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Introducere 
 

Profilul dezvoltării socio-economică a comunei Ratuş reprezintă un document complex elaborat 

în cadrul proiectului „Sprijin APL din comunităţile ţintă pentru a elabora / actualiza Strategiile de 

dezvoltare socio-economică în manieră participativă bazate pe drepturile omului şi egalitate de 

gen”. Proiectul este implementat în 62 localităţi din Republica Moldova şi este sprijinit de 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Scopul proiectului este: (i) promovarea 

principiilor Dezvoltării Durabile la nivel local; (ii) consolidarea capacităţilor beneficiarilor în 

Planificarea Participativă pentru Dezvoltarea Durabilă; (iii) asistarea localităţilor partenere în 

elaborarea Planurilor Strategice de Acţiune; (iv) promovarea unei guvernări locale eficiente şi 

responsabile şi a unui proces decizional participativ.  

 

Prin conţinutul său Profilul dezvoltării socio-economice evidenţiază situaţia curentă de dezvoltare 

a localităţii şi se referă la diagnosticarea stării actuale a potenţialului socio-uman, dezvoltării 

economice locale, a resurselor naturale, situaţiei demografice, instituţiilor infrastructurii sociale şi 

de afaceri precum şi a capacităţii autorităţilor publice locale şi structurilor societăţii civile în 

influenţarea procesului de dezvoltare locală. Scopul documentului este evaluarea situaţiei curente 

din localitate şi elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economice pentru perioada 2012-2016. 

Destinatarii lucrării sunt locuitorii comunei, autorităţile administraţiei publice locale, structurile 

societăţii civile, instituţiile educaţionale, sectorul privat, tinerii, PNUD Moldova /PCLDI precum 

şi persoanele interesate în dezvoltarea durabilă locală. 

 

Elaborarea Profilul dezvoltării socio-economice a fost realizată de către membrii Unităţii 

Specializate pentru Planificare Strategică şi ai Consiliului Participativ Local, create la etapa de 

demarare a proiectului cu asistenţa consultanţilor Institutului de Dezvoltare Urbană.  

 

În cadrul elaborării Profilul dezvoltării socio-economice au fost realizate următoarele activităţi: 

(i) colectarea datelor statistice privind dezvoltarea economică şi socială, starea mediului ambiant 

şi analiza lor, (ii) desfăşurarea a trei ateliere de lucru cu participarea USPS şi CPL şi a 

partenerilor sociali, (iii) chestionarea cetăţenilor, si (iv) desfăşurarea unui atelierul de lucru 

privind analiza SWOT şi elaborarea recomandărilor.  

 

Profilul dezvoltării socio-economice este structurată pe cinci compartimente: (i) potenţialul 

socio-uman; (ii) economia locală; (iii) starea mediului ambiant; (iv) capacitatea instituţională şi 

(v) situţia persoanelor din grupurile vulnerabile şi (vi) Analiza SWOT. Problemele identificate ca 

urmare a efectuării evaluării situaţiei existente şi recomandările propuse vor sta la baza elaborării 

Strategiei de Dezvoltare a localităţii şi a Planului Strategic de Acţiuni. 
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Sumar Executiv 

Ratuş este un sat şi comună din raionul Teleneşti, situat la 47.538453 - latitudine nordică 

şi 28.504436 - longitudine estică, având o suprafaţă de aproximativ de 20.93 kilometri pătraţi, 

fiind cuprinsă într-un perimetru de 24.19 km.  

Primăria Ratuş este o unitate administrativ-teritorială de bază, din componenţa căreia fac 

parte 5 (cinci) sate aparţinătare (în două aşezări).: Sărătenii Noi; Zăicani; Zăicanii Noi; 

Ratuş; Mîndra. Satele din comună sunt situate intre ele la distanţa de 2-5 km. Sediul primăriei 

este în satul Ratuş, situat în partea centrală a raionului Teleneşti, la 13 km de la centrul raional, 

comuna Ratuş este legată direct cu traseul naţional Chişinău – Bălţi, centru raional şi de teritoriile 

comunelor/satelor raionului Teleneşti, megieşindu-se cu moşiile satelor: la vest - Verejeni (3 km), 

la nord - Chiţcanii Noi (4 km), la sud – Coropceni (7 km) şi la est - Sărătenii Vechi (4 km). 

Accesul la satele aparţinătoare, se realizează prin drumuri raionale și locale. Satul Ratuș e așezat 

pe ambele părţi ale traseului naţional Chişinău - Bălţi, la o distanţă de 78 km de Chişinău şi 55 

km faţă de or. Bălţi. Deci, faţă de autostrăzi satul are o aşezare foarte avantajoasă, fiind situat 

chiar la intersecţia traseului naţional auto de importanţă raională Teleneşti - Chiţcani. Faţă de 

traseul feroviar comuna are o poziţie mai puţin avantajoasă, deoarece cele mai apropiate staţii de 

cale ferată Bălţi şi Rogojeni sunt la o distanţă de 55 km de la sat. Faţă de aeroportul internaţional 

Chişinău satul e situat la aproximativ 100 km. Cele mai apropiate puncte vamale de graniţă spre 

vest sunt Unghenii şi Sculenii. Cel mai apropiat centru industrial, comercial şi cultural e oraşul 

Orhei, situat la circa 32 km de la sat. 

Trama stradală urmăreşte aspectul şerpuit al străzilor ce urmăresc văile din vetrele satelor, 

uliţele din satele aparţinătoare şi satul reşedinţă ilustrând amplasarea gospodăriilor în baza unei 

parcelări din trecut, gândită unitar în zonă. Localităţile sunt străbătute de un traseu stradal 

principal, ce continuă în extravilan şi fac legătura cu localităţile vecine. Tot teritoriul comunei 

Ratuş cuprinde 2106 ha, avînd o formă aproximativ dreptunghiulară cu lungimea de aproximativ 

8 km şi lăţimea de aproximativ 2,7 km cu întindere de la nord spre sud. Teritoriul comunei e 

situat în valea rîului Ciuluc.  

Din punct de vedere al încadrării în reţeaua de localităţi a raionului Teleneşti, comuna 

Ratuş se afla situata în partea sud-estică, înscriindu-se în categoria localităţilor mici, cu o funcţie 

preponderent agricolă, având un rol minor în raport cu celelate localităţi din zonă. 

