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Suprafața totală a s. Bravicea

5 980,47 ha

Suprafața totală a s. Bravicea

5 980,47 ha

Proprietatea 
statului

2303,66

ha

Proprietatea 
APL

1570,99

ha

Proprietatea 
privată

2105,82

ha



PROPRIETATEA

STATULUI

2303,66 ha

FONDUL 
SILVIC

2207,03 ha

Terenuri destinate 
industriei, 

transporturilor, 
telecomunicațiilor ș.a. 

destinații speciale

77,63 ha:

– Oficiul Poștal

– Stația meteorologică

– Moldcell

– Rețele electrice

– Trasee principale

FONDUL 
APELOR

19,0 ha:

– râul Cula

– râul Ichel



PROPRIETATEA  APL 

1 570,99 ha

Terenurile satului Bravicea – 223,64 ha

(străzi, drumuri, râpi, terenuri aferente 
construcțiilor social-economice: stadion, piețe, 
grădinița, școala, rezerva primăriei 5% etc.)

FONDUL SILVIC

484,30 ha

(păduri, fâșii de 
protecție)

FONDUL APELOR

67,0 ha

(mlaștini, iazuri)

Terenuri cu destinație 
agricolă – 794,20 ha

Plantații de nuci 
(Pustaia, Cârchici, 

fânețe, pășuni, râpi)

Terenuri cu 
destinație industrială 

1,85 ha

(moara, frigiderul)



Loturi de pe lângă 

casă și 

construcții

487,27 ha

Terenuri cu 

destinație

agricolă

(cote, terenuri 

agricole procurate 

prin vânzare/ 

cumpărare)

1576,29 ha

Fondul silvic

(păduri plantate 

în bază de 

contract)

38,19 ha

Terenuri cu 

destinație 

industrială și alte 

destinații

• SRL „IonelAgil”

• Fabrica de pîine

• SRL „Elveral”

• Casa de 

deservire socială

• Î.I. „Cotiujanu”

• Î.I.„Zid Tot 

Prim”

• Piața

4,07 ha

+PROPRIETATEA PRIVATĂ – 2105,82 ha



79%

21%

Bugetul Primăriei Bravicea planificat  

pentru anul 2021: 7 945,5 mii lei

Transferuri de la

bugetul de stat

(6 263,0 mii lei)

Impozite

(1 682,5 mii lei)



+Bugetul executat - 2021 (lei)

VENITURI

Aprobat: 7 479 500

Precizat:  7 945 483

Executat: 8 127 061

(102,3%)

CHELTUIELI

Aprobat: 7 479 500

Precizat:  8 422 106

Executat: 7 916 491

(94,0%) 



Transferuri executate de la 

bugetul de stat: 6251,0 mii lei 

Transferuri cu 
destinație specială

4341,7 mii lei

Transferuri cu 
destinație generală

1294,5 mii lei

Transferuri cu 
destinație generală din 
fondul de compensare

425,6 mii lei

Transferuri capitale 
primite cu destinație 

specială

109,2 mii lei

Transferuri primite 
între bugetele locale

80 mii lei



Transferuri cu destinație specială: 

4341,7 mii lei pentru:

Grădinița

2931,0 mii lei

Școala de Arte

1028,5 mii lei

Dezvoltarea 
drumurilor

382,2 mii lei



Impozite executate: 1876,1 mii lei

Impozite

(mii lei) 

1112,4 

Taxe locale

(mii lei) 

391,6

Donații

(mii lei) 

14,6

Încasări de 
la prestarea
serviciilor cu 

plată

(mii lei) 

357,5



Încasări în Bugetul APL

de la prestarea serviciilor cu plată: 357,5 mii lei

Primăria

- Certificate, 

- prestarea serviciilor 

cu excavatorul:

48 pers. -32 750 lei;

- taxa de piață: 5880 

lei, 

- taxa pentru 

înregistrarea 

căsătoriilor

Grădinița

Plata pentru 

alimentarea 

copiilor

Școala de Arte

Taxa pentru studii

Casa de Cultură

- Arenda 

localului

- Servicii Sala de 

Fitness

Biblioteca Publică

- imprimare, 

- xeroxare



Bugetul executat - 2021 (lei)

Cheltuieli

Aprobat: 7 479 500

Precizat: 8 422 106

Executat: 7 916 491   (94%)



Activitatea Primăriei

• Bugetul planificat: 1750,8 mii lei

• Bugetul  executat: 1529,7 mii lei



Serviciul Teritorial Salvatori și Pompieri

• Bugetul planificat: 212,9 mii lei

• Bugetul executat: 189,5 mii lei

• APL Meleșeni, Țibirica, Săseni 
au contribuit în anul 2021 cu 65 
mii lei pentru Serviciului 
Teritorial de Salvatori și 
Pompieri (STSP) din Bravicea.

• În perioada de raportare, 
echipele de Salvatori și 
Pompieri au efectuat 50 de 
deplasări în satele Bravicea, 
Săseni, Meleșeni, Țibirica, 
Bahu, Schinoasa și alte 
localități pentru stingerea 
incendiilor, inclusiv celor de 
vegetație.



Serviciul Teritorial Salvatori și Pompieri

• Serviciul Teritorial Salvatori 
și Pompieri (STSP) din s. 
Bravicea a beneficiat de mai 
multe bunuri (cagule, 
centuri, dulapuri) oferite ca 
donație în ziua de 9 februarie 
2021 de către voluntarii 
pompieri din orașul Buhl, 
Germania, înfrățit cu orașul 
Călărași. 

• Donația a fost făcută prin 
intermediul Direcției Situații 
Excepționale Ungheni și 
Consiliului Raional Călărași.



Serviciul Teritorial Salvatori și Pompieri

Pompierii voluntari au 

montat pe autospecială un 

dispozitiv absolut necesar 

pentru stingerea 

incendiilor, primit în dar 

din partea pompierilor din 

orașul Bühl, Baden-

Wurttemberg, Germania 

în luna aprilie 2021. 



Dezvoltarea drumurilor – 2021
Construcția drumurilor locale planificat – 413,5 mii lei, 

inclusiv:

din Fondul Rutier al RM: 382,5 mii lei; 

din bugetul APL Bravicea: 31,0 mii lei

Executat

407,6 mii lei

Cumpărare 
pietriș:

384,8 mii lei

Procurare 
combustibil: 

9,9 mii lei

Servicii 
(transportare 

pietriș):

9,9 mii lei



Dezvoltarea drumurilor

S-a procurat pietriș în sumă de 384,8 mii lei:

• agregat grosier 32/63 - 679,95 t

• agregat grosier 16/32 - 409,92 t

• agregat grosier 0/20 - 272,0  t

• Contribuția comunității: 

100 t pietriș în valoare de 14,5 mii lei



Conform Proceselor-verbale ale Comisiei de 

constatare a distribuirii pietrișului, au fost reparate 

următoarele porțiuni de drumur în satul Bravicea

• Reg. Stadion, str. Viilor: 200 m                        

(APL:12 500 lei; Contribuția comunității: 3000 lei);

• Reg. Cimitirului, str. Livezilor: 100 m                    

(APL: 6 250 lei);

• Reg. Hârbovăț, str. Haiducilor: 600 m

(APL: 31 250 lei; Contribuția comunității: 11 500 lei);

• Reg. Fundătura, str. Miorița: 200 m

(APL: 12 500 lei)



Construcția drumurilor locale – 2021

Total:

428,0 mii lei

Fondul Rutier 

382,5 mii lei

Contribuția 
comunității 

14,5 mii lei

APL 

Bravicea

31,0 mii lei



Amenajarea teritoriului

Bugetul planificat: 165,0 mii lei

Bugetul executat: 159,7 mii lei

- Procurarea motorinei 28,3 mii lei

- Servicii 39,7 mii lei

- Procurarea materialelor de construcție 64,4 mii lei 

- (Harea Vasile - 10 mii lei APL, 15 mii lei Consiliul 

Raional)



Panoul la intrarea în sat

• Panoul Intrarea în sat din partea traseului 

M14 este rezultatul unui parteneriat 

public-privat între Administrația Publică 

Locală Bravicea și consăteni.

