sector; Direcţia
getul municipal
Generală Transport Public şi Căi de
Comunicaţie; Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare; Direcţia Generală Economie,
Reforme şi Relaţii Patrimoniale; alte
direcţii şi servicii ale Consiliului
Municipal Chişinău

20. Elaborarea şi prezentarea spre aprobare la Consiliul Direcţia Generală Comerţ, Alimen- Fără alocaţii supliMunicipal Chişinău a Regulamentului cu privire la
taţie Publică şi Prestări Servicii
mentare de la Bueliberarea autorizaţiilor de amplasare a unităţilor
getul municipal
comerciale şi de prestări servicii de deservire socială pe
teritoriul municipiului Chişinău

2007-2008

2007

7
21. Elaborarea Registrului activelor municipale
neutilizate, plasarea acestora în reţeaua Internet
22. Susţinerea şi promovarea agenţilor economici din
sectorul rural în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor şi a competitivităţii produselor agricole pe piaţa
autohtonă şi externă
23. Consultarea de comun acord cu organizatorul licitaţiilor funciare a reprezentanţilor antreprenoriatului
privind modalităţile:
- organizării licitaţiilor funciare pentru obţinerea
dreptului de arendare şi pentru vânzarea-cumpărarea
terenurilor;
- arendării sau vânzării-cumpărării terenurilor aferente
obiectivelor privatizate şi a celor private
24. Crearea compartimentului informaţional “Serviciile
Primăriei” pe site-ul Primăriei în reţeaua Internet
25. Crearea Centrului municipal de informare,
documentare şi consultare a populaţiei şi agenţilor
economici (în baza Centrului de informare şi
documentare a populaţiei existent)
26. Acordarea suportului pentru iniţierea unei afaceri

Direcţia Tehnologii şi Sisteme Infor- Fără alocaţii suplimaţionale
mente de la Bugetul municipal
Direcţia Agricultură şi
Fără alocaţii supliAlimentaţie
mente de la Bugetul municipal

2007

Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare

2007-2008

Fără alocaţii suplimentare de la Bugetul municipal

2007-2008

Direcţia Tehnologii şi Sisteme Infor- Fără alocaţii suplimaţionale
mentare de la Bugetul municipal
Cabinetul primarului general

2007

Business-incubatorul ELIRI-INC

2007-2008

semestrul I,
2007

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
2 noiembrie 2006

nr. 57/2

Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor
preferenţiale unor categorii de populaţie
Ca urmare a examinării demersurilor preturilor de sector privind
acordarea scrisorilor de garanţie cetăţenilor care beneficiază de înlesniri la acordarea creditelor bancare preferenţiale, în conformitate
cu Regulamentul cu privire la acordarea creditelor preferenţiale unor
categorii de populaţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.1146 din 15.10.2004 „Cu privire la creditele preferenţiale
pentru unele categorii de populaţie”, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.496 din
24.04.2003 „Cu privire la mărimea creditelor preferenţiale, acordate
unor categorii de populaţie”, în temeiul art.14 (3) din Legea nr. 397-XV
din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art. 18 (3) şi art.23
(4) din Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică
locală”, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se aprobă lista persoanelor care beneficiază de înlesniri la obţinerea creditelor bancare preferenţiale, pentru construcţia casei individuale, construcţia spaţiului locativ, procurarea spaţiului locativ
sau pentru reparaţia casei de locuit/apartamentului, conform

anexei.
2. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi):
2.1. Va perfecta şi va elibera scrisori de garanţie persoanelor enumerate în anexă.
2.2. Va generaliza calculele, prezentate de către instituţiile financiare, privind sumele creditelor preferenţiale eliberate, ce urinează
a fi rambursate trimestrial, în rate proporţionale, în termen de 5
ani.
Va prevedea, la elaborarea bugetului municipal Chişinău pe anul
2007 şi pe anii următori, mijloace cu destinaţie specială pentru rambursarea creditelor acordate, conform prezentei decizii.
3. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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Andriuţa Oleg

Antonovici
Vitalie

Babin Alexei

Barbalat Eugeniu

Barbă Alexandru

Beleavschii
Valentin

Belîi lurie

1

1

2

3

4

5

6

7

4

Categoria solicitantului

Datele personale

5

nr.29072 din
07.03.2006

Chişinău, str.Liviu Damian, 49

participant la acţiunile de luptă c/p 0990603036778 nr.23177din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03037436 din 08.10.1999
09.03.1999
toriale şi independenţei RM

Chişinău, str.Titulescu, participant la acţiunile de luptă c/p 09723075401 19 nr.28896 din
24, ap.37
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 880 18593 din 03.11.2006
toriale şi independenţei RM
14.07.2000

Chişinău, str.Milano, 2, participant la acţiunile de luptă c/p 0962509896055 nr.15181 din
ap. 50’
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03030297 din 10.12.1998
toriale şi independenţei RM
12.08.1998

Chişinău, str.Zelinschi, participant Ia acţiunile de luptă c/p 09626 11
32, bl.2, ap.47
pentru apărarea integrităţii teri- 887831 b/i A
toriale şi independenţei RM
88024162 din
01.11.2001

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

7

construcţia ca- 82,00
sei individuale

procurarea
spaţiului locativ

procurarea
spaţiului locativ

procurarea
spaţiului locativ

procurarea
spaţiului locativ

procurarea
spaţiului locativ

Chişinău, str.Aerodro- participant la acţiunile de luptă c/p 098 1602026880 nr. 15927 din
mului 8, ap. 18
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02020433 din 14.12.1998
toriale şi independenţei RM
17.02.1998

Chişinău, Calea leşilor, participant la acţiunile de luptă c/p 0980103030138 nr.24039 din
12, cam.
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03019383 din 21.06.2000
toriale şi independenţei RM
02.03.1998

procurarea
spaţiului locativ

Chişinău, s.Bubuieci, participant la acţiunile de luptă c/p 0962402899191 nr.23657 din
str.Ştefan cel Mare, 28, pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 48 1278 13 din 23.03.2000
toriale şi independenţei RM
19.05.2006
bl.2, ap.37

6

Numărul le- Destinaţia îmSuma
gitimaţiei
prumutului împrumutului (mii
lei)

Participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei RM

3

Numele, pre- Adresa solicitantului
numele

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 Ia sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

8

Condiţiile acordării
‘împrumutului

9

Notă explicativă

LISTA
PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE ÎNLESNIRI LA ACORDAREA CREDITELOR BANCARE PREFERENŢIALE (PARTICIPANŢII LA ACŢIUNILE DE LUPTĂ DIN AFGANISTAN, PARTICIPANŢII LA ACŢIUNILE DE LUPTĂ PENTRU APĂRAREA INTEGRITĂŢII TERITORIALE ŞI INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA, PARTICIPANŢII LA LICHIDAREA CATASTROFEI DE LA
CERNODBÂL)

Anexa la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 57/2 din 02 noiembrie 2006

8

finisarea construcţiei casei
individuale

Chişinău bd.Mircea cel participant la acţiunile de luptă c/p 098240688 1530 nr.24150din
Bătrîn, 10, ap.95
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 8801 1129 din 26.06.2000
toriale şi independenţei RM
25.06.1998

Chişinău, str.Pandurilor, 20, ap. 21

Chişinău, Valea Crucii, participant la acţiunile de luptă c/p 096081 1422128 nr. 18634 din
8, ap. 8
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42066375 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
17.10.1999

com.Ciorescu, s.Goian participant la acţiunile de luptă c/p 0981 8 11023454 nr.01494 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02040426 din 20.08.1998
toriale şi independenţei RM
19.11.1998

16 Busuioc Constantin

17 Ceban Victor

18 Cherdivara
Leonid

19 Chistol Ruslan

participant la acţiunile de luptă c/p 09509125451 12 nr. 18560 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42 105965 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
19.08.2002

finisarea construcţiei casei
individuale

participant la acţiunile de luptă c/p 0971704543561 nr. 15696 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 420698 13 din 15.12.1998
09.02.2000
toriale şi independenţei RM

Chişinău, str. Titulescu, 4

15 Bulibaş Dumitru

construcţia ca- 82,00
sei individuale

construcţia spa- 82,00
ţiului locativ

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

82,00

82,00

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

participant Ia acţiunile de luptă c/p 0981 112447 153 nr.27278 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 44023280 din 05.08.2004
toriale şi independenţei RM
15.21.1998

Chişinău, str.Alba-Iulia, participant Ia acţiunile de luptă c/p 0982301 888287 nr. 14222 din
85, bl.2, ap.41
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03 108629 din 09.12.1998
toriale şi independenţei RM
24.06.2005

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

construcţia ca- 82,00
sei individuale
(finisarea)

participant la acţiunile de luptă c/p 0970304895652
nr.29814din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03093268 din
10.07.2006
toriale şi independenţei RM
24.05.2004

Chişinău, Durleşti str.
M.Sadoveanu, 173,
bl.2

14 Bulgari Anatolie Chişinău, str.
N.Testemiţeanu, 3 1 ,
ap. 13

13 Bulat Sergiu

12 Bujor Ion
construcţia spa- 71,00
ţiului locativ

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

11 Budăi Boris

nr. 14 100 din construcţia ca- 82,00
09.12.1998
sei individuale

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

82,00

participant la acţiunile de luptă c/p 09524 11
pentru apărarea integrităţii teri- 545686 b/i A
toriale şi independenţei RM
88036702 din
07.07.2003

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

82,00

Chişinău, str.Alba-lulia, 206, ap.37

procurarea
spaţiului locativ

nr.025440 din procurarea
20.11.2003
spaţiului locativ

participant Ia acţiunile de luptă c/p 0970102549575 nr. 15944 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 4801 7374 din 14.12.1998
toriale şi independenţei RM
22.10.1997

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

participant la acţiunile de luptă c/p20050420I3135
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42142709 din
toriale şi independenţei RM
01.02.2005

Chişinău, bd.Mircea
cel Bătrîn, 5, bl.2, ap.
106

Chişinău, bd.CuzaVodă, 23, ap. 131

Bezuşco Efim

g

Chişinău, str.Ismail 98, participant la acţiunile de luptă c/p 097 1607026954 nr.025759 din construcţia ca- 82,00
bl.2, ap.20
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02004042 din 03.03.2004
sei individuale
toriale şi independenţei RM
18.07.1997

10 Bistrea Pavel

Belous Alexei

8

9

construcţia ca- 82,00
sei individuale
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

23 Cobaii Dumitru Chişinău, str.Ginta Lati- participant la acţiunile de luptă c/p 09701 11488355 nr.01200din
nă, 17, ap. 17
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 48103747 din 20.08.1998
16.06.2004
toriale şi independenţei RM

Chişinău str. Nicolae
Milescu Spătarul, l,bl.
l,ap.36

Chişinău, str.V.Badiu,
44

Chişinău, str.Miron
Costin, 6, bl.I,ap.405

Chişinău, Codru, str.
M.Juraveli, 16, bl.l,
ap. 2

24 Cobîltean Ion

25 Costin Nicolae

26 Cucta Andrei

27 Diviza Pavel

construcţia spa- 82,00
ţiului locativ
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

28 Dodi Alexandru Chişinău, str.Indepen- participant la acţiunile de luptă c/p 098 1509424699 nr. 18805 din
denţei, 50, ap.60
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 420483 13 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
16.09.1998

29 Dragan Alexan- Chişinău, str.Grenoble, participant la acţiunile de luptă c/p 200000 11 02640 nr. 15078 din
dru
159, bl. 5, ap.57
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 01048635 din 10.12.1998
toriale şi independenţei RM
24.07.2000

30 Dumitraş Boris Chişinău, sos. Balcani, participant la acţiunile de luptă c/p 09509 11 54
nr.29262 din
6, ap. 76
pentru apărarea integrităţii teri- 1427 b/i A 03 11
21.03.2006
toriale şi independenţei RM
8068 din 05.05.2006

31 Durbailov Vladimir

Chişinău, str.Dimo, 20, participant la acţiunile de luptă c/p 0981 102035018 nr. 16083 din
ap. 35
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02124587 din 15.12.1998
toriale şi independenţei RM
27.01.2005

construcţia spa- 82,00
ţiului locativ

construcţia spa- 82,00
ţiului locativ

participant la acţiunile de luptă c/p 09705090 12421 nr.01189din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 23000633 din 20.08.1998
toriale şi independenţei RM
16.10.1997

participant Ia acţiunile de luptă c/p 09702048 12926 nr.25039 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02085481 din 07.06.2002
toriale şi independenţei RM
09.04.2002

participant la acţiunile de luptă c/p 098 1806023 159 nr.2 1698 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 0203 1625 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
19.06.1998

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

construcţia ca- 82,00
sei individuale

laloveni, s. Ruseştii Noi participant la acţiunile de luptă c/p 098080544 1786 nr. 10369 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 440 180 12 din 20.10.1998
toriale şi independenţei RM
14.05.1998

22 Cîrlan Valeriu

participant la acţiunile de luptă c/p 200 10485468 17 nr.2 1695 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 48 108039 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
11.10.2004

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

participant la acţiunile de luptă c/p 097121201 1929 nr.29816din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 010903 51 din 10.07.2006
toriale şi independenţei RM
18.04.2006

Chişinău, str.Sf.Vineri,
16, bl.A, ap.110

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

21 Cireş Mihai

participant la acţiunile de luptă c/p 0992703021584 nr.23047 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 020466 11 din 27.09.1999
toriale şi independenţei RM
30.03.1999