Potenţialul uman al comunei Ratuş constituie circa 1906 persoane, care locuiesc în 721 

de gospodării casnice / familii, dintre care circa 1900 sau 99,69% constituie moldovenii 

(românii), 3 – ucrainenii, 2 – ruşii, 1- lituanian (situaţia la 01 ianuarie 2011). Din punct de vedere 

confesional religios, practic 100% din locuitori sunt creştini ortodocşi. În perioada 2006 - 2010, 

populaţia a scăzut lent, după anul 2010 înregistrându-se o creştere destul de mică. Explicaţia 

scăderii numărului populaţiei se regăseşte atât în aportul demografic, cât şi în evoluţia migrării 

către centrele raionale sau în afara hotarelor ţării. 

http://www.placelook.com/place/2940092
http://www.placelook.com/place/2938050
http://www.placelook.com/place/2939658
http://www.placelook.com/place/2940091


 7 

Infrastructura socială  aspectul comunei este de tip adunat, fiecare sat având o zonă 

centrală proprie ce comasează clădirile cu funcţiune de utilitate publică: biserica, gimnaziul, 

oficiu poştal, primăria, baruri, magazine; unităţile de producţie agricolă sau de prelucrare fiind de 

regulă în afara vetrei satului. În cadrul comunei se găsesc: o bibliotecă publică (este gazificată), 3 

centre medicale (doua fiind gazificate), 2 case de cultură (una din ele fiind gazificată), un 

gimnaziu, cu 3 blocuri (care se încălzesc cu gaze naturale), 2 biserici (una fiind în construcție). În 

localitate nu există filiale sau reprezentanţe ale băncilor. O dată în lună vine reprezentantul Băncii 

de Economii din satul Verejeni, raionul Teleneşti. Precum, nu există nici, Asociaţii de Economii 

şi Împrumuturi, au fost două dar s-au lichidat, din lipsă de activitate. În comuna Ratuș există 

oficiu poştal, care funcţionează în regim normal. În localitate activează Asociaţia Utilizatorilor de 

Gaze Naturale şi Asociaţia Consumatorilor de Apă Potabilă, care se ocupă cu aprovizionarea de 

gaze naturale, şi, respectiv, reparaţia apeductului şi aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei. 

Aproximativ 183 (25,38%) de gospodării sunt aprovizionate cu gaze naturale, 297 (41,19) 

înzestrate cu apeduct, 385 (53,40%) conectate la reţeaua telefonică şi 100% gospodării conectate 

la reţeaua electrică. În cadrul comunei Ratuş nu putem vorbi de un sistem centralizat de 

alimentare cu apă, populaţia deservindu-se prin soluţii improvizate şi partiale, precum şi fântâni 

de adâncime. Reţeaua de canalizare şi epurare a apelor reziduale nu există. 

Economia locală la nivelul comunei Ratuş, terenurile arabile şi păşunile constituie 

singurele bogăţii naturale. Atât potenţialul economic, cât şi structurile economice existente pentru 

valorificarea acestuia sunt modeste, dominant agricole, ceea ce conferă comunei Ratuş un suport 

redus de dezvoltare în perspectivă. Această situaţie se amplifică prin pozişia localităţii într-o zonă 

caracterizată prin importante disfuncţionalităţi demografice, economice, sociale şi de echipare, 

din care derivă sau prin care se explică fenomenul de sărăcire a populaţiei. 

Teritoriul comunei se caracterizează prin altitudini variate, cu teritoriu deluros cu 

ponoare, dealuri, rîpi si câmpie. Aşadar, teritoriul comunei Ratuş, aşezat la marginea Codrilor, 

prezintă în miniatură Moldova de silvostepă. Datorită cadrului natural activităţile umane specifice 

sunt: agricultura, şi rar pomicultura şi viticultura. Suprafaţa comunei este de 2106 ha, dintre care, 

1500 ha teren agricol (838 ha teren arabil). 

În comuna se găsesc 196 de agenți economici: 183 de gospodării casnice țărănești şi în 

rest - prestatori de servicii cum ar fi: educaționale, medicale, aprovizionarea cu produse 

alimentare. 

Starea mediului ambiant. Relieful este în general plan, sub formă de câmpie, aflată la 40-45 

metri altitudine, prezentând forme de microrelief. Teritoriul comunei e situat în valea rîului Ciuluc. 

Jumătatea sudică a comunei, aşezată in partea dreaptă a Ciulucului are un teritoriu deluros cu 

ponoare, dealuri, rîpi unde se manifestă intens eroziunile şi alunecările de teren. Aici sunt situate 

satele Zăicani, Zăicani Noi şi Sărătenii Noi. Partea nordică a comunei e situată în stînga 

Ciulucului şi are un relief relativ neted, cuprinzînd lunca rîului şi o cîmpie puţin înclinată spre 

Ciuluc şi rîul Răut. Partea sudică fiind parţial împădurită face parte din zona de silvostepă, iar 

partea nordică e aşezată în stepă tipică. 
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Teritoriul fiind caracterizat prin aşezări relativ compacte, cu străzi care urmăresc curbele 

de nivel unde platoul este denivelat. Pe raza comunei Ratuş nu există obiective turistice de 

importanţă majoră, precum și nu există bogății subterane. Însă, dat fiind suprafata mare 

împadurită şi nelocuită (cca 23% din suprafaţa totală a comunei) fauna de pe raza comunei 

reprezintă un important bun natural, exploatabil din punct de vedere turistic. Un element 

constitutiv al panoramei peisagistice sunt văile. 

Capacitatea instituţională este marcată primordial de pasivitatea civică ți slaba implicare 

a cetăţenilor în gestionarea activităţilor publice, afectată de reducerea drastică a serviciilor 

publice, lipsa structurilor societăţii civile. Primăria Ratuş întreţine relaţii de cooperare 

interraională cu primăriile din vecinătate în vederea soluţionării unor probleme comune ca: 

creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă, creşterea spiritului antreprenorial şi 

îmbunătăţirea aspectelor legate de ÎMM, infrastructură, mediu şi prevenirea riscurilor; în plus, 

sunt încurajate schimburile de experienţă şi bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală, 

modernizarea serviciilor publice, realizarea de studii şi colectarea de date etc. Toate aceste acţiuni 

fiind necesare de aceea că resursele financiare disponibile în buget nu sunt suficiente pentru 

soluţionarea problemelor stringente ale comunei. În anul 2010 bugetul executat al comunei a 

constituit, la capitolul venituri - 2636,7 mii lei.Veniturile bugetare au la bază transferurile de la 

bugetul raional – 94%, principala grupă de cheltuieli - 78% - sunt cheltuielile pentru învăţământ. 

Situaţie persoanelor din grupurile vulnerabile în comuna Ratuş scoate în prim plan 

persoanele sărace, ca categorie vulnerabilă, reprezentate de 295 persoane (15,48 la sută din 

totalul populaţiei comunei), urmat de persoanele în etate – 116 (6,04 puncte procentuale) şi 

persoanele cu disabilităţi – 115 (6,03 puncte procentuale), conform datelor prezentate de 

asistentul social. Nu există în comună minoritaţi religioase, 100 % din populaţie fiind creştin-

ortodoxă, precum şi puţini reprezentanţi ai minorităţilor etnice, care este constituită de 2 persoane 

de etnie rusă, 3 persoane de etnie ucraineană și 1 persoană de etnie lituaniană.  