• Cetățeanul de onoare al satului Bravicea, 

Sergiu COGÎLNICEANU a venit cu 

contribuția în valoare de 40 mii lei pentru 

construcția și montarea icoanei (Sfântului 

Mare Mucenic Gheorghe) imprimată pe 

placa de marmură și construcția 

postamentului, iar antreprenorul, Victor 

BELINSCHI, a asigurat transportarea 

panoului din Chișinău la Bravicea.

• Pentru acest însemn reprezentativ, APL 

Bravicea a utilizat 33 mii de lei, la lucrările 

de montare participând pompierii-

voluntarii și bărbații angajați ai Primăriei 

Bravicea.



Campania Națională de înverzire a plaiului

În cadrul Campaniei Naționale de înverzire a plaiului din 13 noiembrie 2021, 
Primăria Bravicea, în parteneriat cu Gimnaziul „Ștefan cel Mare” a plantat 
200 copaci de arțar, tei și frasin:

- la intrarea în sat dinspre șoseaua M14,

- la Complexul Sportiv,

- în preajma Monumentului,

- pe panta dinspre regiunea Hârbovăț a satului.

• 80 de elevi din clasele a VII-a, VIII-a și a IX-a împreună cu diriginții și 
angajați ai Primăriei au răspuns îndemnului președintelui țării Maia 
Sandu „Vino și tu să plantezi un copac!”



Amenajarea teritoriului

• A fost finalizată construcția 
parapetului care susține panta 
din preajma Casei de Cultură. 

• Angajați ai Primăriei, Casei de 
Cultură, Bibliotecii Publice, 
serviciului de pompieri au 
plantat, îngrijit și udat flori, au 
vopsit stâlpii de pe parapet, 
menținând pe tot parcursul 
verii ordinea acestui spațiu 
public.

• La sfârșitul anului 2021 au fost 
efectuate lucrări de salubrizare 
la Monumentul eroilor căzuți 
în cel de-al Doilea Război 
Mondial.



Parteneriat public-privat 

Consilierului local Vasile HAREA, a 

inițiat Proiectul de amenajare a 

izvorului situat pe terenul public, în 

vecinătatea Ocolului Silvic Bravicea, 

pentru care:

• APL Bravicea a oferit 10 mii lei;

• Consiliul Raional Călărași: 15 mii 

lei;

• Sergiu COGÎLNICEANU: 6 mii 

lei

• Victor BELINSCHI: 5 mii lei

• Contribuția comunității: 8 mii lei



AMENAJAREA

TERITORIULUI – 2021 

Utilizarea motorinei:

1605 litri

inclusiv pentru:

Transportarea  
pietrișului pe 

drumurile locale

– 375 litri;

Compactarea 
drumului la stadion: 

20 litri;

Deszăpezirea 
drumurilor: 140 litri

Hramul Căruțașilor 
și Deschiderea 

Sezonului sportiv 2021

– 50 litri

Transportarea deșeurilor:

din sat: 340 litri

Transportarea solului din centrul 
satului: 60 litri

Cositul ierbii:

la stadion, de pe drumuri: 100 litri

Salubrizarea cimitirului, complexului 
sportiv, monumentului: 50 litri

Măturarea străzilor: 20 litri

Transportarea cisternei de pe 
autospecială la reparație: 20 litri

Amenajarea gunoiștii autorizate și 
lichidarea celor neautorizate

– 350 litri

Evacuarea deșeurilor de la 
casa Sofiei Călugăru:

20 litri;

Deplasarea comisiei 
pentru verificarea masei 

lemnoase: 10 litri

Amenajarea pantei din 
preajma Casei de 

Cultură;

transportarea 
blocurilor de beton, 

nisipului, frunzarilor 
de Duminica Mare:

50 litri

Lucrări cu 
excavatorul: 

2 200 litri



Acțiuni de amenajare și salubrizare

• APL Bravicea a săpat șanțuri și a 

fixat indicatoare pentru a 

preîntâmpina aruncarea gunoiului la 

locurile neautorizate.

• Salubrizarea cimitirului și a 

spațiilor publice din comunitate;

• Cosirea ierbii de pe drumul central 

al satului.



Gunoiștea autorizată

• Pe parcursul anului 2021 au avut loc mai multe acțiuni 

de voluntariat, organizate de Primăria Bravicea, 

inclusiv îngrădirea gunoiștii autorizate cu plasă 

metalică. În calitate de voluntari au fost angajații 

Primăriei care au montat plasa metalică pe o lungime 

de 130 m. Plasa metalică și cuiele au costat 3166 lei.

• Din motiv că persoanele care-și transportă singuri 

gunoiul la Gunoiște și-l descarcă în locurile nepermise, 

periodic are loc procesul de concentrare a acestuia la 

locul stabilit. Marin ȚĂRNĂ, Petru COJOCARU, 

ajutați de consilierul local Oleg POPA, au lucrat în 

condiții deloc ușoare și plăcute la Gunoiștea din sat.

• Gunoiul din sat este colectat în ultima sâmbătă a 

fiecărei luni (cu excepția zilelor în care plouă, pentru a 

nu deteriora drumurile) cu 2 tractoare care preiau sacii 

cu gunoi de la porțile oamenilor și-i transportă la 

Gunoiștea autorizată.

• După depunerea cererii de finanțare în cadrul 

proiectului „Comunități rezistente la schimbări 

climatice prin abilitarea femeilor”, proiect finanțat de 

Suedia și implementat de Programul Națiunilor unite 

pentru Dezvoltare (PNUD), Primăria Bravicea va 

beneficia de un grant de 16 mii dolari pentru inițiativa 

„Îmbunătățirea factorilor de mediu în s. Bravicea cu 

implicarea femeilor”, obiectivul principal al proiectului 

fiind construcția gardului la Gunoiștea autorizată.



Audieri publice

Audierile publice 
organizate și desfășurate în 
ziua de 23 mai 2021 au avut 
scopul de a asculta și 
cunoaște opinia cetățenilor 
asupra subiectelor 
abordate:

• Construcția rețelelor de 
apă conectate la fântâna 
arteziană din regiunea 
Cangea;

• Porțiunile de drum care 
urmează a fi reparate în 
anul 2021 din Fondul 
Rutier al RM.





Aprovizionarea cu apă

➢ Valoarea totală a investiției pentru forarea fântânii arteziene din regiunea 

Nisipăriei a fost de 570,0 mii lei. 

➢ Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural al Republicii 

Moldova (FNDAMR), a oferit suma de 273 761 lei.

➢ Suma cofinanțată de beneficiar - Primăria Bravicea, împreună cu membrii 

comunității a constituit 296 239 lei.

➢ Au fost efectuate și alte lucrări, activități în cadrul proiectului, valoarea 

cărora constituie 229 633 lei, bani achitați de APL Bravicea, inclusiv: 

• achitarea responsabilului tehnic: 5,7 mii lei; 

• conectarea la rețeaua de energie electrică a Fântânii arteziene: 29,2 mii lei;

• proiectarea rețelelor de apeduct pentru sectorul Cangea din s. Bravicea: 

150,0 mii lei;

• verificarea Proiectului „Proiectarea rețelelor de apeduct pentru sectorul 

Cangea”: 11,5 mii lei; 

• reabilitarea bazinului de apă în regiunea Cangea: 33,2 mii lei;

• lucrări de amenajare în preajma bazinului, efectuate de Primăria 

Bravicea.