Chişinău, str.Braniştii,
9, bl.2, ap.43

20 Chiveri Sergiu

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută 4.
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
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procurarea spa- 82,00
ţiului locativ
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău, str.Petricani, participant la acţiunile de luptă c/p 2005002083817 nr.28149din
88
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02 13 1028 din 10.01.2005
toriale şi independenţei RM
23.06.2005

39 Kazaciok Fiodor Chişinău, str.A.Puşkin, participant la acţiunile de luptă c/p 09620 12898399 nr.03908 din
15, ap. 32,
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 88036292 din 23.09.1998
toriale şi independenţei RM
24.06.2003

Chişinău, str.
participant la acţiunile de luptă c/p 0961 106888623 nr. 18506 din
V.Dokuceaev, 2, ap.20 pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 880 13405 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
15.01.1999

Chişinău, bd.Dacia,
1/2, ap.33

38 Harea Nicolai

40 Minche Constantin

41 Miţă Vasile

participant la acţiunile de luptă c/p 0980303882551 nr. 18027 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02141255 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
14.04.2006

43 Mocan Iurie

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

construcţia spa- 82,00
ţiului locativ

participant la acţiunile de luptă c/p 096151 1426065 nr.22922 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42 157561 din 27.09.1999
12.01.2006
toriale şi independenţei RM

42 Mititel Veceas- Chişinău, str.Cetatea
lav
Albă, 141, bl.2, ap.15

Chişinău, str.Ismail,
102, bl.4, ap.42

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

participant la acţiunile de luptă c/p 0992402422624 nr.23614din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42055457 din 16.02.2000
toriale şi independenţei RM
25.02.1999

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău, str.Mesager, participant la acţiunile de luptă c/p 0981903895684 nr.20586 din
5/2, cam.
pentru apărarea integrităţii teri- b/I A 44080609 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
16.05.2006

37 Harea Mihail

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău, str.Igor Vieru, participant la acţiunile de luptă c/p 0961 7078 17543 nr.29827 din
1, ap. 62
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 180254 16 din 10.07.2006
toriale şi independenţei RM
06.06.2001

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

participant la acţiunile de luptă c/p 2000089074952 nr.29818din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 89004008 din 10.07.2006
toriale si independenţei RM
13.04.2000

35 Gaşpăr Alexan- Chişinău, str.
dru
M.Sadoveanu, 26,
bl.2,căm.

36 Grigorenco
Boris

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

participant la acţiunile de luptă c/p 098 1602027924 nr.24224 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02020458 din 11.09.2000
toriale şi independenţei RM
17.02.1998

Chişinău, bd.CuzaVodă,41,bl.2, ap. 7

34 Focşa Vasile

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ
construcţia ca- 82,00
sei individuale

nr.22469 din
17.12.1998

participant la acţiunile de luptă c/p 2000048228949 nr. 15748 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 48063741 din 14.12.1998
toriale şi independenţei RM
29.12.2000

Chişinău, str.Uzinelor,
171,1)1.2, ap.2

33 Ersov Nicolai

32 Dvininov Petru Chişinău, str.Grenoble, participant la acţiunile de luptă c/p 09903 090 11
163, bl. 7, ap.22
pentru apărarea integrităţii teri- 659 b/i A 01075355
toriale şi independenţei RM
din 14.05.2004

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
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Chişinău, str.Igor Vieru, participant la acţiunile de luptă c/p0962109965643 nr.06480 din
8/1, ap. 10
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 45003 116 din 02.10.1998
toriale şi independenţei RM
22.01.1998

participant la acţiunile de luptă c/p 09726 1242 1378 nr.24606 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42024 183 din 26.04.2001
29.12.1997
toriale şi independenţei RM

Chişinău, str.Decebal,
1, ap.37

Chişinău, str.Indepen- participant la acţiunile de luptă c/p 09620 12548096 nr.OSOlOdin
denţei, 14, bl.l,ap.219 pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 33006767 din 29.09.1998
toriale şi independenţei RM
11.03.1998

Chişinău, bd.Mircea cel participant la acţiunile de luptă c/p 097 1804480759 nr. 1 6248 din procurarea spa- 82,00
Bătrîn, 28, ap.3
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 48008956 din 15.12.1998
ţiului locativ
toriale şi independenţei RM
21.04.1997

Chişinău, str.Negureni, participant la acţiunile de luptă c/p 0970207549355 nr. 16259 din
15
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03021 565 din 15.12.1998
toriale şi independenţei RM
25.03.1998

Chişinău, str.Cărămida- participant la acţiunile de luptă c/p 09605 11 548034 nr.23969 din
rilor, 35
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 04040589 din 30.05.2000
toriale şi independenţei RM
10.12.1998

Chişinău, str.Ginta Lati- participant la acţiunile de luptă c/p 09605 1254 11
nă, 23, ap. 13
pentru apărarea integrităţii teri- 79 b/i A 480 15407
toriale şi independenţei RM
din 26.08.1997

47 Omelianovici
Ion

48 Oprea Gheorghe

49 Pahomi Constantin

50 Pleşca Tudor

51 Plotnic Oleg

52 Pogurschi Ion

53 Popa Iurie

82,00

construcţia spa- 82,00
ţiului locativ

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

participant la acţiunile de luptă c/p 098 1602026488 nr.23049 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02020497 din 27.09.1999
toriale şi independenţei RM
17.02.1998

55 Raţz loan

Chişinău, str.N.Dimo,
15, bl.l, ap. 61

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

54 Potereanu Igor Chişinău, str.
participant la acţiunile de luptă c/p 0982905488409 nr.025769 din procurarea spa- 82,00
M.Sadoveanu, 30, bl.3, pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 48071254 din 04.02.2004
ţiului locativ
ap.22
toriale şi independenţei RM
21.08.2001

82,00

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 Ia sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

finisarea construcţiei casei
individuale

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

construcţia ca- 82,00
sei individuale

finisarea construcţiei casei
individuale

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

nr.22954 din
27.09.1999

participant la acţiunile de luptă c/p 0972603383577 nr.29755 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 420872 11 din 15.06.2006
toriale şi independenţei RM
14.06.2001

Chişinău, str. Vişinilor,
20, bl.A, ap.70

46 Navroţchii
Sergiu

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău, str. Academi- participant la acţiunile de luptă c/p 09723 12229760 nr.05273 din
ei, 10, ap.9
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 22005 797 din 29.09.1998
toriale şi independenţei RM
26.12.1997

construcţia spa- 82,00
ţiului locativ

45 Morei igor

participant la acţiunile de luptă c/p 0960302543383 nr. 14978 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02043879 din 10.12.1998
toriale şi independenţei RM
27.01.1999

Chişinău, str.BogdanVoevod, 2, bl.A, ap.8

44 Mojar Tudor
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procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău, bd.Dacia, 44, participant la acţiunile de luptă c/p 0981301425764 nr. 163 19 din procurarea spa- 82,00
ap.lll
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42026666 din 15.12.1998
ţiului locativ
toriale şi independenţei RM
15.01.1998

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ
construcţia ca- 82,00
sei individuale
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

participant la acţiunile de luptă c/p 200 1075429930 nr.08307 din
08.10.1998
pentru apărarea integrităţii teri- paşaport seria XIIBM nr. 726686 din
toriale şi independenţei RM

Chişinău, str.
participant la acţiunile de luptă c/p 0980602020696 nr. 17996 din
M.Sadoveanu, 26, bl.2, pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 020 19554 din 17.12.1998
cam.
toriale şi independenţei RM
09.02.1998

Chişinău, str.Ion Necul- participant la acţiunile de luptă c/p 0981507032771 nr.23165din
ce, 7, ap. 51
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03028789 din 18.10.1999
toriale şi independenţei RM
16.07.1998

Chişinău,
participant la acţiunile de luptă c/p 2002042086268 nr.28959 din
bd.CuzaVodă, 17, bl.7, pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42 101393 din 07.12.2005
ap. 68
toriale şi independenţei RM
04.06.2000

participant la acţiunile de luptă c/p 0961012599688 nr.29641 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 430 10669 din 19.05.2006
toriale şi independenţei RM
31.03.1999

60 Sofronovici
Boris

61 Soltan Constantin

62 Stratan Iurie

63 Suhan Aureliu

64 Suveica Tudor

65 Targon Vladimir Chişinău, Ciorescu, str. participant la acţiunile de luptă c/p 2004002020053 nr.2 1722 din
Moldova, 12, ap.85
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02 U 0487 din 17.12.1998
toriale şi independenţei RM
19.02.2004

participant la acţiunile de luptă c/p 0982202484052 nr. 16362 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 48027 148 din 15.12.1998
toriale şi independenţei RM
24.02.1998

Chişinău, Băcioi

59 Scodegor Vasilie

66 Tataru Vasile

67 Ţurcanu Mihail Chişinău, bd.Mircea cel participant la acţiunile de luptă c/p 0970204849261 nr. 14880 din
Bătrîn, 5, bl.3, ap. 183 pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 01039293 din 10.12.1998
toriale şi independenţei RM
19.05.1999

Chişinău, str.Minsk, 2,
ap. 19

Chişinău,
str.Albişoara, 82, bl. 4,
ap.22

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău,
str. participant la acţiunile de luptă c/p 098 1602026466 nr. 16332 din
N.Dimo, 11, bl.3, ap. 13 pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 02020507 din 15.12.1998
toriale şi independenţei RM
17.02.1998

58 Samorasla Ion

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

construcţia ca- 82,00
sei individuale

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău, str.Primăve- participant la acţiunile de luptă c/p 2004003074695 nr.25282 din
rii, 19
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03095942 din 17.06.2003
toriale şi independenţei RM
27.07.2004

57 Roşu Ion

participant la acţiunile de luptă c/p 098 1605420272 nr. 163 10 din construcţia spa- 82,00
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42038683 din 15.12.1998
ţiului locativ
toriale şi independenţei RM
19.05.1998

Chişinău, str.
N.Titulescu, 4, ap. 5

56 Roşea Valeriu

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
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procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău, str.Băcioii
Noi, 16, ap.28

Chişinău, str.Sannize- participant la acţiunile de luptă c/p 098 1707427603 nr.28901 din
getuza, 45, bl.2, ap.39 pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42044438 din 08.11.2005
toriale şi independenţei RM
22.07.1998

72 Vozian Ion

73 Vozian Vasile

Chişinău, bd.CuzaVodă, 15/2, ap.62

Chişinău,
şos.Balcani, 7, bl.2,
ap. 8

Chişinău, str.Ginta Lati- veteran al acţiunilor de luptă
nă, 3, bl.2,
din Afganistan
ap.7

Chişinău, str.Iazului,
l,bl.2, ap.32

75 Alexandrov
Valentin

76 Brenici Mihail

77 Bulhac Ion

78 Cărbune Igor

veteran al acţiunilor de luptă
din Afganistan

veteran al acţiunilor de luptă
din Afganistan

veteran al acţiunilor de luptă
din Afganistan

Chişinău, Durleşti, str. veteran al acţiunilor de luptă
Tudor Vladimirescu, 5, din Afganistan
ap.22

74 Adam Valerii

Veterani ai acţiunilor de luptă din Afganistan

c/p 0961203012415 A nr. 540628 procurarea spa- 82,00
b/i A 48002976 din din 25.07.2006 ţiului locativ
28.01.1997

c/p 0983012482751 A nr.539309
procurarea spa- 82,00
b/i A 48043034 din din 05.04.1999 ţiului locativ
04.01.1999

c/p 09826050250 17 A nr.027366
construcţia ca- 82,00
b/i A 02032234 din din 12.07.2004 sei individuale
29.06.1998

c/p 09829080 14964 Anr.538036din procurarea spa- 82,00
b/i A 42 1099 18 din 11.08.1992
ţiului locativ
25.12.2002 .

c/p 0981812035205 A nr.536935
procurarea spa- 82,00
b/i A 03034636 din din 03.01.1990 ţiului locativ
22.12.1998

5975,00

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

71 Veleşco Tamara Chişinău, str.I.Creangă, participant la acţiunile de luptă c/p 098 15030 15392 nr.29572 din
82, bl.4, ap. 56
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03 105054 din 15.05.2006
toriale şi independenţei RM
30.03.2005

participant la acţiunile de luptă c/p 097200354 1740 nr. 16405 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42028931 din 15.12.1998
toriale şi independenţei RM
09.02.1998

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

participant la acţiunile de luptă c/p 097300689861 5 nr. 10602 din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 48 107497 din 15.12.1998
21.09.2004
toriale şi independenţei RM

Chişinău, str.Nicolae
Milescu Spătarul, 23,
ap.84

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

69 Ungureanu Ion Chişinău, str.Cornului, participant la acţiunile de luptă c/p 099 1304039730 nr. 16394 din
5, bl.l, ap.50
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 03038572 din 15.12.1998
toriale şi independenţei RM
14.04.1999

70 Vasluian Alexandru

construcţia ca- 82,00
sei individuale

Chişinău, str.Belgrad,
17, ap. 89

participant la acţiunile de luptă c/p 097 141 0447939 nr.28719din
pentru apărarea integrităţii teri- b/i A 42 150032 din 12.07.2005
toriale şi independenţei RM
04.07.2005