Mişcările demografice şi migratorii au influenţat considerabil structura de vârstă a 

populaţiei. În localitate se înregistrează o tendinţă lentă, dar stabilă de îmbătrânire a populaţiei, 

cauzată de scăderea ratei creşterii naturale, scădere produsă datorită înrăutăţirii situaţiei social-

economice şi a nivelului de trai al familiilor. În ultimii ani s-a mărit numărul de familii 

socialmente vulnerabile, cu o pondere crescândă a familiilor în situație de risc şi a familiilor 

monoparentale defavorizate. Neangajarea părinţilor în câmpul muncii sau plecarea lor peste 

hotarele ţării sunt cauzele frecvente ale acestor fenomene. 
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Date Generale, Scurt Istoric 

 
Denumirea: Comuna RATUŞ 

Anul şi data atestării: 1992 

Poziţia geografică: 
47.53’ - latitudine nordică şi 28.50’ - longitudine estică, la 16 km de 

centrul raional Teleneşti şi 65 km de municipiul Chişinău. 

Suprafaţa totală: 2106 ha 

Numărul de locuitori: 1906 persoane 

Densitatea populaţiei: 905 locuitori/km
2
 

Reţeaua stradală: 33 km 

Primarul comunei: Tudor Ţurcanu 

 

Comuna Ratuş este situată în partea centrală a raionului Teleneşti, la o distanţă de 13 km 

de acesta. Localitatea Ratuş este centrul administrativ al comunei ce-i poartă numele şi de care 

aparţin alte patru localităţi, cu suprafaţa totală de 2106 ha cuprinde cinci localităţi componente (în 

două aşezări): 

1. RATUŞ - localitate reşedinţă de comună 

Data fondării 1908 

Numărul de locuitori – 956 

Suprafaţa totală – 71,5 ha 

Densitatea populaţiei - 1327 locuitori/1 km
2  

 

Fond locativ - 28325 m
2
 

Numărul de străzi – 23   

Lungimea stradală – 12,975 km 

2. MÎNDRA - sat aparţinător 

Data fondării  1817 

Numărul de locuitori – 352 

Suprafaţa totală - 47,6 ha 

Densitatea populaţiei - 739 locuitori/1 km
2  

Fond locativ - 8010 m
2
 

Numărul de străzi – 11 

Lungimea stradală - 5,67 km 

3. SĂRĂTENII NOI - sat aparţinător 

Data fondării  – întemeiat la începutul sec. XX 

Numărul de locuitori – 155  

Suprafaţa totală - 53,9 ha 

Densitatea populaţiei - 287 locuitori/1 km
2  

  

Fond locativ - 4223 m
2
 

Numărul de străzi – 8  

Lungimea stradală - 5,829 km 

4. ZĂICANI - sat aparţinător 

Data fondării – întemeiat pe la mijlocul sec. XVIII  

Numărul de locuitori - 282  

Suprafaţa totală - 34,6 ha 

Densitatea populaţiei - 815 locuitori/1 km
2  

  

Fond locativ - 7135 m
2
 

Numărul de străzi – 4  
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Lungimea stradală – 4,675 km 

5. ZĂICANII NOI - sat aparţinător 

Data fondării – întemeiat la începutul sec. XX 

Numărul de locuitori – 161 

Suprafaţa totală - 30,0 ha 

Densitatea populaţiei - 536 locuitori/1 km
2  

 

Fond locativ - 4806 m
2
 

Numărul de străzi – 4  

Lungimea stradală – 3,591 km 

Comuna Ratuş este străbătută de drumul 

raional Sărătenii Vechi-Teleneşti, de la sud-vest spre 

nord, care traversează satele Mîndra şi Ratus, de 

asemenea are legătură directă cu şoseaua naţională 

Chişinau-Orhei-Bălţi. Satul reşedinţă de comună – 

Ratuş – se află la 2 km de satele Mîndra şi Zăicani, 

şi la 3 km de Zăicanii Noi şi Sărătenii Noi. 

Localităţile din raza de 10 km ale comunei Ratuş 

sunt: Verejeni (3 km); Chţcanii Noi, Sărătenii Vechi 

(4 km); Codru Nou, Ţînţăreni, Chiţcanii Vechi (6 

km); Coropceni, Zahareuca, Negureni (7 km); 

Suhuluceni, Leuşeni (8 km); Nucăreni, Ineşti, 

Căzăneşti, Dobruşa, Băneştii Noi (9 km) şi Văsieni (10 km). 

În anul 1997, populaţia satului Ratuş a fost estimată la 1275 de cetăţeni.  

La recensământul din anul 2004, populaţia satului constituia 919 de oameni, 49.08% fiind 

bărbaţi, iar 50.92% femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului arăta astfel: 99.56% - 

moldoveni/români, 0.22% - ucraineni, 0.00% - ruşi, 0.00% - găgăuzi, 0.11% - bulgari, 0.00% - 

evrei, 0.00% - polonezi, 0.00% - ţigani, 0.11% - alte etnii. Conform datelor recensământului din 

anul 2004, populaţia la nivelul comunei Ratuş constituie 1936 de oameni, 49.74% fiind bărbaţi, 

iar 50.26% femei. Compoziţia etnică a populaţia comunei arată în felul următor: 99.17% - 

moldoveni/români, 0.46% - ucraineni, 0.15% - ruşi, 0.00% - găgăuzi, 0.10% - bulgari, 0.00% - 

evrei, 0.00% - polonezi, 0.00% - ţigani, 0.10% - alte etnii. În comuna Ratuş au fost înregistrate 

580 de gospodării casnice în anul 2004. Membrii acestor gospodării alcătuiau 1936 de persoane, 

iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.3 persoane. La nivelul comunei, gospodăriile 

casnice erau distribuite, în dependenţă de numărul de persoane ce le alcătuiesc, asfel: 16.03% - 1 

persoană, 17.59% - 2 persoane, 21.55% - 3 persoane, 23.28% - 4 persoane, 11.21% - 5 persoane, 

10.34% - 6 şi mai multe persoane. 

Legenda satului Ratuş pornește de la un Han-Popas, situat la răscruce de drumuri, în cîmp 

deschis, unde într-o ogradă mare poposeau cu trăsurile încărcate diferiţi negustori, pentru a-şi 

odihni caii obosiţi şi a se încălzi pe timp de iarnă la o vatră caldă, s-au pentru a-şi potoli setea pe 

timp de vară cu arşiţă, astfel îndrăgindu-l, s-au hotărît a-şi întemeia sălaşuri aici. Numele provine 

de prin părţile Baltice, ceea ce înseamnă în limba germană Han-oprire. 
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Primele gospodării au fost durate în anul 1908. Primii locuitori au purtat nume de: 

Drabenco, Zubcov, Petrică, Şpili, Moraru. Locuinţele lor erau într-un stil simplu-acoperite cu 

stuf, pereţii împletiţi cu nuiele şi unse cu lut. Casa era alcătuită din casă mare, iatac şi tindă. 

Aceste familii deţineau cîte 17 ha de pămînt arate, nearate, prelucrate cu plugul de boi, boroană şi 

alte unelte de muncă. Aceste pămînturi aparţineau boierului Uvaliu, care avea în posesie un 

hambare, fântâni (care în prezent sunt izvoare), moară de piatră de pe malul Răutului, de lîngă 

Sărăteni-Vechi. 