Iluminat stradal

▪ Buget planificat: 65 mii lei

▪ Buget executat: 64,9 mii 

lei, inclusiv:

• Pentru energia electrică: 

16 mii lei;

• Servicii de reparații: 8 mii 

lei;

• Procurarea materialelor: 

40,9 mii lei.



Extinderea iluminatului stradal

Au fost achiziționate:

• Becuri LED cu P=18, 30 w, - 90 buc, inclusiv 77 contribuția APL;

• Fir electric cu becuri decorative (centrul satului, drumul la Biserică, la Grădiniță: 
314 buc.;

• Cablu electric pentru extindere și renovare: 1800 m (contribuția APL);

• Fir electric aluminiu cu diametrul 2,5 mm. pentru alimentarea corpurilor de 
iluminat: 55 m (APL);

• Corpuri de iluminare stradală: 30 buc (APL);

• Suport pentru corpuri de iluminare stradală: 30 buc. (APL);

• Proiectoare LED 30 buc. 50 w pentru: trotuarul spre grădiniță, cărarea spre 
stadion, pilonul la intrarea în sat, fațada Casei de Cultură, terenul de joacă de la 
Casa de Cultură, extinderea iluminatului stradal la satul nou (mori): inclusiv: 9 
buc. APL; 21 buc. contribuția lui SAVIȚCHI Viaceslav;

• Reparația și renovarea corpurilor de iluminat: 12 buc. (8 buc. APL, 4 buc. 
contribuția comunității);

• Proiectoare LED - 30 w pentru intrarea în sat: 4 buc. (APL);

• Renovarea sistemului de iluminare în sala de ședințe, coridor și birourile 
primăriei cu corpuri de tip nou LED - 18w: 20 buc. (APL);

• Proiector LED solar - 70w instalat în regiunea stadionului (APL).



Reparație la sediul Sectorului de poliție nr. 4 

din satul Bravicea

La începutul anului 2021 a fost 

efectuată reparația sediului 

Sectorului de poliție nr. 4 în 

valoare de 11,5 mii lei, inclusiv:

• Au fost utilizate materiale în 

valoare de: 8,6 mii lei;

• Efectuate lucrări în valoare 

de 2,9 mii lei;



Sărbători naționale

• La 2 iulie 2021, Sărbătoarea Națională 
„Ziua Comemorării lui Ștefan cel Mare 
și Sfânt”, a fost marcată la Bravicea prin 
sfințirea bustului Marelui Voievod. 

• Monumentul a fost edificat cu 
contribuția cetățeanului de onoare al s. 
Bravicea Domnului Sergiu 
COGÎLNICEANU. 

• După sfințire, a fost prezentat un recital 
de poezie patriotică, „arcașii lui Ștefan” 
și cei prezenți au depus flori, aducând 
omagiu celui care este demn de toată 
lauda și pomenirea.

• Activitatea culturală a fost desfășurată 
de către APL Bravicea în parteneriat cu 
Casa de Cultură, Muzeul satului, 
Biblioteca Publică „George Munteanu”, 
Școala de Arte și Gimnaziul „Ștefan cel 
Mare”.



La 8 august 2021, pe stadionul satului Bravicea a avut loc Festivalul               

„La Hramul Căruțașilor”, ediția a IV-a, cu genericul „Satul meu e Țara mea”. 

• Scopul evenimentului a fost renașterea tradiției satului 
basarabean legată de creșterea și îngrijirea cailor, 
aspectul căruțelor și respectul față de căruțași, 
păstrarea meșteșugurilor strămoșești. 

• Valoare proiectului a constituit 29 600 lei, inclusiv        
- donatori: 23 500 lei;

• - APL: 6 100 lei.

• La eveniment au fost prezenți oaspeți, membri ai 
comunității. Agenda festivalului a inclus: „Potcoava 
ecoului” (reflecții istorice);  „Potcoava tradițiilor și 
obiceiurilor”,  Ograda lui Prepeleac: Căruțe originale, 
expoziții de artizanat;  „Potcoava folclorică”, 
(Colective artistice); „Potcoava copilăriei” (Faeton 
pentru copii); „Potcoava destinului” (omagierea 
cuplurilor); „Potcoava dibăciei” (Concurs de 
tracțiune, Concursul „Cel mai îngrijit cal”); Joc. 

• Printre oaspeții veniți la „hram” au fost primarii din s. 
Meleșeni (ZUBCU V.), s. Vărzărești (MOISEI G.), s. 
Hoginești (POȘTARU C.); președintele AO „Obicei, 
Tradiție, Cultură” VIERU Nicolae, Șeful Direcției 
Cultură Călărași TRIFAN D., istoricul 
XENOFONTOV Ion V.; STRATAN E., profesoară de 
limbă română la LT „Vasile Alecsandri” din Călărași; 
TIMUȘ A., conferențiar universitar, doctor, venită de 
la Cluj; sponsorii COGÎLNICEANU Sergiu, BATCU 
Valeriu, BELINSCHI Victor,  ZATIC Sergiu, BORDEI 
Petru, VEVERIȚĂ Nicolae, SCLIFOS Vlad ș.a. 

• Parohul Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
ȚÎMBAL Rostislav, a binecuvântat evenimentul.



„La Hramul Căruțașilor, ediția a IV-a”, 2021au fost prezentate „Căruțele originale” în „Ograda lui 

Prepeleac” la care au participat 14 căruțașii cu căruțele lor și responsabilii de acestea:

- „Căruța prisăcarului”-căruța și prezentare-antreprenorii 
Victoria și Eugen Sobol;

- „Căruța meșteșugarului”-căruța Marianei Munteanu, 
prezentată de Simion Rîșcovan, profesor la Școala de Arte;

- „Căruța cu zestre”- căruțaș Iurcu Simion, responsa-bili
Vulpe Parascovia (director Grădiniță) și Batcu Irina (director 
Școala de Arte);

- „Căruța cu basmale”- căruțaș Ralețchii Mihail, responsabil 
Vulpe Parascovia (director Grădiniță) și Țărnă Ludmila 
(director Muzeu); 

- „Căruța morarului”- căruța de la Muzeul satului, căruțaș 
Pșenițchi Mihail, responsabil Uncu Maria;

- „Căruța gospodinei”- responsabil Pîrlici Melania (bibliote-
car) și „Clubul Femeilor”, serviciul Bibliotecii Publice „George 
Munteanu”;

- „Căruța de târg”-căruțaș Ursu Ion, responsabili Tăvăluc 
Zinaida și Emilia Pîrău;

- „Căruța fântânarului”- căruțaș Bejan Valeriu, responsabil 
Țărnă Ludmila (director Muzeu și Bejan Igor și Ana); 

- „Căruța brutarului”- Pșenițchi Feodor și Galina;

- „Căruța olarului”- căruța lui Danu Vasile, responsabil 
Pruteanu Nadejda (muzeograf) și Cibotaru Vasile (paznic);

- „Căruța tinichigiului”- căruța lui Ursu Mihail, tinichigiu 
Cogîlniceanu Gheorghe;

- „Căruța cu butoaie”- căruța lui Savițchi Vasile, responsabil 
Bordei Valeriu; 

- „Căruța vânătorului” – căruța lui Grecu Grigore, responsabil 
Ghindă Timofei cu echipa de vânători.

- „Căruța cu darurile gliei”- căruțaș Totomir Valeriu, 
responsabil Jorean Galina (educatoare);

- Bidarca lui Ciorap Serghei.