68 Ţurcanu Serghei

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
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Chişinău, str.A.Puşkin, veteran al acţiunilor de luptă
35, ap.82
din Afganistan

Chişinău, str.Timişoara, veteran al acţiunilor de luptă
28
din Afganistan

Chişinău, str.Decebal,
82, ap. 47

Chişinău, str.Vasile
Lupu, 59, bl.l,ap.2

80 Cioban Ana

81 Ciobanu Valentin

82 Costin Nicolai

83 Gamco Corneliu

c/p 097240 14833 18 A nr.538465
procurarea spa- 82,00
b/i A 48 122421 din din 22.09.1995 ţiului locativ
02.11.2005

Chişinău, bd.Mircea cel veteran al acţiunilor de luptă
Bătrîn, 3, ap.6
din Afganistan

Chişinău, str.M.Drăgan, veteran al acţiunilor de luptă
36, bl.l, cam.
din Afganistan

Chişinău, Botanica Ve- veteran al acţiunilor de luptă
che, 6, ap.85
din Afganistan

Chişinău, str.Sarmizegetusa, 94, bl.A

85 Gandrabur
Valeriu

86 Golban Ghenadie

87 Gurduza Piotr

88 Guţu Ion

89 Lepădaţii Serghei

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

construcţia ca- 82,00
c/p 0971607035497 A nr.300308
b/i A 03004979 din din 05.03.1984 sei individuale
18.07.1997
c/p 0972506544596 A nr.539397
procurarea spa- 82,00
b/i A 48124379 din din 13.09.1999 ţiului locativ
20.01.2006

Chişinău, str.L.Deleanu, veteran al acţiunilor de luptă
3, bl.2, ap.21
din Afganistan

90 Pascaru Nicolae Chişinău, str.Petru Zad- veteran al acţiunilor de luptă
nipru, 5/3, ap.42
din Afganistan

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

procurarea spa- 82,00
c/p 2000042240471 A nr.538475
b/i A 42078593 din din 22.09.1995 ţiului locativ
25.09.2000

veteran ai acţiunilor de luptă
din Afganistan

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

c/p 0970508550278 A 540305 din
b/i A 420238 16 din 01.11.2004
22.12.1997

construcţia ca- 82,00
sei individuale

c/p 0981202037761 A nr.540637
procurarea spa- 82,00
b/i A 03 103 709 din din 06.09.2006 ţiului locativ
17.02.2005

84 Gandrabur Ion Chişinău, str.Mihai
veteran al acţiunilor de luptă
Eminescu, 24, ap.24 A din Afganistan

c/p 0970 11 0485092 A 539426 din
b/i A48017104din
08.07.2003
16.10.1997

c/p 0952006884570 Anr.539601
procurarea spa- 82,00
b/i A 03 105278 din din 01.03.2000 ţiului locativ
06.04.2005

c/p 09708 11 427227 A nr.305880
procurarea spa- 82,00
b/i A 4202 1324 din din 10.04.1987 ţiului locativ
13.11.1997

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

c/p 2004003 122530 A nr.5384706
b/i A 03 100240 din din 21.07.
02.12.2004
1986

construcţia ca- 82,00
sei individuale

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

c/p 0983 107029678 A nr.027360
construcţia spa- 82,00
b/i A 02062661 din din 26.12.2003 ţiului locativ
13.06.2000

c/p 2005003003 115 A nr. 30 1706 procurarea spa- 82,00
b/i A 03 102309 din din 06.08.1984 ţiului locativ
13.01.2005

veteran al acţiunilor de luptă
din Afganistan

veteran al acţiunilor de luptă
din Afganistan

Chişinău, str.Suceviţa, veteran al acţiunilor de luptă
31, ap. 73
din Afganistan

79 Cebanenco
Nicolai
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Chişinău, Vatra, str.
Ştefan Vodă, 33, ap.21

Chişinău, str.A.Donici,
14, bl. A

Chişinău, bd.Dacia,46,
ap. 102

102 Jereghi Petru

103 Pahomi Victor

101 Grigoraş Valeri Chişinău, str.Iazului, 4,
bl.l, ap. 3

100 Gorea Pavel

veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.II
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.l
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.ll
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid 11
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.II
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid I

c/p 2001 048345744
b/i A 48077677 din
08.04.2002
c/p 200 1048524866
b/i A 48084137 din
04.09.2002
c/p 09523 12549747
b/i A03069673 din
11.04.2002
c/p 2001002612710
b/i A 02 126287 din
14.03.2005
c/p 2000003 16063
5 b/i A 03053238 din
17.08.2000
c/p 0980303429091
b/i A 42089036 din
18.07.2001

Veterani Ia lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl

Chişinău, str.Nicolae
Milescu Spătarul, l,bl.
l,ap.45
99 Gavrilan Mihail Chişinău, str. Voluntarilor, 16, bl.l, ap. 72

98 Cernopolc
Petru

97

96

95

94

nr. 1492 din
29.01.2001

nr.1702 din
12.03.2001

nr.0903 din
22.08.2000

construcţia ca- 82,00
sei individuale
(finisarea)
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

construcţia ca- 82,00
sei individuale

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

nr.0826 din
22.08.2000
nr.1701 din
12.03.2001

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

nr.0330 din
10.01.2000

196800

A nr.539996
procurarea spa- 82,00
din 12.12.2002 ţiului locativ

A nr.538768
construcţia ca- 82,00
din 04.09.1997 sei individuale

A nr.322458
procurarea spa- 82,00
din 20.03.1989 ţiului locativ

construcţia ca- 82,00
A nr.300998
din 20.07.1984 sei individuale

Anr.538349din procurarea spa- 82,00
14.04.1993
ţiului locativ

c/p 09914 124874 12 A nr.300324
construcţia ca- 82,00
b/i A 48 114801 din din 11.04.1984 sei individuale
01.04.2005

c/p 0971403880006 Anr.870124din procurarea spa- 82,00
b/i A 88000249 din 21.07.1987
ţiului locativ
18.03.1997

veteran al acţiunilor de luptă din c/p 097 19 12892
Afganistan
147 b/i A 48085478
din 05.11.2002
Solonari Griveteran al acţiunilor de luptă din c/p 2000003223277
gore
Afganistan
b/i A 03055 152 din
20.11.2000
Soltan Ivan
Chişinău, str.Pajurii 3, veteran al acţiunilor de lupta din c/p 096 11 0742
bl.l, ap. 13
Afganistan
1047 b/i A 02 104761
din 15.08.2003
Ştacu Ion
Chişinău, str.A.Doga, veteran al acţiunilor de luptă din c/p 0982204027509
26, bl.2, ap.112
Afganistan
b/i A 02027149 din
23.04.1998
Surugiu Vitalie Chişinău, str.A.Russo, veteran al acţiunilor de luptă din c/p 0983007485044
24, bl.l, ap. 108
Afganistan
b/i A 48037751 din
31.07.1998

Chişinău, bd.Mircea
cel Bătrîn, 29, bl.3,
ap.89
Chişinău, str-Ia Livezilor, 14

veteran al acţiunilor de luptă
din Afganistan

92 Polelungi Victor Chişinău, Budeşti, str.
Traian, 1 5, ap. 20

93 Postica Victor

veteran al acţiunilor de luptă
din Afganistan

91 Petrica Nicolae Chişinău, str.N.Iorga,
9, ap. 5

rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
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Chişinău, str.MSadoveanu, 20, ap.32

116 Cazac Clavdia

115 Caşcaval Ivan

114 Andronic Tamara

victimă reabilitată a represiuni- c/p 2001003573393
lor politice
paşaport seria IV-EM
nr.646995 din
Chişinău, bd. Dacia,
victimă reabilitată a represiuni- c/p 0961804541983
40, bl.3, ap.8
lor politice
b/i A 42005898 din
24.01.1997
mun.Chişinău, Băcioi, victimă reabilitată a represiuni- c/p 200 1076345053
str.31 August, 20
lor politice
paşaport seria IV-EM
nr.6 18232 din

Chişinău, str.Burebista, 6

Victime reabilitate ale represiunilor politice

Chişinău, str.
P.Zadnipru, 15, bl.l,
ap. 17
112 Tanasov Alexei Chişinău, bd.Mircea
cel Bătrîn, 29, bl.3,
ap.68A
113 Văcari Ion
Chişinău, Ghidighici
str.Ponoarelor, 32

111 Spinei Oleg

110 Scurtu Grigore mun.Chişinău, com.
Cruzeşti

c/p 0973 107548769
b/i A 48103803 din
16.06.2004
c/p 09709 12488046
b/i A 48057383 din
11.05.2001
c/p 200 1048060 144
b/i A 48066 173 din
02.04.2001
c/p 097 100988 11
28 b/i A 48057383
din 11.05.2000
c/p 097 13 1254601
7 b/i A 48091 151 din
29.05.2003
c/p 0962408542916
b/i A 03025664 din
01.06.1998

109 Şatcovschi
Slavin

veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.II
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.II
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.I
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.II
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.II
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.II

mun.Chişinău,
s.Budeşti

108 Romanciuc
Ivan

construcţia ca- 82,00
sei individuale
construcţia ca- 82,00
sei individuale

nr.0928 din
22.08.2000
nr.0086 din
10.01.2000

reparaţia apar- 25,00
tamentului

reparaţia casei 25,00
de locuit

seria RM/R
reparaţia casei 25,00
nr.001667 din de locuit
28.03.2000

nr. 1030 din
29.06.1993

nr.2474 din
19.05.1995

1312,00

finisarea con- 82,00
strucţiei casei
individuale
procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

nr.0292 din
10.01.2000
nr.2426 din
30.11.2001

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

construcţia ca- 82,00
sei individuale

nr.2751 din
25.10.2004

nr.0259 din
10.03.2000

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal
rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat

rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat

82,00

finisarea construcţiei casei
individuale

c/p 0972803548628 nr. 1479 din
b/i A 89035350 din 29.03.2001
15.12.2008

veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.l

mun. Chişinău, Grătieşti, s.Hulboaca, str.
Luceafărul, 12

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

c/p 097 1803899873 nr. 1620 din
b/i A 480877 17 din 29.01.2001
06.02.2003

veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid II

107 Reu Nicolae

rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

nr. 1759 din
12.03.2001

106 Postu Veaceslav Chişinău, str.Nicolae
Milescu Spătarul,
13/2, ap.21 3

105 Pînzaru Valeriu Chişinău, bd. Moscovei, 20, bl.2, ap.72

rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat
rambursarea în întregime din contul bugetului
de stat

nr.2065 din
12.06.2001

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

c/p 0961712541437
b/i A 020 17231 din
15.01.1998
c/p 0973 11 0899
164 b/i A 02135129
din 26.09.2005

Chişinău, str.Alecu
Russo, 8, bl.2, ap. 16

veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid II
veteran la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl,
invalid gr.II

104 Perciun Eugeniu
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Chişinău, str.Matei Ba- victimă reabilitată a represiuni- c/p 09924 120289 13 nr.lSlOdin
sarab, 9, bl.l.ap.12
lor politice
b/i A 02057396 din 09.08.1993
27.12.1999

Chişinău, Truşeni, str.
S.Lazo, 40

123 Lungu Elena

124 Lupaşco Nina

reparaţia apar- 25,00
tamentului

victimă reabilitată a represiuni- c/p 2001048337149 nr.1543 din
lor politice
b/i A 4807 1564 din 05.07.1993
03.09.2001

victimă reabilitată a represiuni- c/p 09605 10546985 seria RM
lor politice
b/i A 44003924 din nr.001833din
14.04.1997
01.09.2003

125 Marcenco Raisa Chişinău,
str.M.Sadoveanu, 2,
ap. 109

126 Neamţu Valeriu Chişinău, Truşeni, str.
Livezilor, 34

reparaţia casei 25,00
de locuit

reparaţia casei 25,00
de locuit

victimă reabilitată a represiuni- c/p 0970805545007 nr. 13-25
lor politice
pas. seria IX-EM
54/89 din
nr.526893 din 25.
19.12.1990
12.1977

procurarea spa- 82,00
ţiului locativ

Chişinău, str.Indepen- victimă reabilitată a represiuni- c/p 2000054 126679 seria RM/R
procurarea spa- 82,00
denţei, 20, bl.l,ap.85 lor politice
b/i A 42080346 din nr.002074 din ţiului locativ
29.11.2000
13.07.2006

victimă reabilitată a represiuni- c/p 2000003 190959 seria RM din reparaţia casei 25,00
lor politice
b/i A 03054238 din nr.000922 din de locuit
04.10.2000
26.09.1997

122 Grigoreţ Alexandr

121 Gore Valentina Chişinău,
str.31 August, 4

reparaţia apar- 25,00
tamentului

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

Chişinău, str.3 1 August, 4

120 Golban Teodora

nr.0309 din
02.06.1993

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

procurarea spa- 82,00
Chişinău, bd.Dacia, 49, victimă reabilitată a represiuni- c/p 0970603894864 seria RM
bl.2, ap.81
lor politice
b/i A 42073759 din nr.OOI796din ţiului locativ
31.05.2000
14.03.2003

119 Dicusar Lidia

victimă reabilitată a represiuni- paşaport seria Xlor politice
EM nr.593023 din
08.03.1978

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

82,00

mun.Chişinău, Ciores- victimă reabilitată a represiuni- c/p 0980601023140 seria RM/R
finisarea concu, s.Goian, str.Chişi- lor politice
b/i A 020 14467 din nr.002099 din strucţiei casei
năului, 23
1.01.1998
04.09.2006
individuale