Satul nu s-a mărginit numai cu aceste gospodării. Cu anii el a crescut. Pe aceste pămînturi 

s-au aşezat şi alte familii, venite din alte părţi cele mai multe fiind familii tinere din Zăicani. 

În 1918 după Marea Unire au loc unele schimbări. Ratuşul se afla în judeţul Orhei, plasa 

Teleneşti, comuna Verejeni. Copiii din Ratuş învăţau la şcoala primară din Zaicani. Primii dascăli 

învăţători au fost românii Muntianu şi Lupu. În timpul războiului trăitorii acestui sat au trecut şi 

ei prin foame, mizerie, frică şi groază. O parte din familii se evacuau la Chiţcani, Negureni, 

Vaduleca, Brînzeni. După război Ratuşul a început a-şi restabili gospodăriile. 

În 1949 s-a început colectivizarea şi primul colhoz s-a numit „Voroşilov”, cu sediul la 

Zăicani, apoi „Jdanov”- cu sediul la Chiţcani, apoi ”Drujba”- sediul Zaicani; „Victoria”- cu sediu 

Sărătenii Noi. 

Prima şcoală în Ratuş a fost în gospodăria d-nei Petric Natalia. Apoi s-au deschis: punctul 

medical, club, bibliotecă. Mai tîrziu s-a construit restaurantul „Ciocîrlia” şi grădiniţa de copii, 

fabrica de păsări, etc.. În 1992 s-a înfiinţat primăria, şcoala din Zaicani a trecut la Ratuş în sediul 

grădiniţei. În 2000 s-a înfiinţat staţia telefonică. În 2005 s-a gazificat satul. În anul 2011 sa 

deschis casa de nunţi „Casa Fermierului”.  

Potenţialul socio-uman 

1.1 Resurse umane 

1.1.1 Dinamica numărului populaţiei 

Numărul total de locuitori stabili (inclusiv temporar absenţi) ai comunei Ratuş este de 

1906 locuitori (situaţia la 01 ianuarie 2011), care locuiesc în 721 gospodării, dintre care 

aproximativ 99,69% constituie moldovenii (românii) şi circa 0,31% – minorităţile etnice.  

Constatăm că, comparativ cu luna ianuarie 2009 (1926 locuitori), numărul populaţiei a 

rămas practic stabil, deci sporul natural al populaţiei este egal cu zero. Totuşi, dacă e să analizăm 

evoluţia demografic pe o perioadă mai lungă de timp, vom constata că aceasta are o tendinţă 

negativă. Printre factorii ce au influenţat asupra acesteea putem enumăra:  

 natalitatea redusă, 

 rata mortalităţii în creştere, 

 scăderea nivelului de trai al populaţiei; 

 migraţia spre centrele raionale etc. 
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 intensificarea încontinuă a procesului emigraţional, în special în căutarea locurilor 

de muncă bine plătite mai ales spre ţările membre ale Uniuni Europene şi Rusia 

etc. 

Din cei 1906 de locuitori ai comunei Ratuş – 866 sunt bărbaţi şi 1040 – femei. Iar, din 

punct de vedere religios, 100% din locuitori sunt creştini-ortodocşi. 

Structura populaţiei comunei Ratuș după genuri este neomogenă prin faptul că se 

înregistrează o lipsă simţitoare de echilibru între genuri – pe parcursul perioadei analizate 

numărul bărbaţilor continuă să fie aproape neschimbat s-au în descreștere, iar numărul femeilor 

în ultimii 2 ani, este în tendinţă de creştere mult mai rapidă decât cel al bărbaţilor şi, respectiv, 

factorul demografic, chiar fiind în creştere, este o creştere care implică alte semne de întrebare şi 

necesitatea de a fi studiat şi monitorizat în continuare. 

Tabelul 0-1 Dinamica populaţiei după genuri 

Indicatori 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 2011/2008 

Populaţia 2008 1926 1897 1906 -102 

Bărbaţi 915 876 865 866 -49 

Femei 1093 1050 1032 1040 -53 

Sursa: Primăria com. Ratuş 

Descreşterea numărului populaţiei din localitate are loc din mai multe cauze, principala 

fiind scăderea dramatică din ultimii 15-20 de ani a natalităţii şi creşterea mortalităţii, ceea ce a 

generat începând cu mijlocul anilor 90 ai secolului trecut un spor natural negativ al populaţiei. 

Forţa de muncă este concentrată totalmente în Sectorul agricol (funcţionalitatea 

industrială lipseşte), un număr mai mare în sectorul fitotehnic, şi un număr redus în sectorul 

zootehnic. De asemenea, o parte din locuitorii comunei sunt încadraţi în serviciul public, 

educaţie, sănătate, prestări servicii etc. Printre meşteşugurile tradiţionale practicate de localnici 

menţionăm croşetatul şi broderitul. 

Numărul total de şomeri este de 241 persoane – cei ce nu dispun de terenuri agricole şi de 

locuri de muncă. 

1 Populaţia comunei: Bărbat: Femeie: Total: 

1  866 1040 1906 

 Printre aceştia:       

 - De vârstă preşcolară (1-6 ani) 57 71 128 

 Dintre aceştia frecventează instituţiile preşcolare 10 13 23 

 - 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară)  137 186 323 

 Dintre aceştia elevi în clasele 1-4 31 42 73 

 Dintre aceştia elevi în clasele 5-9 59 71 130 

 Dintre aceştia elevi în clasele 10-12  4 10 14 

 Dintre ei nu frecventează şcoala şi alte instituţii de 

învăţământ 

11 16 27 

 Numărul copiilor lipsiți de îngrijire părintească  1 1 2 

 - 18 - 34 ani  0 1 1 

 - 35 - 60 ani 0 0 0 

 - 61 ani 0 0 0 

 - persoane necăsătorite 3 2 5 

 - Persoane cu dizabilităţi (invalizi)  69 47 116 
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 - Persoane sărace (în conformitate cu Direcţia de 

Asistenţă Socială) 

23 27 50 

2.  Total: 

 Numărul de familii:   29 

 Dintre acestea:  

 - Sărace (în conformitate cu Direcţia de Asistenţă Socială) 20 

 - Cu mulţi copii (mai mult de 4 copii) 9 

3

. 

Numărul de gospodării: 721 

 Dintre acestea numărul de gospodării conduse de femei  42 

 
3. Componenţa etnică a populaţiei:  Bărbaţi: Femei: Total: 

 Moldoveni 863 1037 1900 

 Ruşi 1 1 2 

 Ucraineni 1 2 3 

 Letonieni 0 1 1 

Populaţia absentă mai mult de un an constituie peste 150 de persoane, direcţiile cele mai 

frecvente de migraţie fiind: Italia, Rusia, Franţa, Portugalia, Grecia ş.a. Fluxul de migraţie 

continuă cu regularitate, în deosebi în rândurile femeilor, şi intensificându-se, mai ales, în timpul 

lucrărilor sezoniere. 