Meșteșuguri, expoziții de artizanat
„La Hramul Căruțașilor”, ediția a IV-a, 
„hrămarii” au avut posibilitatea să vadă:

• ustensilele cu care fierarii potcovesc caii 
(responsabili: Victor SCLIFOS și Serghei 
IURCO);

• prosoapele expuse vizitatorilor 
(responsabili: Ludmila ȚĂRNĂ (director 
Muzeu) și Zina CIBOTARI;

• articolele croșetate ale Anei GODOVANIUC 
(profesoară de matematică);

• obiectele confecționate din ciment ale 
Tatianei ANDRIEȘ.



Cupluri omagiate

• La cea de-a IV-a ediție a „Hramului 
Căruțașilor” au fost felicitate cuplurile 
familiare care au aniversat 50 de ani de 
căsnicie.

• APL Bravicea a oferit cadouri în 
valoare de 1700 lei, urări de sănătate și 
viață lungă familiilor:

1. VEVERIȚĂ Valeriu și Axenia

2. POPESCU Gheorghe și Taisia

3. MACOVEI Petru și Gheorghina

4. IAȚURA Vasile și Tatiana

5. BEJAN Nicolae și Zinaida

6. SÎRBU Pavel și Zinaida

7. ORZ Vladimir și Eugenia

8. STRATU Vladimir și Varvara

9. LAPTEACRU Teodor și Emilia 

10. TUTUNARU Ilie și Tamara

11. BOȚAN Nicolae și Raisa

12. ANDRONIC Nicolae și Alexandra

13. GHINDĂ Vasile și Iulia



Colective artistice

„La Hramul Căruțașilor”, ediția a IV-a, 

2021, au evoluat următoarele colective 

artistice:

• Artiștii amatori de la Casa de Cultură din 

Bravicea, conducător Boris IURCU;

• Fanfara „Chișinău”;

• Ansamblul de bărbați „Dacii” din satul 

Vălcineț, raionul Călărași, conducător 

artistic Ion SÎLI;

• Ansamblul folcloric „Frunză de dor” din 

satul Pitușca, raionul Călărași, 

conducător Nicolae MÎNĂSCURTĂ;

• Ansamblul „Haiducii” cu Consânzenele

lor din satul Meleșeni, raionul Călărași, 

conducător artistic Anatolie ȚURCANU; 

• Ansamblul „Plai de Dor”, din satul 

Pîrjolteni, raionul Călărași, conducător 

artistic Claudia LUPU.



Rezultatele concursurilor

• Învingătorii Concursului „Cel 

mai îngrijit cal”: 

Locul 1 – URSU Ion Stepan; 

Locul 2 – POPA Tudor Serghei; 

Locul 3 – POPOV Vasile Anatol.

• La „Concursul de tracțiune”, caii 

au tras o bârnă pe o anumită 

distanță. Mai puternici au fost caii 

următorilor stăpâni:

Locul 1 – CĂLUGĂR Nicolae Ion; 

Locul 2 – URSU Ion Stepan; 

Locul 3 – SCLIFOS Victor A.

• Câștigătorilor  le-au fost oferite 

diplome și premii bănești.



Sărbători Naționale 

„Ziua Independenței” și 

„Limba noastră” 

au fost marcate la 29 august 2021

• La concertul festiv au participat 
reprezentanți ai instituțiilor publice, care 
prin discursuri, poezie și cântec au adus 
omagiu independenței Republicii Moldova 
și Limbii Române. 

• Primarul s. Bravicea ZATIC A., directorul 
Muzeului Satului ȚĂRNĂ L., directorul 
Gimnaziului „Ștefan cel Mare” 
GODOVANIUC E., conferențiarul 
universitar, doctor TIMUȘ A. au vorbit 
despre semnificația sărbătorilor naționale. 

• Profesorii gimnaziului împreună cu elevii 
au creat și prezentat o expoziție în care 
culorile tricolorului au înfrumusețat 
sărbătoarea. 

• CORCODEL M. și elevii gimnaziului 
SÎRBU M., BOȚAN C., BURUIANĂ A., 
BOTNARI A. au recitat versurile poeților 
români, iar BOȚAN V., CORCODEL B., 
JURIC G., BOȚAN D. și alții au cântat 
Moldova în cântecele acompaniate de 
directorul Casei de Cultură IURCU B. 

• Activitatea culturală a fost organizată de 
APL Bravicea în parteneriat cu Muzeul 
Satului, Biblioteca Publică „George 
Munteanu”, Casa de Cultură, Gimnaziul 
„Ștefan cel Mare”, Școala de Arte.



Biblioteca Publică Teritorială „George Munteanu”
https://www.facebook.com/Biblioteca.Bravicea

• Planificat: 332,1 mii lei

• Executat: 333,8 mii lei

Computer 9300, lit. 7200 lei

• La 01.01.2022, BPT „George Munteanu” 

deține o colecție de 10023 ex. cărți;

• În anul 2021 au fost abonate 11 ediții 

periodice;

• Sala Multimedia dispune de: 9 

computere, proiector;

• Biblioteca a avut în anul 2021: 612 de 

utilizatori;

• Intrările (frecvența) constituie: 3385;

• Împrumuturi: 6097 ex.

• Referințe bibliografice: 203

• Vizite Internet: 1359;

• În anul de referință, fondul de carte a 

fost completat cu 264 ex. inclusiv donații 

în valoare de 12 677,84 lei;

• Instituția publică a prestat în anul 2021 -

9 servicii de bibliotecă.



Servicii oferite comunității de către

Biblioteca Publică Teritorială „George Munteanu”

1. Istori@ locală

2. Școala Altfel

3. Clubul Femeilor

4. Oriunde ești, ai satul cu tine

5. e-servicii pentru cetățeni

6. IT-tehnologii pentru fiecare

7. Trăiește sănătos

8. Grădinărim cu drag

Raportul anual al instituției este plasat pe

site-ul Primăriei Bravicea la adresa 

https://bravicea-calarasi.md/



BPT „George Munteanu” - activități
• În ziua de 20 iulie 2021, la Biblioteca Publică Teritorială „George 

Munteanu” a organizat Masa rotundă cu tema „Militarii din 
Bravicea în Cel de-al Doilea Război Mondial 1939–1945. Cercetare 
și identificare”.

• Scopul activității a fost informarea despre cercetările efectuate 
pentru identificarea bravicenilor, participanți la Războiul al Doilea 
Mondial și inscripționarea numelor lor pe plăcile comemorative 
care urmează a fi construite.

• Moderatoarea evenimentului a fost Asea TIMUȘ, conferențiar 
universitar, doctor, care pe parcursul a câtorva luni a lucrat cu 
toate tipurile de surse, Biblioteca Publică Teritorială „George 
Munteanu” fiindu-i partener de la distanță.

• La masa rotundă au participat istoricul XENOFONTOV I.V., 
reprezentanți ai APL Bravicea, instituțiilor publice și obștești, 
membri ai comunității, care au fost informați despre rezultatele 
cercetărilor. (Utilizatorii paginii de Facebook a bibliotecii au avut 
posibilitatea să urmărească articolele dnei Asea TIMUȘ și să-și 
expună părerile).

• Dl XENOFONTOV I. V. a menționat caracterul uman al 
cercetărilor, salutând intenția nobilă de a valorifica istoria locală 
prin punerea în valoare a omului, indiferent de naționalitate, 
salutând pornirea creștinească de a-i onora pe bunicii și străbunicii 
care au participat în cadrul Războiului al Doilea Mondial, 
apreciind lipsa politicului ca și criteriu al cercetării.