118 Cuschevici
Liuba

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

mun.Chişinău, s.Băcioi victimă reabilitată a represiuni- c/p 2004042181639 seria RM/R nr. reparaţia casei 25,00
lor politice
b/i A 42140707 din 002 11 3 din de locuit
21.12.2004
18.09.2006

117 Celcinschii
Gheorghe
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Chişinău, Ciorescu, str. victimă reabilitată a represiuni- c/p 20000 11 03
seria RM/R
Albiniţa, 26
lor politice
8942 b/i A 11016121 nr.002109din
din 19.12.2000
06.09.2006

132 Sîrbu Alexandru

Chişinău, str.Mircea
cetăţeni care nu pot reveni la
c/p 0961201549876 nr. 4233 din
cel Bătrîn 5, bl.3, ap.29 domiciliul permanent din moti- b/i A 03009 146 din 14.07.1992
ve politice
05.11.1997

Cetăţeni care nu pot reveni Ia domiciliul permanent din motive politice

10129,00

82,00

construcţia
82,00
spaţiului locativ

792,00

reparaţia casei 25,00
de locuit

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

131 Valean Valeria

reparaţia apar- 25,00
tamentului

Chişinău, str.
Ip.Soroceanu, 71 b,
ap. 7

130 Siniţa Van/ara

seria RM/R
nr.001912din
11.03.2005

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

procurarea spa- 82,00
Chişinău, str.A.Russo, victimă reabilitată a represiuni- c/p 0990707482697 seria RM/R
59, bl.2, ap.74
lor politice
b/i A 48049339 din nr.002080 din ţiului locativ
08.07.1999
14.07.2006

129 Puşcaş Măria

victimă reabilitată a represiuni- paşaport seria IIXlor politice
EM nr.569194 din
28.10.1981

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

victimă reabilitată a represiuni- c/p 0981508049147 seria RM nr.OO procurarea spa- 82,00
lor politice
b/i A 04037606 din 1667 din
ţiului locativ
21.08.1998
28.04.2003

Chişinău, str.Teilor, 9,
bl.l,ap.32

128 Povorozniuc
Silvia

rambursarea a 50 la sută
din contul bugetului
municipal

Chişinău, str.Hristo
victimă reabilitată a represiuni- c/p 0951212544339 seria RM/R
reparaţia apar- 25,00
Botev, 19, bl.6, ap. 12 lor politice
b/i A 480064 11 din nr.002115 din tamentului
14.03.1997
18.09.2006

127 Oleinic Sergiu
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
12 octombrie 2006

nr. 56/6

Cu privire la acordarea burselor municipale de merit pe anul 2006
În scopul încurajării şi susţinerii materiale a elevilor care au obţinut succese remarcabile la învăţătură, în domeniile artei şi sportului, precum şi a persoanelor în etate care şi-au adus contribuţia la
propagarea valorilor educaţionale, ştiinţifice şi culturale, în temeiul
art.18 (2) lit.g) şi art 23 (3) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din
18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se acceptă acordarea de burse municipale a câte 1000 (una
mie) lei fiecare, pe anul 2006, elevilor, sportivilor şi persoanelor în
etate, pentru capacităţi deosebite şi succese notabile în domeniul ştiinţei, învăţământului, medicinii, culturii, artei şi sportului, după cum
urmează:
- instituţiile de învăţământ preuniversitar - 95 de burse
- şcolile sportive - 40 de burse
- şcolile de artă, liceele, colegiile - 34 de burse
- premianţii Festivalului copiilor dotaţi în muzică
„Roşu. Galben. Albastru”. - 12 de burse
- persoanele în etate - 20 de burse.

2. Bursele respective vor fi înmânate în cadrul manifestărilor
dedicate sărbătorii „ Hramul Chişinăului “, conform listei întocmite (se
anexează).
3. Se alocă Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică a Primăriei municipiului Chişinău suma de 201 mii lei din contul fondului
de rezervă al municipiului Chişinău completat pe semestrul II al
anului 2006, pentru achitarea burselor de merit stipulate în pct.2 al
prezentei decizii.
4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura
controlul executării prevederilor prezentei deciziei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.56/6 din 12 octombrie 2006

Lista deţinătorilor de burse municipale de merit pentru anul 2006
INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢÂMÎNT PREUNIVERSITAR
Avacumova Mariana,
elevă a clasei a XII-a, Liceul “Titu Maiorescu”, deţinătoare a diplomei de
gradul II la Olimpiada republicană la limba şi literatura rusă, deţinătoare a
diplomelor de gradul III la concursul municipal la limba şi literatura rusă, la
conferinţa municipală “Muncă, talent, cutezanţă”, deţinătoare a diplomei
de gradul II la concursul municipal la istorie
Cîrmu Anastasia,
elevă a clasei a VUI-a, Liceul “Ştefan Vodă”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la concursul republican “La izvoarele înţelepciunii”.
Costiuc Roman,
elev al clasei a Xl-a, şcoala nr.71, deţinător al diplomei de gradul III la
Olimpiada republicană la geografie, deţinător al diplomei de gradul I la
concursul municipal la geografie.
Dragan Măria,
elevă a clasei a IX-a, Liceul “Gheorghe Asachi”, laureată a concursului
internaţional de muzică “Cântecul Nilului”, Cairo, Egipt, deţinătoare a diplomei de onoare a Companiei “Teleradio-Moldova”, pentru prezentarea
emisiunilor televizate pentru copii, deţinătoare a diplomelor de gradele I
şi II la concursul de muzică “Curierul zilei”, Piteşti, România.
Graur Vasile,
elev al clasei a Xll-a, Liceul “ Titu Maiorescu”, deţinător al diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la chimie, deţinător al diplomei de gradul I la Olimpiada republicană la fizică, deţinător al diplomei de gradul I la

concursul municipal la chimie, deţinător al diplomei de gradul II la concursul municipal la fizică, deţinător al diplomei de gradul III la concursul
municipal la informatică, deţinător al medaliei de bronz la Olimpiada internaţională de chimie.
Zorin Svetlana,
elevă a clasei a IX-a, Liceul “Mihail Berezovschi”, deţinătoare a diplomei de gradul I la Olimpiada republicană la arta plastică, deţinătoare a
diplomei de gradul I la concursul municipal la arta plastică, deţinătoare a
diplomei de gradul I la concursul municipal “O viaţă nu costă nimic, nimic
nu valorează cât o viaţă”.
Garştea Ion,
elev al clasei a V-a, Liceul “Onisifor Ghibu”, deţinător al diplomei de gradul I la concursul internaţional de dans de gală (Kiev, Ucraina), deţinător al
diplomei de gradul II la concursul internaţional de dans de gală (Cernăuţi,
Ucraina).
Ceban Daniela,
elevă a clasei a Vl-a, Liceul “Dante Alighieri”, deţinătoare a diplomelor
de gradul I la concursurile municipale „Trăieşte-ţi clipa” şi „Lumea în viziunea copiilor”, deţinătoare a diplomei de gradul III la concursul municipal al
datinilor şi obiceiurilor de primăvară.
Pădureţ Daniela,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul “ Hyperion”, deţinătoare a diplomei de gradul III la concursul municipal la istorie, deţinătoare a diplomei de gradul II
la concursul municipal la limba franceză, deţinătoare a diplomei de gradul
I la limba franceză în cadrul conferinţei municipale “Muncă, talent, cute-
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zanţă”.
Cerneanu Cristian,
elev al clasei a VII-a, Liceul “Ion Creangă”, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal la matematică, deţinător al diplomei de gradul
II la concursul municipal la informatică, deţinător al diplomei de gradul I la
concursul de matematică “Constantin Spătaru”.
Ursu Sergiu,
elev al clasei a Xll-a, Liceul “Petru Zadnipru”, deţinător al diplomei de
gradul III la Olimpiada republicană la istoria universală şi istoria românilor,
deţinător al diplomei de gradul III la Olimpiada republicană la geografie,
deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal la geografie, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal la istorie.
Cemortan Ion,
elev al clasei a Xl-a, Liceul “Prometeu”, deţinător al diplomei de gradul I
la Olimpiada republicană la limba engleză, deţinător al diplomei de gradul
I la concursul municipal la limba engleză.
Prodan Ina,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul “Onisifor Ghibu”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la limba şi literatura rusă, deţinătoare a
diplomei de gradul I la concursul municipal la limba şi literatura rusă.
Parlicov Marinela,
elevă a clasei a VII-a, liceul “Ion Creangă”, deţinătoare a diplomei de
gradul II la concursul republican al tinerilor poeţi şi prozatori “Florii -2005”,
laureată a concursului tinerilor creatori (ediţia a Xll-a), membră a Studioului folcloric “Iedera”.
Reul Cristina,
elevă a clasei a XII-a, Liceul “Nicolae lorga”, deţinătoare a diplomei de
gradul II la Olimpiada republicană la limba şi literatura rusă, deţinătoare a
diplomei de gradul I la concursul municipal la limba şi literatura rusă.
Gîrleanu Alexandra,
elevă a clasei a Vll-a, Liceul “Mihail Berezovschi”, Centrul de creaţie a
copiilor “Ghiocel” (sectorul Ciocana), deţinătoare a diplomei de gradul III
la concursul municipal la arta plastică, deţinătoare a diplomei de gradul
I la concursul municipal “Pentru un mod sănătos de viaţă”, premiantă la
concursurile republicane şi municipale de artă plastică decorativă.
Plămădeală Dumitru,
elev al clasei a Xl-a, Liceul “George Meniuc”, staţia orăşenească a tinerilor turişti, deţinător al diplomei de gradul I la competiţiile republicane
de orientare sportivă “Startul de primăvară-2005”, deţinător al diplomei
de gradul II la competiţiile republicane “Campionatul Naţional -2005”, deţinător al diplomei de gradul II la competiţiile internaţionale “Partizanscaia
Iscra”.
Chitic Irina,
elevă a clasei a XII-a, Liceul “Gheorghe Asachi”, deţinătoare a diplomei
de gradul I la Olimpiada republicană la limba franceză, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursul municipal la limba franceză.
Toma Alina,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul “Bogdan Petriceicu Haşdeu”, deţinătoare a
diplomelor de gradele I şi II la Olimpiada republicană la limba şi literatura
română