4. Migranţi (pe țări de destinaţie) Bărbaţi: Femei: Total: 

 Italia 10 47 57 

 Rusia 31 12 43 

 Portugalia  2 4 6 

 Grecia 10 12 22 

 Alte ţări 10 18 28 

1.1.2 Caracteristici ale aspectelor demografice 

Structura pe grupuri de vârstă a populaţiei, persoane la începutul anului 

Anul 
2007 2008 2009 2010 2011 

bărbaţi Femei Bărbaţi Femei bărbaţi femei bărbaţi femei bărbaţi Femei 

0-4 37 48 32 43 30 41 33 43 34 45 

5-9 50 62 43 59 41 56 42 55 42 55 

10-14 130 153 124 149 121 144 120 146 120 146 

15-19 75 91 70 89 67 87 66 86 66 86 

20-24 58 76 54 72 52 67 51 66 51 66 

25-29 63 66 61 63 59 61 58 59 58 60 

30-34 79 90 73 84 71 82 70 82 70 82 

35-39 87 107 82 97 79 95 77 92 77 89 

40-44 55 62 50 60 48 53 47 52 47 52 

45-49 59 65 58 64 56 62 55 59 55 57 

50-54 96 101 93 98 91 96 90 95 89 95 

55-59 34 46 33 45 29 43 28 42 28 39 

60-64 47 51 46 50 42 48 41 45 40 45 

65-69 45 49 42 46 37 44 36 43 34 40 

70-74 33 50 31 48 29 43 28 42 26 42 

75-79 9 10 9 8 12 11 14 12 13 19 

80-84 10 12 9 11 8 11 7 10 11 15 

85+ 6 8 5 7 4 6 2 3 5 7 

Analiza populaţiei după structura pe vârste denotă că: 

 Populaţia aptă de muncă constituie marea majoritate – circa 58% 

 Ponderea pensionarilor (19%) este mai mică decât media pe republică 
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 În perioada anilor 2006 - 2009 se observă a scădere bruscă a natalităţii, după care incepând 

cu 2010 situația se redresează. 

 Se observă preponderenţa genului feminin, în toate categoriile de vîrstă.  

 

Astfel, în structura pe vîrste constatăm că datorită micșorării numărului populației sunt 

scăderi în toate categoriile de vârstă. Până în 2009 în structura pe vârste a populaţiei se observă o 

tendinţă de reducere a numărului populaţiei în vârsta de sub 16 ani şi o menținere a indicelui 

respectiv al populaţiei mature, care constituie baza socială a economiei, activităţilor locale şi 

comunitare etc. Acestă fluctuație din figura sugerează că disproporţia dintre populaţia activă pe 

piaţa muncii şi inactivă (categoriile de vârstă de 0-19 şi 60-85+) constituie câte circa 28% la 

ambele genuri, ceea ce este o situaţie caracteristică majorităţii localităților Republicii Moldova. 

Această tendinţă negativă este consecinţa scăderii nivelului de trai a majorităţii populaţiei, a 

insuficienţei locurilor de muncă bine remunerate, a migraţiei în creştere peste hotarele ţării sau în 

centrele urbane din republică (în special a tinerilor), din 2009 pînă în prezent numărul copiilor 

este într-o creștere lentă, grație sporii natalității și revenirii migranților. 
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Conform diagramei de mai sus ponderea populaţiei stabile, pe categorii de vârstă se 

prezintă astfel:  

• grupa de vârstă 0 – 14 ani: 342 persoane, reprezentând 17,94% din totalul populaţiei, un 

procent destul de scăzut datorită numărului mai mic de familii întemeiate în ultima perioadă, şi 

gradului de îmbătrânire mai avansat;  

• grupa de varstă 15 – 64 ani: 1100 reprezentând un procent de 57,17% din totalul 

populaţiei stabile şi reprezintă grupa populaţiei active;   

• grupa de vărsta peste 65 de ani  la nivelul comunei Ratuş: 364 persoane, reprezentând 

19,10% din totalul populaţiei şi atestă faptul că gradul de îmbătrânire al populaţiei este destul de 

ridicat şi aceasta datorită scăderii ratei natalităţii. Dintre din acestă categorie, persoanele peste 85 

de ani sunt în număr de 12. 

Natalitatea, mortalitatea şi migraţiunea populaţiei, persoane la începutul anului 

Perioada Născuţi 

Decedaţi Numărul 

persoanelor 

venite, oficial 

Numărul 

persoanelor 

plecate, oficial 

Numărul 

persoanelor 

plecate, neoficial Total 
inclusiv copii 

până la 1 an 

2007 26 21 - 37 4 170 

2008 20 26 - 17 9 192 

2009 20 18 - 26 19 203 

2010 31 23 1 32 22 216 

2011 16 16 - 22 19 227 

În comuna Ratuș numărul populației emigrate oficial cedează teren cu mult, numărul 

populației plecate neoficial, cea din urmă fiind în creștere din an în an. Natalitatea în anul 2010 a 

fost de 31 persoane şi se află într-un proces de creştere în perioada analizată. Este îmbucurător 

faptul că este în creștere numărul nou-născuților în localitate, în 2010 s-au născut cu 11 copii mai 

mult decît în 2008 și 2009, fapt datorat în mică măsură și sporirii numărului de persoane 

reîntoarse oficial în comună în anii 2009-2010.  

Durata medie a speranţei de viaţă la naştere 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Ambele genuri 64,5 69,5 58,5 62,5 58 

Bărbaţi 66 61 53 61 61 

Femei 63 78 64 64 55 

Durata medie a speranţei de viaţă este în descreştere (de la 64,5 ani în 2006 până la 58 

ani în 2010), dar considerabil mai mică decât media pe Republica Moldova (de 69,1 ani).  

Îngrijorătoare este media speranţei de viaţă la ambele sexe, la bărbaţi în descreștere pînă 

în 2008, ajungînd la media de 53 ani, dupa care se observă o creștere a speranței de viață pînă la 

61 ani, și la femei care din 2007 pina în pre\ent este în descreștere considerabilă, de la media de 

78 ani la 55 ani. Acest indicator nu poate lăsa indiferentă populaţia comunei şi, în deosebi APL 

Ratuș, este un semnal de alarmă care necesită studii suplimentare şi atitudini de măsură, întru re-

direcţionarea tendinţei indicatorului spre sporirea acestuia.  

Morbiditatea de diferite boli 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Boli cardiovasculare 11 10 12 12 14 

Cancer 2 4 4 1 3 

Boli ale aparatului respirator 1 - 3 - 2 

Boli ale aparatului digestiv, inclusiv 1 - - - - 

Hepatice 2 4 - 1 2 

Traume, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor 

externe 

1 1 3 2 1 

Narcomani - - - - - 

Alcoolici - 1 - - - 

Tuberculoza  1 1 5 1 1 

SIDA - - - - - 

 

Cauza celor mai multor decese în comuna Ratuș survine în rezultatul bolilor 

cardiovasculare, înregistrându-se mai rar morbidități din cauza cancerului, hepatită, tuberculoză, 

otrăviri sau traume. În istoria comunei nu a fost înregistrat nici un deces având la bază boli ca 

SIDA sau norcamania. 