• Prin discuțiile purtate în cadrul Mesei rotunde, cei prezenți și-au 
exprimat opiniile referitor la locația amplasării plăcilor 
comemorative și importanța cercetărilor în baza izvoarelor scrise 
și a mărturiilor.

• Dl XENOFONTOV I.V. a oferit bibliotecii o donație de carte.



BPT „George Munteanu” - proiecte

• La 12 august 2021, zece tineri din 
satul Bravicea au participat la 
Atelierul de lucru „Jurnalismul 
comunitar” în cadrul Proiectului 
„Scriem cu responsabilitate, 
acționăm pentru comunitate”, 
proiect implementat de Asociația 
Obștească „Baștina Frăsinești”, 
în parteneriat cu Asociația 
pentru Dezvoltare Durabilă 
Integrată, în cadrul Programului 
de Granturi 2021 pentru 
organizațiile de tineret al 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Moldova.

• Tinerii au învățat cum se 
identifică problemele din 
comunitate, ce este o știre și cum 
se scrie aceasta.



BPT „George Munteanu” - activități

• În ziua de 1 decembrie 2021 la Biblioteca 

Publică Teritorială „George Munteanu” a avut 

loc Conferința culturală „Destinul istoric a lui 

George Munteanu (1924–2001), critic și istoric 

literar. 20 ani de la trecerea în neființă”. 

• Scopul Conferinței a fost prezentarea 

rezultatelor cercetărilor efectuate cu referire la 

noile aspecte din viața și activitatea lui George 

Munteanu, originar din satul Bravicea.



Donații din partea voluntarilor

Pentru a încuraja Lectura și cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, 25 dintre cei mai 
activi utilizatori ai Bibliotecii Publice 
Teritoriale „George Munteanu” au 
primit în dar câte o carte și dulciuri 
din partea unui voluntar care a oferit 
și bibliotecii 78 cărți.



Casa de Cultură

▪ Planificat: 461,6 mii lei

▪ Executat: 459,7 mii lei

La Casa de Cultură activează: 

- Cercul de prelucrare a lemnului;

- Cercul de soliști-vocaliști;

- Sala de Fitness

Achiziții în 2021:

- 5 pupitre – 1,4 mii lei,

- Amplificator + comandă: 8,5 mii lei;

- Suprafețe pentru mese: 2,8 mii lei;

- Construcția trotuarului și 

amenajarea terenului de joacă.



Activități culturale:

• Artiștii amatori de la Casa de 

Cultură a participat la 26 iunie 2021, 

la Festivalul raional al tinerilor 

talente de muzica populară, muzică 

ușoară si instrumente aerofone, 

ediția a VI-a, organizat de Direcția 

Cultură Călărași. 

• Veronica BOȚAN a obținut Diploma 

de gradul I la categoria „Cântec 

popular” și Diploma de gradul III la  

categoria „Muzică ușoară”; 

• Maria ȚÎMBAL – Diplomă de gradul 

II, categoria „Muzica ușoară”; 

• Marionela ȚĂRNĂ – Mențiune.

Conducător artistic: Boris IURCU

După o perioadă cu restricții 
impuse de pandemia cu SARS Cov-
2, de Duminica Mare, artiștii 
amatori de la Casa de Cultură
Veronica BOȚAN, Gabriela JURIC, 
Gheorghina HAREA, Mihaela 
BOTNARI, acompaniați de Boris 
IURCU, directorul Casei de 
Cultură Bravicea au creat o 
atmosferă relaxantă. 



Activități culturale

Casa de Cultură Bravicea, în parteneriat 

cu Biblioteca Publică Teritorială „George 

Munteanu”, Muzeul satului Bravicea, 

Școala de Arte, Grădinița, Gimnaziul 

„Ștefan cel Mare”, a participat la 

activitățile culturale comunitare 

desfășurate pe parcursul anului de 

referință:

• „La Hramul Căruțașilor”, ediția a 

IV-a.

• Marcarea Sărbătorilor Naționale 

„Ziua comemorării lui Ștefan cel 

Mare”, „Ziua Independenței și Ziua 

Limbii române”

• Duminică, 20 iunie 2021, artiștii 

amatori de la Casa de Cultură au 

prezentat un program artistic de 

Duminica Mare, pentru membrii 

comunității și pentru oaspeții satului 

veniți la Piața din Bravicea.



Construcția terenului de joacă

• La 14 octombrie 2021 a luat 
sfârșit construcția căilor de 
acces spre terenul de joacă 
pentru copii în Grădina 
Publică din preajma Casei de 
Cultură din satul Bravicea. 
După ce în vara anului curent 
au fost montate echipamentele 
pentru joacă, recent a fost 
construit un trotuar și scările 
cu balustradă.

• „Construcția terenului de 
joacă” este proiectul Primăriei 
Bravicea, valoarea căruia 
constituie 109 mii lei. Acesta 
are scopul de a oferi copiilor, 
părinților, bunicilor, condiții 
pentru petrecerea timpului 
liber.



Casa de Cultură

• În lunile octombrie-noiembrie 
2021, Primăria Bravicea a 
inițiat Campania de 
salubrizare, în cadrul căreia 
angajații instituțiilor, agenții 
economici și toți membrii 
comunității au fost chemați 
să-și aducă în ordine și 
curățenie spațiile adiacente.

• Angajații Casei de Cultură, 
au făcut muncă de 
voluntariat construind un 
acoperiș la intrarea din spate 
a Casei de Cultură, au adunat 
frunzele din grădina publică, 
au salubrizat terenul de 
joacă.



Sala de Fitness

• Din 21 mai 2021 și-a 

reluat activitatea Sala de 

Fitness cu respectarea 

normelor sanitare.

• Pe parcursul anului de 

referință, de serviciile 

Sălii de Fitness au 

beneficiat 500 persoane.

• Au fost livrate servicii în 

sumă de 2,4 mii lei.



Muzeul satului

• Planificat: 305,5 mii lei

• Executat: 304,3 mii lei

✓ Înființat în anul 2004

✓ Exponate adunate în 2021: 155 

✓ Vizitatori: 461

✓ Ghidaje: 22

✓ Expoziții: 10

✓ Lecții: 6

✓ Cercetări tematice (troițele din 
sat): 18; 

✓ Promovarea Muzeului în mass-
media: 6

✓ Achiziții calorifere: 17,8 mii lei



Muzeul satului - activități

• „Sacre istorii cusute în icoane” 
a fost titlul expoziției de icoane 
vernisate la Muzeul Satului din 
Bravicea

• Prin intermediul icoanelor 
brodate și cusute cu biser de 
către Larisa GĂLESCU, 
Alexandra ANDRONIC, Maria 
IAȚURA-CERNEI, Nina 
UNCU, Ana BEJAN a fost 
transmisă atmosfera 
sărbătorilor pascale. 

• Acestea au păstrat până în 
zilele noastre farmecul, 
semnificația, tradiția, fiind un 
moment de apropiere de 
familie și liniște sufletească.



Cultura fizică și sportul

• Buget planificat: 10 mii lei

• Buget executat: 9,7 mii lei

• Activități:

Deschiderea sezonului sportiv: 

- 1,5 mii lei pentru premii;

- 8,2 mii lei pentru berbec, cocoș, 

iepure, inventar sportiv. 



Deschiderea Sezonului sportiv 2021 a fost evenimentul sportiv organizat de către

Primăria Bravicea în 18 iulie 2021 la care au participat circa 300 de oameni. 

Agenda activităților a inclus: 

➢ Proba „ 60 Metri Alergare” ( 14 participanți)

• Băieți: Locul I: NEGRU Beniamin, Locul II: 
POPA Eugen Locul III: TUTELEA Matei.