Doroş Viorica,
elevă a clasei a IX-a, Liceul “Onisifor Ghibu”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la educaţia tehnologică în cadrul conferinţei municipale “Muncă,
talent, cutezanţă”, laureată a Festivalului internaţional de dans popular
pentru copii (Ankara, Turcia).
Gorin Olga,
elevă a clasei a X-a, Liceul “Dimitrie Cantemir”, deţinătoare a diplomei
de gradul III la Olimpiada republicană la limba şi literatura rusă, deţinătoare a diplomelor de gradul I la concursurile municipale de biologie, limba şi
literatură rusă, deţinătoare a diplomei de gradul III la concursul municipal
la limba engleză
Goncearov Eugen,
elev al clasei a X-a, Liceul “Dimitrie Cantemir”, deţinător al diplomelor
de gradul II la concursurile municipale la istorie, fizică, deţinător al diplomei de gradul III la concursul municipal de chimie
Petrov Serghei,
elev al clasei a X-a, şcoala nr.71, Centrul orăşenesc de creaţie tehnică
a elevilor, deţinător al diplomei de gradul I la individual şi în clasamentul
pe echipe la competiţiile municipale de aeromodele zbor liber, deţinător
al diplomei de gradul I la expoziţia municipală bienală de creaţie tehnică a
elevilor la compartimentul aeromodele.
Ceachirova Ana,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul “Gaudeamus”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la limba şi literatura română (şcoala alolingvă).
Focşa Sabina,
elevă a clasei a X-a, şcoala nr.6, deţinătoare a diplomei de gradul I la
limba şi literatura română în cadrul conferinţei republicane “Spre viitor”,
deţinătoare a diplomei de gradul I la limba şi literatura română în cadrul
conferinţei municipale “Muncă, talent, cutezanţă”.
Polisca Cezara –Elena,
elevă a clasei a V-a, Liceul “Miguel de Cervantes Saavedra”, deţinătoare
a diplomei de gradul I la limba şi literatura română în cadrul conferinţei
municipale “Muncă, talent, cutezanţă”, deţinătoare a diplomelor de laureat
al Festivalurilor şi concursurilor internaţionale “Jocurile Delfice”, “Trandafir
de la Moldova” (Iaşi, România), deţinătoare a medaliei de argint la concursul internaţional “Moscova întîmpină prietenii” (Moscova, Rusia).
Falico Veaceslav,
elev al clasei a Xll-a, Liceul „Ion Creangă”, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal la informatică, deţinător al diplomei de gradul
I la concursul republican la informatică, deţinător al diplomei de gradul I la
concursul internaţional de matematică „Kangourou”.
Florea Mariana,
elevă a clasei a Xll a, Liceul “Dante Alighieri”, deţinătoare a diplomei
de gradul II la Olimpiada republicană la limba şi literatura română, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursul municipal la limba şi literatura
română.
Cartaleanu Alexandru,
elev al clasei a Xll-a, Liceul “Mihai Eminescu”, deţinător al diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la limba şi literatura română, deţinător
al diplomei de gradul I la limba şi literatura română în cadrul conferinţei
“Muncă, talent, cutezanţă”.
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Boreico Iurie,
elev al clasei a Xll-a, Liceul moldo-turc, deţinător al medaliei de aur la
Olimpiada internaţională la matematică (Mexic), deţinător al medaliei de
argint la Olimpiada balcanică de matematică (Ovjan), deţinător al diplomei
de gradul I la Olimpiada republicană de matematică, deţinător al diplomei
de gradul I la Olimpiada republicană la informatică, deţinător al diplomelor de gradul I la concursurile municipale la matematică şi informatică.
Şendrea Veronica,
elevă a clasei a Xll-a, Liceul “Ion Creangă”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la concursul municipal la istorie, deţinătoare a diplomei de gradul
II la Olimpiada republicană la istorie.
Zamorzaev-Orleanschii Alexandru,
elev al clasei a Xll-a, Liceul moldo-turc, deţinător al medaliei de aur
la Olimpiada internaţională de matematică (Atena, Grecia), deţinător al
medaliei de aur la Olimpiada balcanică de matematică (Pleven, Bulgaria),
deţinător al medaliei de aur la Olimpiada balcanică de matematică pentru
juniori (Novi-Sad, Serbia), deţinător al diplomei de gradul I la Olimpiada
internaţională de matematică (Deva, România), deţinător al diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană de matematică, deţinător al diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană de informatică.
Frimu Andrei,
elev al clasei a Xl-a, Liceul Moldo-turc, deţinător al medaliei de aur la
Olimpiada balcanică, deţinător al diplomei de gradul I la Olimpiada republicană la matematică, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal la matematică.
Gorodeţchii Vladimir,
elev al clasei a Xl-a, şcoala nr.14, deţinător al diplomei de gradul I la
Olimpiada republicană la limba şi literatura rusă, deţinător al diplomei de
gradul I la concursul municipal la limba şi literatura rusă, deţinător al diplomei de gradul II la limba şi literatura rusă în cadrul conferinţei municipale
“Muncă, talent, cutezanţă”.
Şvarţ Valeria,
elevă a clasei a Xll-a, şcoala nr.13, deţinătoare a diplomei de gradul II
la Olimpiada republicană ecologică, deţinătoare a diplomei de gradul III la
Olimpiada republicană la biologie.
Carpov Domnica,
elevă a clasei a Xll-a, Liceul “Nicolae lorga”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la biologie.
Vieru Veaceslav,
elev al clasei a Xl-a, Liceul “Mihai Viteazul”, deţinător al diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la chimie.
Efros Ana,
elevă a clasei VII-a, şcoala nr.40, Centrul orăşenesc al tinerilor naturalişti, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursurile municipale “Fermecătoare sînt florile în mâinile tale” şi “Compoziţiile floristice cu tematica
sărbătorilor de iarnă”, deţinătoare a diplomei de gradul II la concursul municipal “Compoziţii Pascale”.
Mirzoev Ramil,
elev al Şcolii polivalente nr.3, Centrul de creaţie tehnică a copiilor (sectorul Buiucani), deţinător al diplomei de gradul II la Spartachiada naţională
a modeliştilor, deţinător al diplomelor de gradul I la competiţiile municipale la rachetomodele, aeromodele.

Alexa Constantin,
elev al clasei a IX-a, Liceul “Spiru Haret”, Centrul de activitate extraşcolară “Curcubeul” (sectorul Rîşcani), deţinător al diplomei de gradul I la
concursul municipal “Lumea în viziunea copiilor”, deţinător al diplomei de
gradul I în cadrul expoziţiei personale de desen.
Panuţa Alina,
elevă a clasei a XII-a, Liceul “Petru Zadnipru”, deţinătoare a diplomei de
gradul III la Olimpiada republicană la geografie, deţinătoare a diplomei de
gradul I la concursul municipal la geografie
Burlacu Tatiana,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul “Alexandru loan Cuza”, deţinătoare a diplomei de gradul III la concursul “Web Top - 2005”, organizat de Fundaţia
Soros-Moldova, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursul municipal
“Un mod sănătos de viaţă”, deţinătoare a diplomei de gradul III la concursul municipal la istorie.
Surovaia Măria,
elevă a clasei a V-a, Liceul “Nicolae Gogol”, deţinătoarea a diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la limba şi literatura rusă, deţinătoare a
diplomei de gradul I la concursul municipal la limba şi literatura rusă.
Djemilinscaia Vera,
- elevă a clasei a X-a, Liceul “Titu Maiorescu”, deţinătoare a diplomei
de gradul II la concursul municipal la limba şi literatura rusă, deţinătoare
a diplomei de gradul II la limba şi literatura rusă în cadrul conferinţei municipale “Muncă, talent, cutezanţă”, deţinătoare a diplomei de gradul II la
concursul municipal la geografie.
Neamţu Alexandrina,
elevă a clasei a IV-a, şcoala primară nr.19, or.Vadul lui Vodă, deţinătoare
a diplomei de gradul I la Festivalul-concurs “Cîntecele Credinţei, Speranţei,
Iubirii-Victoria 61”, deţinătoare a diplomei de laureat la Festivalul cîntecului patriotic “Hai să dăm mînă cu mînă”.
Monahov Alexandru,
elev al clasei a Xl-a, Liceul “Ion Creangă”, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal la limba engleză, deţinător al diplomei de
gradul I la limba engleză în cadrul conferinţei municipale “Muncă, talent,
cutezanţă”, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal la limba franceză
lordăchescu Mihaiela,
- elevă a clasei a IX-a, Liceul “Ion Creangă”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la concursul municipal la informatică.
Novac Olga,
elevă a clasei a XII-a, Liceul “Hyperion”, deţinătoare a diplomei de gradul II la concursul municipal la limba franceză
Dîmcenco Ecaterina,
elevă a clasei a Xl-a, şcoala nr.33, deţinătoare a diplomei de gradul II
la concursul municipal la geografie, deţinătoare a diplomei de gradul II la
fizică în cadrul conferinţei municipale “Muncă, talent, cutezanţă”.
Şalaşnaia Ana,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul “Nicolae Milescu Spătarul”, deţinătoare a
diplomei de gradul II la concursul municipal la informatică, deţinătoare a
diplomei de gradul II la concursul municipal la limba engleză
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Vanovschi Vladimir,
elev al clasei a Xll-a, Liceul “Nicolae Milescu Spătarul”, deţinător al diplomei de gradul I la Olimpiada republicană la fizică, deţinător al diplomei
de gradul II la Olimpiada republicană la informatică, deţinător al diplomei
de gradul II la Olimpiada republicană la matematică
Stratin Sergiu,
elev al clasei a Xl-a, şcoala nr.27, Centrul orăşenesc de creaţie tehnică a copiilor, deţinător al diplomei de gradul I la Spartachiada naţională
a modeliştilor (clasa aeromodelism), multiplu campion al concursurilor
municipale (clasa aeromodelism).
Filimonov Nicolai,
elev al clasei a Xl-a, şcoala nr.32, Centrul orăşenesc de creaţie tehnică
a copiilor, deţinător al diplomei de gradul I la etapa Cupei mondiale de
rachetomodelism (or.Şostca, Urcaina), deţinător al diplomei de gradul I
individual şi în clasamentul pe echipe la Spartachiada naţională a modeliştilor
Banu Ivan,
elev al clasei a VlII-a, Liceul “Matei Basarab”, deţinător al diplomei de
gradul I la concursul municipal de desen “Visurile se îndeplinesc”, deţinător al diplomei de gradul III la concursul de matematică “Constantin
Spătaru”, deţinător al diplomei de gradul II la competiţiile la tenis de masă
“Tinereţe 2005”
Creţu Sergiu,
elev al clasei a Xll-a, Liceul „Gaudeamus”, Centrul de creaţie tehnică
a copiilor (sectorul Rîşcani), deţinător al diplomei de gradul I la expoziţia
republicană de creaţie tehnică în cadrul “Săptămânii ştiinţei şi tehnicii internaţionale pentru copii şi adolescenţi”, deţinător al diplomei de gradul III
la concursul municipal de fotografii.
Talpă Maxim,
elev al clasei a X-a, şcoala nr.41, Centrul de creaţie tehnică “Politehnic”
(sectorul Centru), deţinător al diplomei de gradul I la Spartachiada naţională a modeliştilor (clasa A-3, aeromodelism), deţinător al diplomei de
gradul I la Spartachiada naţională a modeliştilor (clasa S-7, rachetomodelism).
Pereu Dorin,
elev al clasei a X-a, Liceul “George Meniuc”, Staţia orăşenească a tinerilor turişti, deţinător al diplomei de gradul I la Cupa Moldovei la turism
pedestru, deţinător al diplomei de gradul I la Campionatul Moldovei la
orientare sportivă în grup şi individual.
Fetelea Valeria,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul “Onisifor Gubu”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la biologie în cadrul Conferinţei municipale “Muncă, talent, cutezanţă”, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursul de creaţie literară
“Nicoară” (ediţia a Vll-a)

I la Olimpiada republicană la fizică, deţinător al medaliei de bronz la concursul internaţional din Ungaria.
Ivanov Sergiu,
elev al clasei a Xll-a, Liceul “Gaudeamus”, deţinător al diplomei de gradul II la Sesiunea de comunicări (Sankt- Petersburg, Rusia), deţinător al diplomei de gradul I la matematică în cadrul conferinţei municipale “Muncă,
talent, cutezanţă”.
Timotin Rodica,
elevă a clasei a X-a, Liceul “Mircea Eliade”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la matematică, deţinătoare a diplomei
de laureat a Olimpiadei internaţionale balcanice la matematică
Berzan Victor,
elev al clasei a Xl-a, Liceul moldo-turc, deţinător al diplomei de gradul
I la Olimpiada republicană la fizică, deţinător al medaliei de bronz la Concursul internaţional la fizică (Indonezia).
Grăjdieru Cristina,
elevă a clasei a IX-a, şcoala nr. 7, deţinătoare a diplomei de gradul I la
Olimpiada republicană la biologie, deţinătoare a diplomei de gradul I la
limba şi literatura română, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursul
municipal la chimie, deţinătoare a diplomei de gradul I la chimie în cadrul
conferinţei municipale „Muncă, talent, cutezanţă”.
Sâli Adrian,
elev al clasei a VII-a, Liceul „Mircea Eliade”, deţinător al diplomei de gradul III la Olimpiada republicană la matematică, deţinător al diplomei de
gradul II la concursul municipal la fizică, deţinătoar al diplomei de gradul II
la concursul de matematică „Constantin Spătaru” (ediţia a L IX-a), locul II la
Turneul Danacuf, Danemarca.
Axânti Igor,
elev al clasei a VII-a, Liceul „Mircea Eliade”, deţinător al diplomei de
menţiune la Olimpiada republicană de matematică a Societăţii Matematice din Republica Moldova, deţinător al diplomei de gardul I la concursul
municipal de matematică, deţinător al diplomei de gardul II la Concursul
de matematică „Constantin Spătaru”.
Curmei Mihaela,
elevă a clasei a Vl-a, Liceul „Mihai Viteazul”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la matematică, deţinătoare a diplomei
de gradul I la concursul de matematică „Constantin Spătaru” (ediţia a LlXa), premiantă a concursului „Florile dalbe”.
Frumosu Dionisie,
elev al clasei a Vl-a, Liceul „Liviu Deleanu”, deţinător al diplomei de
gradul II la concursul municipal „Lumea în viziunea copiilor”, deţinător al
diplomei de gradul III la concursul „Strada şi capcanele ei”, deţinător al
diplomei de gradul I la concursul municipal la educaţia tehnologică, deţinător al diplomei de gradul II la educaţia tehnologică în cadrul conursului
„Grai şi suflet”.

Şevciuc Elena,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul “Ştefan Vodă”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la limba engleză în cadrul conferinţei municipale “Muncă, talent,
cutezanţă”, deţinătoare a diplomei de gradul III la concursul municipal la
limba engleză.

Botnariuc Ecaterina,
elevă clasei a X-a, Liceul „Nicolae lorga”, deţinătoare a diplomei de gradul III la Olimpiada republicană la fizică, deţinătoare a diplomei de gradul
I la concursul municipal la fizică.