Cauzele morbiditatii 2010 Tuberculoza

4%

Traume/otraviri

4%

Boli hepatice

9%

Boli aparat 

respirator

9%

Boli 

cardiovasculare

61%

Cancer

13%

 

1.2 Caracteristica grupurilor de persoane vulnerabile 

1.2.1 Populaţia săracă  

 
Total 

săraci  

Procentul 

din 

populaţia 

totală 

Numărul 

de 

gospodării 

Bărbaţi Femei Copii Vârstnici Persoane 

cu 

dizabilităţi 

Romi Gospodării 

conduse de 

femei 

Gospodării 

conduse de 

bărbaţi 
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295 

 

15% 60 102 128 165 5 12 - 16 44 

15% din populaţia existentă în comuna Ratuş o constituie persoanele sărace (295 pers.). 

Grupul este alcătuit din: vărstnici săraci, fără sprijin familial, anumite categorii de 

bolnavi, persoane lipsite de locuinţe sau adăpost, femei sărace, părinţi săraci cu copii în 

întreţinere şi alte asemenea categorii. Ponderea cea mai mare în categoria populației sărace o 

dețin copii și femeile. 

Analiza predictorilor riscului de sărăcie arată că, atât pentru sărăcia de consum, cât şi 

pentru sărăcia multi-dimensională, principalii factori determinanţi îi constituie ocuparea şi 

educaţia. 

 În afara acestor doi factori, comuna Ratuş este dezavantajat şi în ceea ce priveşte 

infrastructura fizică, utilităţile publice, condiţiile de locuit şi accesul la serviciile sociale 

fundamentale. La schimbările structurale din ultimii ani se adaugã şi distribuirea neechilibrată a 

resurselor administrative şi bugetare, care constituie o altă cauză majoră a sărăciei rurale. 

1.2.2 Persoane cu dizabilităţi  

 
Invaliditat

e absolută 

Cu 

dizabilităţi 

mintale 

Cu 

dizabilit

ăţi fizice 

Bărbaţi 

cu 

dizabilit

ăţi 

mintale 

Femei cu 

dizabilit

ăţi fizice 

 

Copii 

cu 

dizabilităţi 

Persoane 

care au 

grijă de 

femei cu 

dizabilități 

Persoane 

care au 

grijă de 

bărbați cu 

dizabilități 

După 

gradul de 

invaliditate 

115 

 

24 31 11 13 8 5 8 115 

În comuna Ratuş, numarul persoanelor cu invaliditate absolută este în proporţie de 6,03% 

faţă de populaţia totală existentă în comună, dintre care 20,87% persoane cu dizabilități mintale 

(în proporție de 45,8% bărbați) și 26,96 persoane cu disabilități fizice (în proporție de 41,93% 

femei). Astfel, conform gradului de invaliditate există: 

Grad I; 22

Grad II; 67

Grad III; 26
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Pesoanele cu dizabilităţi beneficiază de:  
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- Accesibilitate, în vederea asigurării accesului persoanelor cu disabilități la mediul 

fizic, informaţional şi comunicaţional, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri 

specifice.  

- Ajutor de alimente, în cazurile alocării de la stat, granturi și/sau bugetul primării 

permite; 

- Alocaţia de întreţine, persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un 

copil cu dizabilități beneficiază de alocaţie de întreţinere; 

- Prestație socială, dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se 

acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile 

prevăzute de lege. 

1.2.3 Minorităţi etnice/lingvistice  

În comuna Ratuş, circa 99,69% din populaţia totală este constitută din moldoveni 

(români); 0,16% – ucraineni, 0,10 – ruşi, 0,05- lituanieni. După gen, din categoria minorităților 

etnice fac parte 2 bărbați și 4 femei. 

Rusi; 2

Lituanieni; 1

Ucraineni; 3

Moldoveni/

Romani; 

1900

 

1.2.4 Minorităţi religioase  

Cu privire la minorităţi religioase, populaţia comunei Ratuş este constituită 100 % din 

creştini ortodocşi, care frecventează cu regularitate, în proporție de 37 % Biserica cu Hramul Sf. 

Nicolae, deschisă în anul 1956 în satul Zăicani. În prezent pe teritoriul comunei, în satul Ratuș se 

construiește o nouă biserică, în vederea facilitării accesului întregii comunități la serviciile 

lăcașului sfânt. 

1.2.5 Victime/supravieţuitori ale/ai violenţei în familie?  

În comuna Ratuş nu există şi nu au fost întâmpiante cazuri cu privire la 

victime/supravieţuitori ale/ai violenţei în familie. 

1.2.6 Persoane în etate 

Vârstnicii sunt una din cele mai vulnerabile categorii de populaţie din comuna Ratuș. Din 

totalul de 1906 locuitori ai comunei Ratuș, în proporție de 6,07 puncte procentuale o constituie 

categoria persoanele în etate, dintre care circa 63 % sunt femei (73 pers.). De asemenea, din 

categoria persoanelor în etate 7 sunt vîrstnici cu dizabilități, dintre care 1 femei, și 4 vîrstnici 

locuiesc singuri. 
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1.3 Forţa de Muncă 

1.3.1 Aspecte ocupaţionale 
 

Tabelul 0-2 Dinamica structurii populaţiei după domenii de activitate 
Categorii sociale / 

Anii 

2006 2007 2008 2009 2010 

Populaţie activă 997 1010 961 925 923 

Populaţie ocupată în economie, inclusiv: 692 670 735 570 549 

  - în agricultură 124 148 183 176 224 

Învăţământ şi educaţie preşcolară 54 53 53 53 53 

Ocrotirea sănătăţii 6 7 7 7 7 

Servicii şi comerţ 6 7 7 7 7 

Administraţie Publică Locală şi asigurarea ordinii 

publice 

11 11 11 11 11 

Altele 4 4 4 4 4 

Şomeri 206 219 226 232 244 

Populaţie inactivă 1097 1110 1047 1001 974 

Sursa: Primăria com. Ratuş 

Din totalul populației existente în comună, numărul populației inactive este mai mare cu 

51 persoane (sau 2,7%), față de populația activă, fapt ce accentuiază încă o dată procesul de 

îmbătrânire a populației.  

Populația angajată în câmpul muncii constituie 59,47%, din totalul populației active, 

repartizați în diferite sectoare:  

 agricultură – 40,80% 

 învăţământ – 9,65% 

 sănătate – 1,28% 

 comerţ și servicii – 1,28% 

 administraţie publică – 2%  

 

În ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, aceasta este concentrată în societăţile 

agricole cu profil fitotehnic şi un numar redus în sectorul zootehnic. Datorită dependenţei de 
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activităţile agricole numărul de şomeri este de 244 persoane în anul 2010, numarul acestora 

urmând a se reduce odata cu reluarea lucrarilor de câmp şi a altor activităţi sezoniere. 