• Fete: Locul I: BOTNARI Adriana Locul II: 
JURIC Gabriela Locul III: BOȚAN Mădălina.

➢ Proba „100 Metri Alergare” (6 băieți). Locul I: 
PRUTEANU Gheorghe, Locul II: COCMAN Ștefan, 
Locul III: BORDEI Cătălin.

➢ Proba „1000 Metri Alergare” Locul I: COCMAN 
Ștefan, Locul II: POPA Tudor, Locul III: POPA 
Cristian.

➢ Proba „Ridicare la bara fixă” (5 participanți). Locul 
I: BUMBU Cristian, Locul II: BURCĂ Cristin, 
Locul III: GHEORGHIȚĂ Gheorghe

➢ Proba „Trânta pentru iepure” (9-13 ani) - 14 
participanți. Câștigător: VERENJAC Ruslan

➢ Proba „Trânta pentru cocoș” (14-17 ani) - 7 
participanți. Câștigător: COCMAN Ștefan

➢ Proba „Trânta pentru berbec” (de la 18 ani) - 12 
participanți. Câștigător: CĂLDARE Simion

➢ Competiții la volei: au participat 3 echipe.                          
Căpitanii: Popa Tudor, Sclifos Tudor, Burcă Cristin.



Deschiderea Sezonului sportiv 2021

Meciul de Fotbal jucat între echipele din satele 
Bravicea și Țibirica s-a încheiat cu scorul de 2:5

• Pentru Locul I au fost acordate diplome și 
premii bănești, iar pentru locurile II și III, 
premii bănești.

• În calitate de arbitri au fost: HAREA 
Constantin, BOȚAN Vasile, BODIU Nicolae, 
ALEXEI Vasile, BERECHELEA Veaceslav, 
VEREJAN Nadejda, POPA Serghei.

• Pe tot parcursul zilei, artiștii amatori 
BALAN Mădălina, CORCODEL Beatrice, 
BOȚAN Vera ș.a., acompaniați de IURCU 
Boris, directorul Casei de Cultură, i-au 
bucurat pe cei prezenți cu cântecele 
frumoase.

• Pe stadion a fost prezent Magazinul 
ambulant de la Asociația de Consum 
Bravicea. 

• APL Bravicea a utilizat pentru desfășurarea 
evenimentului sportiv 9,7 mii lei. 



Turneul Național de Șah „Cupa s. Bravicea”, ediția a XVIII-a

• La 1 august 2021, în incinta Școlii de Arte din 
s. Bravicea, s-a desfășurat cea de-a XVIII-a 
ediție a Turneului Național de Șah „Cupa s. 
Bravicea” - 2021, organizat de Primăria s. 
Bravicea în colaborare cu șahista Nina 
GHINDĂ. 

• APL Bravicea a susținut financiar Turneul cu 
2000 lei; GHINDĂ Nina cu 3200 lei, ȘPAC Ion 
a donat Școlii de Arte 3 seturi de șah.

• La această ediție au participat 62 de șahiști 
din raioanele Fălești, Strășeni, Călărași, 
Ungheni, Ialoveni, Nisporeni, Dondușeni, 
Ștefan-Vodă, Sângerei, care au fost împărțiți 
în 2 categorii:

• Categoria „A”, seniori – 36 de participanți

• Categoria „B”, juniori – 26 de participanți

• Turneul s-a desfășurat în 7 runde, sistem 
elvețian, cu controlul timpului - 15 minute 
pentru fiecare participant. 

• Arbitri: Timofei GHINDĂ din s. Bravicea, r-l 
Călărași și Dumitru POPOVICI din or. 
Fălești au avut grijă ca competiția să decurgă 
conform regulilor FIDE și au monitorizat 
buna desfășurare a competiției.



Turneul Național de Șah „Cupa s. Bravicea”, ediția a XVIII-a

➢ Clasamentul final după desfășurarea 
celor 7 runde a fost următorul:

➢ Categoria „A”, seniori (36 de șahiști):

• Locul I – Stanislav CEBOTARI, or. Fălești

• Locul II – Mihail ŢURCAN, or. Strășeni

• Locul III – Mihail DOLOTON, or. Călărași

• Locul IV – Marcel DAMIAN, or. Ungheni

• Locul V – Vitalie GÎRLEA, or. Călărași.

➢ Categoria „B”, juniori (26 de șahiști):

• Locul I – Vlad GORBATIUC, or. Fălești

• Locul II – Vlad CEBAN, or. Fălești

• Locul III – Silviu BACALU, or. Fălești

• Locul IV – Adrian UNGUREANU, s. Petrești, 
r-nul Ungheni

• Locul V – Mihai CEBAN, or. Fălești.

➢ Cele mai bune rezultate (femei) le-au obținut:

• Locul I – Larisa GOIAN, or. Ungheni

• Locul II – Nina GHINDĂ, s. Bravicea, r-l 
Călărași

• Locul III – Ala TOMAȘEVSCHI, or. Fălești.

➢ Premiile au fost înmânate de către primarul s. 
Bravicea, Alexei ZATIC și invitatul de onoare 
al evenimentului, Ion ȘPAC, deputat în 
parlamentul Republicii Moldova. 



Grădinița - 2021

• Buget planificat: 3110,3 mii lei

• Buget executat: 3080,3 mii lei

➢ Construită în anul 1984, renovată în 
anii 2007, 2015–2021;

o Activează 5 grupe cu 100 copii;

o Cadre didactice: 7 educatoare, 1 
conducător muzical, personal auxiliar 
– 5

o Reparația capitală a blocului 
alimentar și a Sălii Festive: 339,8 mii 
lei

o Lucrări de amenajare a teritoriului: 
139,7 mii lei;

o Rafturi de bucătărie din inox: 16,6 mii 
lei

o Plită electrică și alte mijloace fixe: 53,5 
mii lei

o Procurarea produselor alimentare: 
395,1 mii lei ș.a.



Grădinița - 2021

• Procesul instructiv-educativ s-a realizat 

în baza paradigmei centrate pe copil, cu 

respectarea nevoilor și intereselor;

• Evaluarea copiilor a avut loc în baza 

Standardelor de învățare și dezvoltare a 

copiilor;

• Cadrele didactice au utilizat strategii care 

contribuie la învățarea activă, la 

dezvoltarea de deprinderi și abilități.

• Activitățile metodice s-au desfășurat 

conform planului anual de activitate cu 

respectarea cerințelor perioadei 

pandemice.

• Copiii sunt alimentați de 3 ori/zi. Suma 

calculată per copil/zi este de 26,25 lei;

Primăria achită 17,50 lei

Părinții achită 8,75 lei.



Școala de Arte – Instituție de 

învățământ extrașcolar

➢ Buget planificat: 1082,7 mii lei

➢ Buget executat: 1072,9 mii lei

• Activează 8 profesori;

• Înmatriculați 105 elevi;

- Vioară - 8 elevi, 

- Instrumente aerofone - 9 elevi;

- Pian/ acordeon - 10 elevi;

- Fluier - 9 elevi;

- Acordeon - 10 elevi;

- Coregrafie - 28 elevi;

- Artă plastică - 31 elevi. 

• Achiziție costume naționale: 13,8 

mii lei; 

• Achiziție boxă: 1,7 mii lei;

• Materiale didactice: 4,3 mii lei.