Abetchin Veaceslav,
elev al clasei a Xl-a, Liceul moldo-turc, deţinător al diplomei de gradul

Colun Mihai,
elev al clasei a Xl-a, Liceul „Mihai Eminescu”, deţinător al diplomei de
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gradul II la Olimpiada republicană la chimie, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal la chimie.
Crainic Nicolae,
elev al clasei a IX-a, Liceul „Mircea Eliade”, deţinător al diplomei de gradul I la Olimpiada republicană la istorie, deţinător al diplomei de gradul I la
concursul municipal la istorie.
Caşu Sergiu,
elev al clasei a Xl-a, Liceul „Mihai Berezovschi”, deţinător al diplomei
de gradul I la concursul municipal la istorie, premiant al concursurilor republicane şi municipale la istorie.
Pănuţă Alina,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul „Petru Zadnipru”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la Olimpiada republicană la geografie, deţinătoare a diplomei de
gradul III la Olimpiada republicană la economie.
Mustea Andrei,
elev al clasei a Xl-a, Liceul „Vasile Alecsandri”, deţinător al diplomei de
gradul III la Olimpiada republicană la geografie, deţinător al diplomei de
gardul I la concursul municipal la geografie.
Celac Eugen,
elev al clasei a VII-a, Liceul „Mircea Eliade”, deţinător al diplomei de
gradul II la concursul municipal la matematică, deţinător al diplomei de
gradul III la concursul de matematică „Constantin Spătaru”, deţinător al
diplomei de menţiune a Societăţii de Ştiinţe Matematice din Republica
Moldova la Olimpiada republicană de matematică.
Budevici Cezar,
elev al clasei a Vl-a, Liceul „Prometeu”, deţinător al diplomei de gradul I la Concursul ABC, tabăra specializată de matematică „ALTAIR -2005”,
deţinător al diplomei de gardul II la Concursul „Turnamentele de toamnă”,
deţinător al diplomei de gardul II la Concursul „Turnamentele de Crăciun”,
deţinător al diplomei de gradul II la Concursul de matematică „Constantin
Spătaru”, deţinător al diplomei de gradul II la Olimpiada republicană de
matematică pentru juniori.
Cazacu Livia,
elevă a clasei a IlI-a, Liceul „Mihail Berezovschi”, deţinătoare a diplomelor de gradele I şi II la concursurile republicane şi internaţionale de artă
„Milion ciudes” (or. Sofia, Bulgaria), „Steaua Chişinăului, 2006”.
Carcuki Suada,
elevă a clasei a VII-a, Liceul „Principesa Natalia Dadiani”, participantă la
numeroase concursuri municipale şi republicane, prezentatoare a emisiunii „Academia Duminicală pentru copii şi părinţi „2 ore cu cei mai frumoşi
copii ai Chişinăului”.
Sanduleanu Ştefan,
elev al clasei a Xl-a, Liceul „Mircea Eliade”, deţinător al diplomei de gradul I la concursurile municipale de fizică, chimie, matematică, deţinător
al diplomelor de gradul III la Olimpiadele republicane de chimie şi fizică,
deţinător al diplomei de gradul II la Olimpiada internaţională de fizică şi
chimie.
Ciornigal Sergiu,
elev al clasei a Xl-a, Liceul „Alexandru loan Cuza”, învingătorul mai multor ediţii ale concursului municipal la geografie „Sezont Ciubară”, membru
activ al Organizaţiei Mondiale a Copiilor Talentaţi, precum şi al Agenţiei

Tinerilor Jurnalişti „AMP - Internaţional”.
Vanovschi Alexandru,
elev al clasei a X-a, Liceul „Nicolae Milescu Spătaru”, deţinător al diplomelor de gradul I la concursurile municipale de informatică, chimie,
biologie.
Gordienco Otilia,
elevă a clasei a VII-a, Liceul „Nicolae lorga”, deţinătoare a diplomei de
gradul I la concursul municipal de fizică, deţinătoare a diplomei de gardul
II la Olimpiada republicană de fizică.
Cropotova Elena,
elevă a clasei a IX-a, Liceul „Kiril şi Metodiu”, deţinătoare a diplomei de
gradul II la Olimpiada republicană de chimie.
Prunici Ion,
elev al clasei a Xl-a, Liceul „Petru Zadnipru”, deţinător al diplomei de
gradul III la Olimpiada republicană de chimie, laureat al Conferinţei municipale ştiinţifico-practice a elevilor „Muncă, talent, cutezanţă”.
Pruteanu Ion,
elev al clasei a X-a, Liceul „Principesa Natalia Dadiani”, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal de fizică, deţinător al diplomei
de gradul III la Olimpiada republicană de fizică.
Vicol Dorian,
elev al clasei a Xl-a, Liceul de creativitate şi inventică „Prometeu”, deţinător al diplomei de gradul I la concursul municipal de fizică, deţinător al
diplomei de gradul II la Olimpiadele republicane de fizică şi matematică,
menţiune la concursul internaţional de fizică.
Indviceanu Mihai,
elev al clasei a VII-a, Liceul „Ion Creangă”, deţinător al diplomelor de
gradul I şi II la concursul memorial de matematică „Constantin Spătaru”,
deţinător al diplomei de gradul I la concursul ABC.
Cerneavscaia Elena,
elevă a clasei a Xl-a, Liceul „Alexandr Puşkin”, deţinătoare a diplomei
de gradul II la Olimpiada republicană de limbă rusă, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursul municipal de limbă rusă.
Ţurcan Olga,
elevă a clasei a IX-a, Liceul „Nicolae Gogol”, deţinătoare a diplomelor
de gradul I la Olimpiada republicană de limbă rusă şi la concursul municipal de limbă rusă.
Gîrlea Anastasia,
elevă a clasei a Vl-a, Liceul „Ginta Latină”, Casa de Creaţie a Copiilor
„Floarea soarelui”, deţinătoare a diplomei de excelenţă în cadrul proiectului educaţional internaţional „Să învăţăm să trăim împreună”, laureată a
concursurilor municipale „Să trăiţi, să-nfloriţi”, „Florile Dalbe”, „Pentru tine,
Doamne”, „La onor, la datorie”.
Grini Iunona,
elevă a clasei a VII-a, Liceul „Vasile Lupu”, Casa de Creaţie a Copiilor
„Floarea soarelui”, deţinătoare a diplomelor la concursurile municipale de
desen „O lume fără lacrimi”, „Un mediu sănătos copiilor”, „Lumea în ochii
copiilor”, „Măşti şi accesorii tradiţionale în cadrul sărbătorilor de iarnă”, la
concursul naţional de desing.
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Butuc Silvia,
elevă a clasei a VII-a, Liceul „Mircea Eliade”, deţinătoare a diplomelor
de gradul I şi II la concursurile municipale de folclor „Să trăiţi, să-nfloriţi”,
„Pentru tine, Doamne”, „În ţara lui Moş Crăciun”.
Răileanu Ştefan,
- elev al clasei Xl-a, Liceul „Alexandru loan Cuza”, deţinător al diplomei
de gradul I la concursul municipal „O viaţă nu costă nimic, nimic nu valorează cât o viaţă”, deţinător al diplomei de gradul II la concursul municipal
„Lumea în viziunea copiilor”, deţinător al diplomei de gradul I la concursul
municipal la informatică.
Galben Ion,
elev al clasei a VH-a, şcoala nr.52, Centrul de creaţie tehnică (sectorul
Buiucani), deţinător al diplomelor de gradul I la concursurile municipale
de rachetomodelism.
Cojocari Anastasia,
elevă a clasei a X-a, Liceul „Mihail Kogălniceanu”, Centrul de educaţie
estetică „Lăstărel”, deţinătoare a diplomelor de gradele I şi II la concursurile
şi expoziţiile municipale de artizanat şi meşteşuguri populare.
ŞCOLILE SPORTIVE
Zaporojan Vladimir,
Clubul sportiv “Speranţa”, membru al lotului naţional al Republicii
Moldova, dublu Campion al Republicii Moldova printre juniori şi seniori,
locul II la Campionatul Europei la lupte greco-romane printre juniori din
or.Tirana (Albania).
Ciobanu Gheorghe,
Clubul sportiv “Speranţa”, membru al lotului naţional al Republicii Moldova, maestru în sport, locul I la Campionatul Republicii Moldova la lupte
greco-romane, locul III la Campionatul Europei printre juniori.
Kropotov Ivan,
Clubul sportiv “Speranţa”, membru al lotului naţional de juniori al
Republicii Moldova la baschet, locul I la Campionatul Republicii Moldova
(ediţiile 2003,2004 şi 2005). La moment se pregăteşte către Campionatul
Europei, prima categorie sportivă.
Juravliova Evghenia,
Clubul sportiv „Speranţa”, membru al lotului naţional, Campion al
Campionatelor naţionale între juniori şi seniori, între şcoli sportive, prima
categorie sportivă la volei.
Polcanova Sofia,
Şcoala sportivă nr.8, membru al lotului naţional la tenis de masă, prima categorie sportivă, locul I la Cupa Republicii Moldova, locul I la Campionatul Europei „Euro kids”, locul I la Campionatul Europei din or.Strasbourg
(Franţa).
Cebotariov Nicolae,
Şcoala sportivă nr.8, prima categorie sportivă, învingător şi premiant
la mai multe concursuri naţionale şi internaţionale la badminton.
Tarasov Andrei,
Şcoala sportivă „Delfin”, membru al lotului naţional la polo pe apă, prima categorie sportivă, locul III la Campionatul deschis al Ucrainei la polo
pe apă, Campion al Republicii Moldova.
Postolachi Tudor,

Şcoala sportivă nr.ll, candidat în maeştri ai sportului la înot, recordman
al Republicii Moldova, Campion al republicii, învingător şi premiant al mai
multor turnee naţionale şi internaţionale.
Cristea Olga,
Liceul-internat municipal cu profil sportiv, maestru în sport de clasă
internaţională, dublă Campioană a României printre juniori la atletism,
medalia de bronz la Campionatul Europei, locul I la Jocurile Balcanice, participantă la Jocurile Olimpice din or.Atena.
Pipa Artiom,
Liceul-internat municipal cu profil sportiv, candidat în maeştri ai sportului, deţine 13 recorduri ale Republicii Moldova printre juniori, multiplu
Campion al Republicii Moldova.
Zbârnea Andrian,
Liceul-internat municipal cu profil sportiv, candidat în maeştri ai sportului, multiplu Campion al republicii.
Paghiev Boris,
Şcoala sportivă de scrimă, prima categorie la scrimă, locul IV la Cupa
Mondială printre juniori, locul V la Campionatul deschis al Ucrainei.
Enachi Vasile,
Şcoala sportivă nr.6, posesor de centură neagră (I dan) la taekwon-do
WTF, este Campion al Republicii Moldova, învingător şi premiant la mai
multe turnee internaţionale.
Costin Serghei,
Şcoala sportivă nr.2, locul V la Campionatul Republicii Moldova, Jocurile sportive internaţionale ale juniorilor din ţările CSI şi Baltice.
Turcan Andrei,
Liceul-internat republican cu profil sportiv, candidat în maeştri ai sportului, Campion al Republicii Moldova, locul I la Regata internaţională din
Slovacia, locul III la Festivalul Olimpic european - locul VIII.
Cazacu Marin,
Liceul-internat republican cu profil sportiv, Maestru în sport, multiplu
Campion al Republicii Moldova şi al diverselor turnee internaţionale, Campion al Europei la lupte greco-romane printre cadeţi.
Bădărău Vitalie,
Liceul-internat municipal cu profil sportiv, candidat în maeştri ai sportului, Campion european printre juniori, multiplu Campion naţional la
box.
Albot Radu,
Şcoala sportivă specializată republicană de tenis, membru al selecţionatei naţionale la tenis, Campion al Republicii Moldova (până la 16 ani),
Campion european (junior-masters), învingător şi premiant al multiplelor
turnee internaţionale.
Scutelnic Cristina,
Şcoala sportivă nr. 12, membră a lotului naţional, Campion al Republicii Moldova la taekwon-do, participantă la Campionatul Europei printre
juniori.
Cojocarii Olesea,
Şcoala sportivă nr.3, candidat în maeştri ai sportului la atletism, locul I
la Campionatul Republicii Moldova (de iarnă).
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Bulmaga Irina,
Şcoala sportivă nr. 7, locul I la Campionatul mondial la şah în categoria
până la 12 ani, Campion al Republicii Moldova.
Croitor Valentina,
. Şcoala sportivă nr.3, locul I la Campionatul Republicii Moldova (de
iarnă), candidat în maeştri ai sportului.
Radideal Arina,
Şcoala sportivă nr.7, locul VI la Campionatul mondial (seniori).
Vasilevschii Alexandru,
Clubul sportiv specializat „Dinamo”, locul I la Campionatul Republicii
Moldova (juniori), locul XII la Campionatul mondial între juniori, Maestru
în sport
Davidenco Dumitru,
Şcoala sportivă de haltere, Maestru în sport, multiplu Campion al Republicii Moldova, locul V la Campionatul Europei printre juniori.
lovu Cristina,
Şcoala sportivă de haltere, categoria I, multiplă Campioană a Republicii Moldova, deţine 16 recorduri naţionale printre fete.
Cuian Oleg,
Şcoala sportivă specializată de atletism, multiplu Campion şi premiant
al diverselor concursuri internaţionale, categoria I.
Cociorvă Serghei,
Şcoala sportivă nr.4, membru al selecţionatei naţionale de juniori,
Campion al Republicii Moldova la polo pe apă, locul III la Campionatul
deschis al Ucrainei printre juniori, categoria sportivă I.
Corostîliov Artiom,
Şcoala sportivă specializată de înot, I categorie sportivă, Campion al
Republicii Moldova printre copii.

tivă, premiantă ai mai multor turnee internaţionale, participantă la Campionatele europene şi mondiale
Cornet Alexandru,
Şcoala sportivă de atletism nr. 3, prima categorie sportivă la atletism,
Campion al Republicii Moldova.
Dobriţa Natalia,
Şcoala sportivă de atletism nr. 3, prima categorie sportivă de atletism,
multiplă Campioană a Republicii Moldova.
Denisiuc Alexandru,
Şcoala sportivă la iahting, multiplu Campion al Republicii Moldova la
iahting, locul VII la Campionatul Ţărilor Balcanice, locul VII la Campionatul
Europei de Est
Dudoglo Iurie,
Liceul-internat municipal cu profil sportiv, Campion al Republicii Moldova la haltere , vicecampion European la haltere (juniori).
Belîh Ecaterina,
Şcoala sportivă nr. 11, Campioana Republicii Moldova la înot.
LICEUL NAŢIONAL DE COREGRAFIE
Vişnevschi Nadejda,
elevă a clasei a XII-a, laureată a Concursului de balet „America GrandPrix”, 2005, invitată la Academia de dans din New-York şi Wachington,
2006;
Bogdan Irina,
elevă a clasei a Xll-a, deţinătoare a Premiului IV la concursul internaţional de balet (Haricov, Ucraina), 2006;
Şeveliov Lina,
elevă a clasei a X-a, deţinătoare a Premiului III la concursurile internaţionale de balet din Viena şi Kiev, 2006
LAUREAŢII CONCURSURILOR REPUBLICANE ŞI INTERNAŢIONALE