 
Ocupaţia populaţiei, la începutul anului, persoane 

Nr. Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 

1  Total populaţie (r.2+r.5) 2120 2008 1926 1897 1906 

2  Populaţia economic activă 1 1010 961 925 923 898 

3  Populaţie ocupată în economie2, inclusiv 670 735 570 549 515 

4  Şomeri3 219 226 232 244 241 

5  Populaţie inactivă 1110 1047 1001 974 1008 

 

Ponderea populaţiei active, din totalul populaţiei comunei, reprezintă cca. 47,11%, 

procent ce poate fi explicat prin lipsa locurilor de muncă, la nivelul comunei. 

Numărul populaţiei economic active a înregistrat o uşoară descreştere în comparaţie cu 

anul 2010, datorită scăderii cu 34 persoane, a numărului persoanelor ocupate. Acest fapt a 

determinat creşterea ponderii populaţiei economic inactive cu 1,8 puncte procentuale. 

 
Numărul populaţiei angajată în muncă, la începutul anului (persoane) 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 229 264 260 305 330 

Bărbaţi 92 106 104 122 132 

Femei 137 158 156 183 198 

Populaţia angajată în câmpul muncii în 2010 a constituit circa 305 persoane, fiind în 

creştere (14,75 %) faţă de 2009. Repartiţia pe sexe relevă că ponderea bărbaţilor a fost mai mică 

ca cea a femeilor (40%, respectiv 60%). 

La începutul anului 2011, numărul şomerilor în comuna Ratuş reprezinta 26,84% din 

populaţia stabilă aflată la vârsta aptă de munca, ceea ce nu reprezintă o imagine reală deoarece 

mulţi locuitori lucrează în strainatate şi de asemenea datorită metodologiei de calculare a 

numărului de şomeri în Republica Moldova acest procent nu include şi pe cei fără  loc de muncă 

şi care nu mai beneficiază de ajutor de şomaj.  

Numărul şomerilor, la începutul anului (persoane): 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 219 226 232 244 241 

Bărbaţi 102 97 108 114 104 

Femei 117 129 124 125 137 

Șomajul care, cu toate că este înregistrat, prin canale administrative, nu poate fi evaluat la 

adevărata lui dimensiune, pe de o parte, pentru că nu toţi şomerii se înscriu la agenția de ocupare 

a forţei de muncă, pe de altă parte, pentru că dintre cei înscrişi, unii mai prestează şi activităţi 

vocazionale, sezoniere. 

                                                 
1
 Populaţie economic activă – persoane care constituie forţa de muncă disponibilă, capabilă de muncă, incluzând 

populaţia ocupată şi şomerii. 
2
 Populaţie ocupată în economie – persoane care desfăşoară o activitate economică sau socială producătoare de 

bunuri şi servicii în scopul obţinerii unor venituri în formă de salarii sau alte beneficii. 
3
Şomer – persoană în vârstă de muncă, care nu lucrează şi este în căutarea unui loc de muncă. 
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Conform repartizării după forme de proprietate, în 2010, 77% din populaţie a fost ocupată 

în unităţi cu forma de proprietate privată şi 23% - în unităţi cu forma de proprietate publică. 

Ponderea sectorului privat predomină în agricoltura, în comerţ, în industria prelucrătoare. 
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 Numărul populației încadrate în activități desfășurate sub forma de proprietate privată este 

în creștere considerabilă, de la an la an, astfel, în 2010 numărul persoanelor a crescut cu 97 față 

de anul 2006, acest fapt ce se datorează apariției și/sau dezvoltării micului business în spațiul 

rural, precum și lipsa și/sau reducerea cadrelor din sfera publică. 

 Nivelul educațional al populației din spațiul rural este scăzut, majoritatea finalizând doar 

gimnaziul și în cel mai bun caz colegii/ școli de meserii. 

Nivelul educaţional al populaţiei economic active, persoane 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 997 1010 961 925 923 

Studii superioare 150 152 145 139 140 

Studii superioare incomplete - - - - - 

Studii speciale 249 252 240 231 230 

Studii liceale  - - - - - 

Studii medii  (9 clase) 598 606 576 555 553 

Studii primare - - - - - 

Fără studii - - - - - 

Astfel, că conform tabelului de mai sus constatăm că peste 50% din populația economic 

activă dispune de studii medii, peste 30% - studii speciale și mai putin de 20% - studii superioare, 

în mare parte fiind cei încadrați în instituțiile de funcționalitate publică. Cauza principală o 

constituie condițiile sărace de trai, care orientează populația tânără spre încadrarea în activități 

agricole, de sezon, necalificată, unde nu sunt necesare studii superioare și/sau de profil. 

Din 2006 pînă în prezent în comuna Ratuş nu există locuri de muncă vacante pe diferite 

sectoare ale economiei, factor ce determină populația aptă de muncă să se orienteze spre 

emigrarea în afara comunei sau în afara țării, în asigurarea unui trai decent. 

1.3.2 Migraţia forţei de muncă 
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Tabelul 0-3 Migraţia forţei de muncă, 2010 
Categorii sociale Nr. de persoane Structura % 

Total populaţie: 923 100 

Din ei activează în afara comunei 216 23,40 

      Inclusiv:    

      - emigraţi în afara comunei 52 5,63 

      - în alte localităţi 164 17,77 

Din ei cu caracter stabil 90 9,75 

        Sezonier 74 8,00 

Sursa: Studiu realizat de Primăria com. Ratuş 

Din tabel constatăm că din totalul populației economic active în proporție de 5,63% (52 

persoane) emigrează în afara comunei, iar 17,77% (164 persoane) în alte localități, în deosebi în 

centrele urbane. Motivul principal fiind lipsa locurilor vacante, precum și oportunitățile oferite de 

localitățile dezvoltate sub aspect economic, acțiuni întreprinse în vederea îmbunătățirii calității 

vieții și a condițiilor de trai. 

1.3.3 Preocupări pentru drepturile omului 

Conform datelor oficiale prezentate de primăria comunei Ratuș, în prezent legal sunt 

angajați 330 de persoane, o pondere de 36,75% din totalul populației economic active, dintre care 

femeile dețin o pondere mai mare de angajare ca bărbații, cu circa 20%. 

Datele oficiale privind ocuparea legală a forţei de muncă/ şomajul în comunitate în prezent: 

 Statutul de angajat  

Angajare legală Şomaj cu 

beneficierea de 

prestaţii sociale 

Şomaj fără 

beneficierea de 

prestaţii sociale 

Şomaj cu durata de 

peste 12 luni 

Şomaj cu durata 

de peste 24 luni 

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 

Total în comunitate  132 198 0 0 104 137 104 134 104 137 

Populaţia săracă 64 72 0 0 80 97 80 97 80 97 

Romi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Familii conduse de 

o singură persoană 

12 18 0 0 6 12 6 12 6 12 

Tineri (până la 28 

ani) 

2 4 0 0 0 3 0 3 0 3 

 De asemenea, din numărul șomerilor existenți oficial în comună, 238 persoane sunt 

șomeri de mai bine de 12 luni, iar 241 - șomeri cu durata de peste 24 luni. Din categoria 

șomerilor întâietate ocupă femeile, populația săracă, familiile monoparentale. 