Școala de Arte - 2021

• Elevii Scolii de Arte Bravicea au 

obținut o diploma de merit la Festivalul 

Jubiliar „In ritm de Dans, spre culmile 

Olimpului”

Profesor coregrafie: Cristina STURZA



Școala de Arte - coregrafie

• La 22 decembrie 2022, elevii 

Școlii de Arte, Profil 

Coregrafie, au susținut cu 

brio probele de examen la 

Arta coregrafică, 

demonstrând în acest mod 

performanțele tehnice și 

artistice dobândite pe 

parcursul semestrului I și 

manifestând de asemenea, 

atitudine pozitivă față de 

tradiții, obiceiuri, experiențe 

valorice naționale și 

universale.

Coregrafie: Dionisie CREȚU



Școala de Arte - secția Artă plastică

• În ajunul sărbătorilor de 

iarnă, elevii de la secția 

Artă plastică (profesor, 

Buruiană Silvia) au 

confecționat măști 

tradiționale și de carnaval 

după tehnica papier-

mache.

• Acestea au fost prezentate 

în cadrul activității de la 

sfârșitul semestrului I în 

cadrul Școlii de Arte.



Școala de Arte - profil Muzica

• La data de 21 decembrie 2021, elevii 

Școlii de Arte, Profil Muzică, au 

prezentat concertul academic, 

desfășurat conform Planului de 

învățământ extrașcolar.

• Grație profesorilor: Bordei Valeriu, 

Zubco Vasile și Harea Ion, elevii și-au 

manifestat spiritul artistic, prezentând 

rezultatele obținute în urma derulării 

procesului educațional din semestrul I.



Lucrări ale elevilor ce frecventează secția de Artă plastică

(profesor: Simion RÎȘCOVAN)



Școala de Arte - filiala Răciula

• La data de 24 decembrie 
2021, s-au finalizat cu 
succes probele de examen la 
Profilul Muzica, 
compartimentul fluier și 
acordeon, în cadrul Școlii 
de Arte Bravicea, filiala 
Răciula.

• Gratie profesorilor 
dedicați: Nicolae DANIȚĂ 
și Ion DANIȚĂ, elevii au 
demonstrat achizițiile 
artistice dobândite pe 
parcursul semestrului I și 
au încântat publicul prin 
diversitatea creațiilor 
muzicale.



Participare la Concursuri

• Elevii Școlii de Arte Bravicea 
au participat la concursul de 
creații în domeniul 
Drepturilor Omului, ediția a 
III-a, cu genericul  
„DREPTURILE OMULUI 
SUNT DREPTURILE TALE 
ȘI ALE MELE"

• Câștigătoarea mențiunii la 
concursul de desene ,,Ion 
Creangă – Un Basm fără 
sfârșit” a fost Paula BATCU, 
elevă a Școlii de Arte, 
menționată cu un premiu 
bănesc, diploma și catalogul 
cu lucrările premianților 
oferite de Biblioteca 
Națională pentru copii ,,Ion 
Creangă’”



Absolvenții Școlii de Arte Bravicea – 2021



Învățământul gimnazial

• Alocarea a 9,3 mii lei pentru alimentarea a 5 copii din 

familii social-vulnerabile, elevi ai IP Gimnaziul „Ștefan cel 

Mare” din s. Bravicea.



În anul 2021 au fost acordați 62,5 mii lei – ajutor 

material din Fondul de rezervă al Primăriei:

➢ 11 mii lei pentru 2 familii care au avut de suferit 

din cauza incendiilor;

➢ 18 mii lei pentru 18 familii la nașterea copiilor;

➢ 4,4 mii lei pentru participanții la Războiul din 

Afganistan și conflictul armat de pe Nistru;

➢ 21,9 mii lei pentru tratamente costisitoare;

➢ 7,2 mii lei pentru Campania locală de donare a 

sângelui.



Activitatea secretarului Consiliului Local 

În anul 2021:

• au fost convocate și s-au desfășurat 4 ședințe ordinare și 9 ședințe 
extraordinare ale Consiliului sătesc Bravicea;

• au fost emise 123 de decizii ale Consiliului Local publicate pe pagina 
WEB a Primăriei Bravicea https://bravicea-calarasi.md/

• au fost emise, de către primar, 247 dispoziții, inclusiv 161 dispoziții
privind relațiile de muncă; 86 dispoziții de bază

• au fost înregistrate 15 acte de naștere;

18 acte de căsătorie;

34 acte de deces;

• au fost înregistrate 148 cereri de la cetățeni, 

• au fost înregistrate 215 demersuri;

• au fost eliberată o autorizație de construcție și una de desființare;

• au fost înregistrate cu viza de domiciliu 16 persoane,

• au fost radiate din evidență 58 persoane;

• au fost întocmite 40 acte notariale, inclusiv:

legalizarea semnăturii – 18; duplicate – 2; procuri – 20



În rezultatul lucrărilor 

de tăiere și curățire s-au 

obținut 440 m/st. lemn 

de foc;

3,79 m cub lemn de 

lucru și 4 m cubi nuiele, 

categoria IV

Activitatea 

specialistului în 

reglementarea 

regimului funciar

Efectuate 

lucrări în 

parcelele de 

pădure
(Curățire – 1,8 ha

4 m cub nuiele, 

categ. IV)

Au fost 

înregistrate 678 

cereri pentru 

parcele de 

viță de vie

Au fost 

înregistrate 52 

contracte de 

vânzare-

cumpărare; 

moștenire, 

dăruire

Efectuate lucrări 

în parcelele de 

pădure
(Conservare – 3,55 ha

283 m/st lemn de foc)

Efectuate 

lucrări în 

parcelele de 

pădure
(Rărire – 13,6 ha

89 m/st, lemn de foc)

Tăieturi de 

igienă Intravilan:

lemn de foc:

68 m/st;

Lemn de lucru: 

3,79 m cub



În anul 2021, 

APL Bravicea a oferit 

ajutor, sub formă de 

lemn de foc:

• Centrului de Sănătate 

Bravicea: 3 m/st;

• Bisericii „Sfântul 

Mare Mucenic 

Gheorghe”: 13 m/st;

• Bisericii baptiste 

„Emanuil”: 5 m/st



Activitatea perceptorului fiscal

(colectarea impozitelor)

➢ Impozitul funciar (pe pământ);               

➢ Impozitul pe bunuri imobiliare al persoanelor fizice și 

juridice ș.a.

➢ Taxa pentru amenajarea teritoriului;

➢ Taxa pentru salubrizare;

➢ Taxa de piață;

➢ Taxa pentru amplasarea unităților de comerț ș.a.



+Restanța

la impozite

la 1 ianuarie 2021:

137,5 mii lei

Suma impozitelor 
calculate pentru 

2021:

249,3 mii lei

Total impozite 
preconizate 2021:

386,8 mii lei

Restanțe din anii 
precedenți 

acumulate în 2021: 

44,1 mii lei

Impozite acumulate 
2021: 

200,5 mii lei

Total impozite 
acumulate 2021:

244,6 mii lei

(63,2%)

Restanța la impozite 
la 1 ianuarie 2022:

142,2 mii lei

(36,8%)

Dintre care:

38,7 mii lei 
restanța persoanelor 
plecate peste hotare

56,4 mii lei

restanța persoanelor 
decedate



Specialist recrutare și încorporare

• Pe parcursul anului 2021, 12 băieții născuți în anii 

2005-2006 au trecut examenul medical preliminar 

și expertiza medico-militară 

• În anul 2021 au fost încorporați 4 băieți din satul 

Bravicea pentru îndeplinirea serviciului militar în 

termen



Comemorarea veteranilor războiului pentru 

Independența Republicii Moldova

• La 21 noiembrie 2021, în cadrul unei 
ceremonii solemne desfășurate la Primăria 
Bravicea, Ion ONILĂ, veteran al Războiului 
de pe Nistru, decorat cu Ordinul „Vasile 
Lupu” în luna august 2021 a oferit același 
ordin lui Ion POPOV, combatant din satul 
Bravicea.