Olaru Ecaterina,
Clubul sportiv “Speranţa”, Campioana spartachiadei elevilor din Republica Moldova, membră a lotului naţional, Campioana municipiului Chişinău, învingătoare şi premiantă a mai multor turnee naţionale şi internaţionale, Maestru în sport.
Munteanu Maxim,
Liceul municipal sportiv, deţinător al diplomei de gradul II la Cupa Republicii Moldova la caiac-canoe,
Morcov Octavian,
Şcoala sportivă specializată de box, lupta liberă şi kick-boxing, prima
categorie sportivă la box, Campion al mun. Chişinău la box (ediţia - 2006).
Guţanu Victor,
Liceul internat municipal cu profil sportiv, prima categorie sportivă,
Campion al mun. Chişinău şi al Republicii Moldova la atletism.
Obreja Valentina,
Clubul sportiv „Speranţa”, Maestru în sport la gimnastică artistică, vicecampion al Republicii Moldova, participantă la Campionatul Europei
Maranduc Xenia,
Clubul sportiv „Speranţa”, Maestru în sport la gimnastică ritmică spor-

Matei Dumitru,
student la anul III, Colegiul de muzică “Ştefan Neaga”, laureat al concursurilor republicane şi internaţionale, participant la Festivalurile Internaţionale “Nopţile pianistice” din Paris, Franţa, 2006
Chisnenco Mihaela,
elevă a clasei a Vl-a, Liceul “Mircea Eliade”, deţinătoare a premiilor de
gradul I la concursurile republicane şi internaţionale (România, Ucraina),
2006.
Chisnenco Mihaela,
elevă a clasei a Vl-a, Liceul “Mircea Eliade”, deţinătoare a premiilor de
gradul I la concursurile republicane şi internaţionale (România, Ucraina),
2006.
Condorache Elena,
- elevă a clasei a Vl-a, Liceul - Internat Republican de Muzică “Ciprian
Porumbescu”, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursurile republicane şi internaţionale “Steaua Chişinăului”, “Steluţele Mării” din Republica
Moldova şi România, 2006.
Costriţchi Tamara,
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elevă a clasei a VII-a, Liceul de creativitate şi inventică “Prometeu”, laureată a concursurilor republicane şi internaţionale, 2006.
Creţu Constantin,
elev al clasei a Xl-a, Liceul „Mircea Eliade”, deţinător al diplomelor de
gradul I la concursurile republicane.
Budu Alina,
elevă a clasei a IV-a , Şcoala de Arte “Valeriu Poleacov”, deţinătoare a
diplomei de gradul I , saxofon, secţiunea minori, 2006.
Zlatovcina Irina,
elevă a clasei a IX-a, Şcoala de muzică nr. 5, deţinătoare a diplomei de
gradul I, saxofon, secţiunea majori, 2006.
Bolohan Victor,
elev al clasei a VI-a, Şcoala de Arte “Alexei Stîrcea”, deţinător al diplomei
de gradul II, saxofon, secţiunea minori, 2006.
Ciudanschi Roman,
elev al clasei a Vll-a, Şcoala de muzică din Cricova, deţinător al diplomei de gradul I, saxofon, secţiunea minori, 2006
Donţu Dumitru,
elev al clasei a IV-a, Şcoala de Arte “Valeriu Poleacov”, deţinător al diplomei de gradul III, saxofon, secţiunea minori, 2006
Mazur Alexandru,
elev al clasei a IX-a, Şcoala de Arte “Valeriu Poleacov”, deţinător al diplomei de gradul III, saxofon, secţiunea majori, 2006.
Şeremed Vlad,
elev al clasei a IlI-a, Şcoala de Arte “Valeriu Poleacov”, deţinător al diplomei de gradul I, saxofon, secţiunea minori, 2006.
Marcov Olga,
elevă a clasei a IX-a, Şcoala de Arte “Valeriu Poleacov”, deţinătoare a
diplomei de gradul I, vioară, secţiunea majori, 2006.
Popovici Anastasia,
elevă a clasei a Vl-a, Şcoala de muzică nr.3, deţinătoare a diplomei de
gradul I, vioară, secţiunea minori, 2006.
Bălan Victoria,
elevă a clasei a Vll-a, Şcoala de muzică nr.3, deţinătoare a diplomei de
gradul I, vioară, secţiunea majori, 2006.
Rusu Lia,
elevă a clasei a IV-a, Şcoala de Arte “Valeriu Poleacov”, deţinătoare a
diplomei de gradul I , vioară, secţiunea minori, 2006.
Cucu Galina,
elevă a clasei a IX-a, Şcoala de muzică nr.3, deţinătoare a diplomei de
gradul I, vioară, secţiunea majori, 2006.
LICEUL REPUBLICAN DE ARTE PLASTICE „IGOR VIERU”
Palii Marta,
elevă a clasei a X-a, media generală - 9,12, deţinătoare a diplomei la
Concursul Internaţional „Copilul şi cîinele” din Germania
Oleinicenco Ana,

elevă a clasei a X-a, media generală - 9,45, deţinătoare a diplomei de
laureat la concursurile republicane şi internaţionale din China, Cehia, Macedonia.
Burlac Tudoriţa,
elevă a clasei a VUI-a, media generală - 9,00, deţinătoare a diplomei de
laureat la concursurile internaţionale din Slovenia, Polonia, 2006.
COLEGIUL REPUBLICAN DE ARTE PLASTICE „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ”
Cozacenco Olga,
studentă la anul II, media generală - 9,25, diplomantă a concursurilor
municipale, 2006;
Costerina Ecaterina,
studentă la anul III, media generală - 9,18, diplomantă a concursurilor
organizate în cadrul colegiului, expoziţia participantă la galeria Constantin
Brâncuşi, 2006.
LICEUL REPUBLICAN DE ARTE PLASTICE „ALEXEI SCIUSEV”
Luchiţă Mircea,
elev al clasei a IlI-a, deţinător al diplomei de laureat al concursului internaţional din Indonezia, 2006.
Gavriliţă Omelia,
elevă a clasei a IlI-a, deţinătoare a diplomei de laureat la concursul internaţional din Indonezia, 2006.
LICEUL REPUBLICAN DE MUZICĂ „SERGHEI RAHMANINOV”
Malţev Xenia,
elevă a clasei a VlII-a, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursul
de interpretare instrumentală „Timofei Popovici”, Sibiu, România, 2006.
Constantinov Sergiu,
elev al clasei a VlII-a, deţinător al diplomei de măiestrie interpretativă
la Jocurile Delfice (or.Kiev, Ucraina), 2006.
Zolotareov Alina,
elevă a clasei a VlII-a, deţinătoare a Premiului de gradul II la concursul
internaţional „Viva la Muzica”, or.Zălău, România, deţinătoare a diplomei
de gradul III la concursul internaţional consacrat lui Rimkii Korsakov (or.
Tihvin, Rusia).
INSTITUŢIA PUBLICĂ TEATRUL - STUDIOU „С УЛИЦЫ РОЗ”
Diacenco Ecaterina,
elevă a clasei a VlII-a, media generală - 9,3, participantă la spectacolele
Teatrului Profesional „С улицы роз”.
Oleinic Olga,
elevă a clasei a X-a, media generală - 9,00, participantă la spectacolele
Teatrului Profesional „С улицы роз”.
Corj anco va Olga,
elevă a clasei a Xl-a, media generală - 9,00, participantă la spectacolele
Teatrului Profesional „С улицы роз”.
LICEUL - INTERNAT REPUBLICAN DE MUZICĂ „CIPRIAN PORUMBESCU”
Pocitari Liliana,
elevă a clasei a IV-a, deţinătoare a diplomei de gradul I la concursul
internaţional al tinerilor interpreţi „Eugen Coca”, deţinătoare a diplomei de
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gradul I la Concursul internaţional „Paul Constantinescu”, Ploieşti, România.
Curtean Ion,
elev al clasei a Vl-a, deţinător al diplomei de gradul I la concursul de
interpretare instrumentală „Emanuil Elenescu”, Piatra Neamţ, 2006.
Manciu Ion,
elev al clasei a VlII-a, deţinătorul Marelui Premiu al concursului „Paul
Constantinescu”, Ploieşti, România, 2006.

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Stratievschi Chiril,
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
în domeniul învăţămîntului:
Negru Andrei,
Eminent al învăţămîntului din Republica Moldova, eminent al culturii
fizice şi sport din URSS, antrenor emerit al Republicii Moldova, deţinător al
medaliei „Meritul Civic”.

COLEGIUL REPUBLICAN DE MUZICĂ „ŞTEFAN NEAGA”
Panainte Cornel,
student la anul II, diplomant al concursurilor municipale, 2006.

Andrieş Veronica,
Eminent al învăţămîntului din Republica Moldova, deţinătoare a medaliei „Meritul Civic”.

Pîngaru Elena,
- studentă la anul IV, diplomantă a concursurilor municipale, 2006.

In domeniul sportului:
Goraşcenco Lilia,
- Multiplă campioană a Republicii Moldova la baschet, participantă la
două ediţii ale Spartachiadelor Popoarelor din URSS. Eminent al învăţămîntului superior din URSS.

CLUBUL SPORTIV „ CODREANCA”
Doga Dumitru,
multiplu campion al Republicii Moldova la categoria de vârstă tineret,
multiplu fmalist al Campionatelor Mondiale din Germania, Franţa, Italia,
Spania, Polonia, Austria, Rusia, Ucraina, 2006
Vâşinscaia Svetlana,
multiplă campioană mondială, multiplă campioană a Republicii
Moldova la categoria de vârstă tineret, multiplă finalistă a Campionatelor Mondiale din Germania, Franţa, Spania, Italia, Polonia, Austria, Rusia,
Ucraina, 2006.

Griţuc Mărgărita,
- Maestru în sport la gimnastică, multiplă campioană a Republicii
Moldova la gimnastică, antrenor superior la şcoala sportivă de gimnastică
(1958-1968), lector superior la catedra de gimnastică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (1961-1994).
în domeniul medicinii:

Bărdăhan Ilie,
multiplu campion al Republicii Moldova, laureat al competiţiilor internaţionale din Germania, Spania, Franţa, Belgia, Austria, Italia, Spania,
Lituania, Letonia, Rusia, Ucraina, 2006

Cazacu Porfirii,
Profesor universitar la catedra Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică,
doctor în medicină, şi-a adus aportul la propagarea biologiei, chimiei şi
medicinii, activând în funcţie de şef de redacţie la „Enciclopedia sovietică
moldovenească

Agapova lana,
multiplă campioană a Republicii Moldova, laureată a competiţiilor
internaţionale din Germania, Franţa, Spania, Belgia, Austria, Italia, Rusia,
Ucraina, Lituania, Letonia, 2006

Lupaşcu Teodor,
Conferenţiar universitar la catedra Anatomia omului, doctor în medicină, a contribuit la perfecţionarea programelor analitice, a materialului
didactic şi ilustrativ-didactic.

Radvan Cristian,
multiplu campion al Republicii Moldova la categoria Juniori I, laureat
al competiţiilor internaţionale din Germania, Italia, Lituania, Letonia, Rusia,
Ucraina, România, Bulgaria, 2006

In domeniul culturii:
Goncearuc Ludmila,
Violonistă-solist de orchestră, a activat în calitate de profesor de vioară
la Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu”, şcoala muzicală nr. 2
şi Conservatorul de stat. A educat o pleiadă de muzicieni dotaţi, membră a
Uniunii Muzicienilor din Moldova.

Seliverstova Tatiana,
multiplă campioană a Republicii Moldova la categoria Juniori I, laureată a competiţiilor internaţionale din Germania, Italia, Spania, Franţa,
Belgia, Austria, Rusia, Ucraina, România, 2006.
Petrova Xenia,
premiantă a competiţiilor internaţionale din Franţa, Belgia, Lituania,
Bulgaria, Germania, Ucraina, România, 2006.

Ciobanu Nistor,
Muzician-trompetist. A activat în calitate de profesor universitar interimar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, membru al Uniunii
Muzicienilor din Moldova

Carliuga Irina,
membră a Lotului Naţional de dans sportiv, premiantă a competiţiilor
internaţionale din Ucraina, România, 2006

lamşcicov Nina,
Membră a Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova. Este autorul a
mai mult de 20 proiecte de obiective din Chişinău şi din republică. E profesor la facultatea Urbanism şi Arhitectură a Universităţii Tehnice din Moldova. A participat la pregătirea a 30 promoţii de arhitecţi din Moldova.

OAMENII ÎN ETATE, DEŢINĂTORI AI BURSELOR DE MERIT, 2006
In domeniul ştiinţei:
Cemortan Leonid,

Leoncenco Iurie,
Membru al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova. Este autorul
a 25 proiecte de obiective mari din Chişinău. Pentru proiectarea Sălii cu
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Orgă a fost decorat cu diploma Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM.

Eminescu, acordată de Ambasada României în Republica Moldova

Gromov Alexandru,
Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor, membru al Uniunii Cineaştilor, membru al Ligii criticilor de teatru,
autor de cărţi şi monografii. Şi-a adus aportul deosebit la pregătirea emisiunilor despre cultivarea limbii române

Coţofan Nicolae,
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova. A activat
în calitate de vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, participant la Simpozionul internaţional de Artă Plastică din Ceramică (Ungaria), la numeroase expoziţii, organizate de Ministerul Culturii şi
Turismului. Este distins cu medalia „Meritul Civic”, Ordinul „Gloria Muncii”
şi Ordinul de Onoare. Este deţinător al titlului onorific „Maestru în Artă”,
Premiului Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, etc.

Cebotaru Măria,
Membră a Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, iniţiatorul creării redacţiei de editare a dicţionarelor explicative, bilingve, de ramură. A activat în
funcţie de redactor la Redacţia Principală a Enciclopediei Moldoveneşti.
A contribuit la editarea manualelor, literaturii de propagare a ştiinţei, folclorului, a „Cursului de gramatică istorică a limbii moldoveneşti”, „Atlasului
lingvistic”. A fost deputat al Sovietului orăşenesc Chişinău. A fost menţionată cu diferite distincţii: „Eminent al Presei”, medaliile „Veteran al muncii”
şi „Meritul civic”, Diploma de onoare a Sovietului Suprem al RSSM.
Galaicu Vasile,
Poet şi prozator. A activat în calitate de şef de secţie la săptămînalul
„Cultura”, secretar responsabil la revista „Nistru”, director al Fondului Literar, redactor-şef la editura „Literatura artistică”. Autor al numeroaselor culegeri de poezie şi proză
Roman Mihail,
Poet. A activat în calitate de maistru-tipograf. Semnează mai multe
culegeri de poezii pentru adulţi şi copii. Este deţinătorul Diplomei de excelenţă pentru promovarea spiritualităţii româneşti în Anul 2000 - Anul

Plămădeală Grigore,
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, are merite
deosebite în dezvoltarea artei plastice din Republica Moldova.
Macovei Ion,
Compozitor, deţinător al Premiului Naţional şi al Premiului pentru tineret, Maestru în artă, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor
din Moldova. A activat în calitate de profesor la Conservatorul de Stat
Kuzmina Galina,
Compozitoare, muzicolog, autor al unui număr mare de creaţii muzicale şi lucrări ştiinţifice. A activat în calitate de colaborator ştiinţific la
Academia de Ştiinţe a Moldovei, consultant al Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor din Moldova
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
2 noiembrie 2006

nr. 57/3

Cu privire la scutirea de dobânda bancară a persoanelor angajate în sistemul bugetar care construiesc/procură locuinţe prin metoda creditării
ipotecare
În scopul stopării fluctuaţiei cadrelor din sistemul bugetar şi al
îmbunătăţirii de trai ale funcţionarilor publici, întru executarea prevederilor deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 36/9 din 08.12.2005,
în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 405 din
25.11.1987 „ Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de acordare a încăperilor de locuit în Republica Moldova”, art.25 din
Legea serviciului public nr. 443-Xffl din 04.05.1995, art.18 alin. 2 lit. d)
şi art. 23 alin. 4 din Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 „ Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se acceptă achitarea din bugetul municipal pe anul 2006:
1.1. A dobânzii bancare în mărimea ratei de bază pentru creditele
pe termen lung, stabilite de Banca Naţională a Moldovei la creditele
acordate angajaţilor din sistemul bugetar pentru construcţia/procurarea locuinţelor, conform anexei nr. l, cu ulterioara achitare a mijloacelor financiare respective la conturile personale ale beneficiarilor,
deschise în băncile comerciale rezidente.
1.2 A dobânzii pentru creditare ipotecară în mărime de 8% conform contractelor investiţionale privind construct^/procurarea
spaţiului locativ, încheiate între angajaţii din sistemul bugetar şi
„Agenţia municipală de Ipotecă din Chişinău” SA (conform anexei nr.
1), cu ulterioara achitare a mijloacelor financiare respective la contul
de decontare al „Agenţiei municipale de Ipotecă din Chişinău”SA.

2. Direcţia evidenţă contabilă şi analiză economică a Primăriei
municipiului Chişinău (dna Eugenia Ciumac) va ţine evidenţa beneficiarilor, conform anexei nr. 2, în baza datelor prezentate de către Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiluilui municipal
Chişinău şi va efectua transferurile corespunzătoare conform pct. l al
prezentei decizii.
3. Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău (dna
Tatiana Cuneţchi), în baza calculelor prezentate de către Direcţia evidenţă contabilă şi analiză economică a Primăriei municipiului Chişinău.
3.1. Va asigura finanţarea cheltuielilor prevăzute în pct. l al prezentei decizii în limita alocaţiilor aprobate în bugetul municipal pentru anul 2006.
3.2. Va prevedea, la formarea bugetelor pe anii 2007-2016, alocaţiile necesare pentru achitarea sumei dobînzii.
4. Viceprimarul de ramură va asigura controlul executării prevederilor ore/entpi decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Bezer Galina

Botnaru Anatolii

Budeanu Lidia

Caraman Lidia

Cazacu Aliona

Certan Anastasia

Fistic Rodica

Jandîc Tudor

Oglinda Ana

Plămădeală Gheorghe

Roşea Rodica

Secu Vitalie

Sidor Sergiu

Simeniuc Elena

Solomon Corneliu

Spătaru Vasile

Şchiopu Alexei

Tăbăcaru Elena

Blănaru Alina

Veaceslav Marza

Margină Elena

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

Numele, prenumele

1

Nr
d/o

34

36

7

22

32

35

28

37

26

31

30

23

2

10

1

6

39

8

25

27

5

Nr. dosar

MDL (curs 13,4
MDL)
USD

MDL (curs 13,4
MDL)

anul 2006 (total)

USD

0

0

0

878,32

377,07

406,10

184,12

784,82

618,16

224,67

0,00

871,69

493,88

392,96

272,27

218,25

636,48

480,00

719,92

805,35

271,07

0,00

0

0,00

11.769,54

5.052,72

5.441,73

2.467,22

10.516,61

8.283,29

3.010,56

0,00

11.680,67

6.617,97

5.265,60

3.648,47

2.924,51

8.528,86

6.432,00

9.646,87

10.791,72

3.632,29

532,99

688,23

0

1.710,22

734,55

788,66

357,57

1.529,57

1.204,20

432,80

112,47

1.708,86

962,10

763,13

528,76

423,84

1.239,90

966,45

1.401,77

1.600,59

526,42

7.142,11

9.222,23

0,00

22.916,89

9.842,98

10.568,01

4.791,41

20.496,20

16.136,28

5.799,48

1.507,10

22.898,75

12.892,14

10.225,95

7.085,44

5.679,49

16.614,67

12.950,39

18.783,76

21.447,96

7.054,02

596,04

1.529,95

937,68

1.524,49

656,20

694,49

314,87

1.369,26

1.075,75

366,64

314,63

1.570,77

859,48

672,01

465,63

373,23

1.107,64

966,45

1.249,54

1.453,64

463,56

Contractele încheiate cu Agenţia Municipală de Ipotecă din Chişinău S.A.

USD

primele 6 luni ale anului 2006

8.344,63

21.419,30

13.127,59

21.342,88

9.186,78

9.722,85

4.408,22

19.169,68

15.060,53

5.132,92

4.404,84

21.990,81

12.032,66

9.408,15

6.518,80

5.225,28

15.507,02

13.530,26

17.493,62

20.350,94

6.489,88

MDL (curs 14,0)

anul 2007

Dobinda calculată pentru

283,37

1.347,27

445,61

720,00

310,46

325,98

147,97

648,22

508,76

168,48

280,47

754,06

406,54

315,44

218,67

175,34

523,83

486,77

590,21

687,36

217,70

USD

3967,22

18861,78

6238,58

10080,05

4346,49

4563,78

2071,61

9075,01

7122,64

280,47 2358,68

10556,85

5691,56

4416,21

3061,32

2454,75

7333,67

6814,74

8262,89

9623,08

3047,76

MDL (curs 14,0)

anul 2008

CALCULUL PRIVIND PLANIFICAREA RAMBURSĂRII DOBÎNZII DIN CONTUL BUGETULUI MUNICIPAL LA CONTRACTELE INVESTIŢIONALE
PRIVIND PROCURAREA/CONSTRUCŢIA SPAŢIULUI LOCATIV ÎNCHEIATE DE CĂTRE PERSOANELE CARE ACTIVEAZĂ ÎN SFERA BUGETARĂ
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Sandu Valentina

Bancu Ala

Batan Marina

Ignat Oliga

Frunza Veaceslav

Dolgieru Alexei

22

23

24

25

26

27

15

14

16

18

17

24

9

8.635,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cernean Inga

Ciobanu Svetlana

Esanu Igori

Girbu Mihail

Gontea Petru

Grigori Ina

Romanschi Vitalie

Rusu Aliona

Savciuc Oxana

Vasiloi Ana

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

20

36

29

19

4

41

38

33

12

11

21

***

***

***

***

***

*«»

***

***

***

***

***

***

***

Bucătaru Vera

4

40

***

Total general

Osadci Valerian

3

34

***

***

Nagornii Mihail

2

3

Total

Topal Angela

1

Contractele încheiate cu “Moldova-Agroindbank” SA

Total

Cozlov Anjela

21

213021,34

97.310,71

11.345,91

3.559,63

6.299,11

8.536,50

13.636,09

2.520,00

11.799,38

12.418,88

0,00

9.671,10

0,00

0,00

6.216,00

11.308,11

115.710,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

*#*

***

***

***

***

18.213,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

489121,50

245.066,27

21963,85

15532,52

12273,77

16638,30

26569,73

15382,50

22930,95

24310,13

9276,86

18848,60

9352,88

17805,00

12152,44

22028,74

244.055,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

25.436,21

0,00

0,00

0,00

2.531,55

1.199,17

2.107,87

517,82

628444,05

272.337,17

19.051,99

22.556,21

10.975,97

14.971,95

23.759,93

23.538,38

20.259,75

22.105,13

17.506,07

17.038,72

17.496,94

32.586,75

10.810,54

19.678,84

356.106,88

0

0

0

35.441,70

16.788,38

29.510,16

7.249,52

501238,05

240.015,75

16.140,13

19.990,85

9.678,17

13.233,15

20.950,13

20.904,98

17:588,55

19.587,75

15.571,97

15.064,30

15.562,84

28.945,35

9.468,64

17.328,94

261.222,30

28913,78

25964,26

27355,72

13574,35

12217,52

14050,80

3263,44
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***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

18.919,17

2065,27

1854,59

1953,98

969,60

872,68

1.003,63

233,10
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Lista persoanelor angajate în sistemul bugetar care solicită scutirea de
dobânda bancară pentru construirea/procurarea locuinţelor prin metoda
creditării ipotecare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Fiştiuc Rodica
Oglinda Ana
Topal Angela
Grigori l na
Bezer Calina
Certan Anastasia
Blănaru Alina
Caraman Lidia
Cozlova Angela
Jandîc Tudor
Cernean Inga
Ciobanu Svetlana
Nagornîi Mihail
Frunza Veaceslav
Dolghieru Alexei
Ignat Olga
Bancu Ala
Batan Marina
Romanschi Vitalie
Vasiloi Ana
Bucătaru Vera
Tăbăcaru Elena
Plămădeală Gheorghe
Sandu Mihail
Budeanu Lidia
Sidor Sergiu
Botnaru Anatolii
Solomon Corneliu
Rusu Aliona
Roşea Rodica
Secu Vitalie
Şchiopu Alexei
Eşanu Igor
Margină Elena
Spătaru Vasile
Savciuc Oxana
Simeniuc Elena
Girbu Mihail
Cazacu Aliona
Osadci Valerian
Gonţea Petru

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
Şcoala Moldo-Rusă nr. 3 mun. Chişinău
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Liceul Teoretic “Nicolae lorga” mun. Chişinău
Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău
Şcoala Medie nr. 71 mun. Chişinău
Universitatea Tehnică a Moldovei
Pretura sectorului Botanica
Comisariatul de poliţie al sectorului Ciocana
Şcoala sportivă “Delfin” or. Chişinău
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chiţinău
Liceul Naţional “Minai Viteazul” mun. Chişinău
Aparatul Guvernului Republicii Moldova
Aparatul Guvernului Republicii Moldova
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
Aparatul Guvernului Republicii Moldova
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova
Serviciul de Informaţie şi Securitate al Republicii Moldova
î. M. Postul de radio “Antena C”
Universitatea de Stat din Moldova
M.A.I. Academia de poliţie “Ştefan cel Mare”
M. A. l. Brigada de poliţie cu destinaţie specială “Fulger”
Procuratura Generală a Republicii Moldova
Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă
Academia de Studii Economice din Moldova
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă
Centrul de medicină preventivă municipal
Direcţia generală arhitectură şi urbanism a Consiliului municipal Chişinău
Direcţia tehnologii şi sisteme informaţionale a Primăriei municipiului Chişinău
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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