• Uniunea Națională a Veteranilor Războiului 
pentru Independența Republicii Moldova 
(UNRVI RM) a oferit și Medalia Jubiliară 
„XX ani UNRVI RM” unui grup de 
participanți la Conflictul armat pentru 
apărarea integrității teritoriale și 
independenței RM (1991–1992): 

URSACHI Serghei, STRATAN Ion, CERARI 
Nicolae, POPOV Ion, TIMUȘ Nicolae, BUMBU 

Alexei, PȘENIȘCHI Stepan, SÎRBU Feodor, 
DANIȚĂ Pavel, ZUBCU Gheorghe, 

MUNTEANU Andrei, BURLEA Alexei

• VLEJU Grigore a fost decorat cu insigna de 
onoare a Uniunii Veteranilor pentru 
Independența RM.



Campania de informare ,,Împreună pentru o societate mai sigură”

• La 10 noiembrie 2021, în satul Bravicea s-a desfășurat 
Campania de informare ,,Împreună pentru o societate 
mai sigură”, organizată de Asociația Promo-Lex în 
parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției.

• Cei prezenți au fost informați despre realizările în 
cadrul Reformei Poliției, conceptul de activitate 
polițienească comunitară, implementat în regim de 
testare în 5 localități din Republica Moldova. 

• Pliantul conține informația despre:

• Numărul unic pentru apeluri de urgență:112;

• Datele de contact ale celor 4 Sectoare de Poliție din 
raionul Călărași și localitățile acoperite;

• Prin ce se deosebește activitatea polițienească 
comunitară de activitatea polițienească tradițională;

• Date despre Reforma Poliției;

• Date despre finanțatori.



SERVICII SOCIALE – 2021

• Serviciul de îngrijire la domiciliu: 3 lucrători sociali, 24 persoane;

• Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă: 5 asistenți parentali 
pentru 11 copii;

• Serviciul de Asistență Personală: 10 asistenți personali pentru 10 
persoane cu grad de invaliditate I.

Cereri pentru ajutor social:

194 persoane în sumă de: 569,8 mii lei;

•Ajutor social pentru perioada rece a anului: 572,5 mii lei

•Suport financiar pentru 4 persoane în valoare de 17,0 mii 
lei în cadrul Serviciului Social de suport monetar

Compensații:

• Invalizilor de gradul I și II, iclusiv copiilor invalizi de 
gradul I, II, III – 158 persoane; 71 mii lei;

• Total servicii și prestații sociale: 1 230,3 mii lei.



Colete cu produse alimentare oferite

pe parcursul anului 2021

Din partea Direcției Asistență 
Socială și Protecția Familiei 

(DASPF):

- Pentru 23 familii cu 4–5 copii;

- Pentru 117 persoane cu vârsta 
de peste 75 ani cu ocazia 
Sărbătorilor de iarnă; 

- Pentru 92 persoane cu vârsta 
de peste 75 ani cu ocazia 
sărbătorii de Paști.

* 4 Paturi ortopedice oferite 
de către DASPF persoanelor 
dependente de pat.



Colete cu produse alimentare oferite pe 

parcursul anului 2021

Din partea APL Bravicea:

- Pentru 45 persoane vulnerabile cu 

ocazia sărbătorii de Paști;

- Pentru 92 persoane cu vârsta de 

peste 75 ani cu ocazia Zilei 

Omului în etate.



Parteneriate pentru caritate

• Tatiana NAGORNÎI-

RAȘCOVSCHI a oferit o 

donație impunătoare pentru 30 

de familii cu mulți copii din 

satul Bravicea. Acestea s-au 

bucurat de cadouri, primindu-le 

prin intermediul Serviciului 

Asistență socială din 

comunitate.

• Petru BORDEI, consăteanul 

nostru, pe parcursul anului 

2021, a oferit de 2 ori susținere 

sub formă de haine persoanelor 

din familii social-vulnerabile în 

cadrul campaniilor de caritate.



Programul Bunelor Practici ale APL din RM

• Cele mai bune practici implementate de 

autoritățile publice locale din Moldova în anii 

2019 și 2020 au fost premiate pe 21 decembrie 

2021 în cadrul unei ceremonii naționale.

• La Secțiunea: Dezvoltare locală prin implicare 

comunitară, Diploma de gradul III i-a fost 

oferită Primăriei satului Bravicea (raionul 

Călărași) pentru crearea Sălii de Fitness și a 

Serviciului de Salvatori și Pompieri Voluntari. 

• Evenimentul a fost organizat de IDIS 

„Viitorul”, în cadrul Programului Bunelor 

Practici (PBP) ale Autorităților Publice Locale, 

care este implementat cu suportul financiar al 

Consiliului Europei.



Promovarea comunității în mass-media

• Împreună pentru performanțe în guvernarea locală 2021
https://www.youtube.com/watch?v=vR1ni_R1NOw

• O antologie a bunelor practici a autorităților publice locale din republica 
Moldovahttp://viitorul.org/files/library/Antologie-2021-
web_.pdf?fbclid=IwAR373MMWxfgBcm0vFRK0SgCuRjKa0xlJ8X5ipP3jcsJpEQqpl6JEtfJ9KRs

• https://calatoriicugust.com/oameni-si-locuri/bravicea-satul-cu-drumuri-ce-te-duc-in-cele-4-zari-ale-lumii-
cu-calul/?fbclid=IwAR0Eg-vEF53QJJqKZnYIzAvItbVMHio0VoZEGDaSdhOH6pLyzPCwvK-dyWM

• Tradiție păstrată cu sfințenie la Bravicea. Hramul Căruțașilor, la a patra ediție
https://www.youtube.com/watch?v=s2hU9YUfbtQ
• https://protv.md/actualitate/e-hramul-carutasilor-la-calarasi-gospodarii-si-au-decorat-carutele-pentru-a-

le-prezenta-publicului-si-au-organizat-intreceri-cu-caii-video---
2575764.html?fbclid=IwAR2Bk3e5uzXptrNTQAwWW9ZkwAb_9gnZOprzyYqD66-
KtYrMo2Xc_0XUGOY

• „Moldova de Patrimoniu”: Descoperă satul Bravicea, raionul Călărași / 05.06.2021
https://www.youtube.com/watch?v=4HpP2EZOmfA

• „Rapsodia Satului”: satul Bravicea din Călărași, mai prosper și mai modern
https://www.youtube.com/watch?v=vWHJtS9BALk

• Urmărește LIVE emisiunea „Moldova de Patrimoniu”, la Moldova 1 // 01.05.2021
https://www.youtube.com/watch?v=4lwvRfb7rg4

https://www.youtube.com/watch?v=vR1ni_R1NOw
https://calatoriicugust.com/oameni-si-locuri/bravicea-satul-cu-drumuri-ce-te-duc-in-cele-4-zari-ale-lumii-cu-calul/?fbclid=IwAR0Eg-vEF53QJJqKZnYIzAvItbVMHio0VoZEGDaSdhOH6pLyzPCwvK-dyWM
https://www.youtube.com/watch?v=s2hU9YUfbtQ
https://www.youtube.com/watch?v=4HpP2EZOmfA
https://www.youtube.com/watch?v=vWHJtS9BALk


Vă mulțumesc!

Sincere mulțumiri funcționarilor publici ai 

Primăriei, Consiliului sătesc Bravicea, 

angajaților istituțiilor publice; agenților 

economici, partenerilor, donatorilor, 

sponsorilor, membrilor comunității, care pe 

parcursul anului de referință au susținut 

dezvoltarea comunității noastre.

– Bravicea, 2021 –