 În comuna Ratuș angajări neformale nu există, majoritatea persoanele șomere existente 

desfășoară activități agricole, în gospodăriile proprii, activitate ce le asigură sursa de existență. 

 Principalii angajatori formali sunt: 

SRL „Virilond-Agro” – activități fitotehnice și zootehnice (creșterea bovinelor și porcinelor) 

SRL „Sumatra”- prelucrarea terenului agricol;  

S.A. „Fertilitate Bas” – prelucrarea terenului agricol; 

SRL „Prosperitate” – prelucrarea seminţelor de floarea soarelui şi de grîu, prepararea produselor 

de panificaţie. 
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 Majoritatea persoanelor angajate în cadrul acestor întreprinderi benfeciază de privelegiile 

stipulate în Codul Muncii RM și cu care se încheie contracte individuale de muncă. 

1.4 Servicii Sociale  

1.4.1 Instituţiile de învăţământ  

Învăţământul primar şi gimnazial în comuna Ratuș este asigurat de către un gimnaziu, 

constituit din 3 blocuri de studii. 

Astfel, în comuna Ratuș există un gimnaziu, care are două blocuri de studii, amplasate în 

satul Ratuş şi o școală primară în satul Mîndra, care reprezintă un bloc a gimnaziului din Ratuș. 

Gimnaziul Ratuş a fost creat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM din 01.10.1992, nr. 

263-d pe baza şcolii medii existente în localitate.  

Activitatea gimnaziului este organizată şi se desfăşoară pe baza prevederilor 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Gimnaziului Ratuş în anul şcolar 2011 - 2012 

Constituţiei, Legii învăţămîntului, Hotărîrii guvernului Republicii Moldova, actelor normative 

elaborate de Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport Teleneşti. 

Obiectivele principale ale instituției de învățământ sunt: 

 Asigurarea elevilor cu cunoştinţe trainice ale materiei de studii în general, însuşirea temeinică 

a disciplinelor după programul de studii; 

 De a forma la generaţia în creştere bazele mentalităţii libere şi democratice; 

 Democratizarea şi romanizare procesului instructiv-educativ; 

 Introducerea pe larg şi educarea elevilor în spiritul dragostei faţă de neam şi popor; 

 Restabilirea golurilor în cunoaşterea perfectă a istoriei plaiului, obiceiurilor şi tradiţiilor 

locale; 

 Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare a personalităţii; 

 Perfecţionarea măiestriei pedagogice prin modificarea teoretică, psiho-pedagogică şi a 

experienţei pedagogice înaintate; 

 Asigurarea dezvoltării multilaterale a elevului. 

 
Instituţia Cine frecventează? Câţi copii? Limba de 

predare 

Accesibilitatea 

(localizarea, etc.)  

Gimnaziul sat. Ratuș,  

2 blocuri 

Elevii de 6-16 ani 145 Româna s.  Ratuş 

Gimnaziul sat. Ratuș,  

Un bloc în sat. Mîndra ca 

Școala medie 

Elevii de 6-11 ani 58 Româna s. Mîndra 

Sediul gimnaziului, cu capacitatea de 250 de elevi, se află în fosta grădiniţă de vară a 

copiilor. Instruirea şi educaţia se face în două schimburi, blocurile sunt conectate la conducta de 

gaze naturale. Blocurile gimnaziului au fost reparate cosmetic, dar totuşi necesită o reparaţie 

capitală. Baza tehnico-didactică a instituţiei fie că este foarte învechită, fie că lipseşte. Astfel, 

mobilierul şcolar nu corespunde particularităţilor de vârstă ale elevilor şi copiilor; materialele 



 24 

didactice, jucăriile (în ciclul preşcolar), cât şi inventarul sportiv existent sunt insuficiente pentru 

buna desfăşurare a procesului educaţional. În gimnaziu există sală de computere, de asemenea 

sunt dotate cu calculatoare biroul directorului şi cancelaria. 

În instituțiile de învățământ studiază elevi din toate satele comunei, care se deplasează la 

gimnaziu cu autobuzul şcolii, aflat într-o stare deplorabilă. 

Educaţia preşcolară 

În comuna Ratuș, de mai bine de 15 ani nu există instituție de învățământ preșcolară. 

Copii de pînă la 7 ani frecventează grădinița din satul Sărătenii Vechi, amplasată la 4 km de 

comuna Ratuș.  

În prezent se proiectează reconstrucţia din gimnaziu local, în gimnaziu-grădiniţă în satul 

Ratuş, în cadrul unui proiect finanțat de FISM, în valoare de 2500 mii lei, dintre care 500 mii lei 

mobilier și inventar tehnic. Capacitatea grădiniței va fi de 40 copii din satele Ratuş şi Mîndra. 

Darea în exploatare se planifică pentru anul 2012.  

În comună există 128 de copii cu vârstă preșcolară, dintre care 71 de fete și 57 de băieți, 

inclusiv 12 copii cu dizabilități: 8 copii – dizabilități fizice (4 fete și 4 băieți) și 4 copii cu 

dizabilități mintale (2 fete și 2 băieți). 

Conform mediului de proviniență, constatăm în proporție de 39 % dintre copii de vârstă 

preșcolară provin din familii sărace; 24,21% din gospodării conduse de bărbat singur (inclusiv în 

cazul în care soţia se află la muncă în străinătate); 20,31% din gospodării conduse de femeie 

singur (inclusiv în cazul în care soţia se află la muncă în străinătate); 42,18% din gospodării cu 3 

şi mai mulţi copii de până la 25 de ani. 

Gospodarii 

cu 3 si mai 

multi copii 

de pina la 

25 ani; 54

Gospodarii 

conduse de 

femei; 26

Gospodarii 

conduse de 

barbati; 31

Gospodarii 

sarace; 50

 

  
În comuna Ratuș nu frecventează grădinița, circa 22 copii, circa 17%, din numărul total de 

copii de vârstă preșcolară existenți în comună, dintre care 36% copii cu disabilități, 21% din 

gospodăriilee conduse de persoane în etate, 40% din gospodăriile cu 3 și mai mulți copii de până 

la 18 ani și 3% copii crescuți doar de tați, soțiile fiind plecate la munci peste hotare. 



 25 

128

8

53

42

11 18 22

6 1
0

6 9

0

20

40

60

80

100

120

140

Frecventeaza Nu frecventeaza

Analiza categoriilor de copii cu virsta prescolara

Total copii

Cu disabilitati

Din gospodarii conduse de
barbati

Din gospodarii conduse de
femeie

Din gospodarii conduse de
pers in etate

Din gospodarii cu 3 si mai
multi copii

 
 

Principalele motive pentru nefrecventarea grădiniței este lipsa acesteia în comună, fapt ce 

cauzează cheltuieli mari de timp și bani pentru transportarea copiilor la grădinița din localitatea 

vecină. Iar din copii ce sunt înscriși oficial la grădinița din Sărătenii Vechi, nici unul nu lipsește 

mai mult de 20% din zile elegibile pe an. 

 

Educaţia şcolară. 

Alături de religie, şcoala a fost întotdeauna izvor de lumină, factor de progres şi 

civilizaţie, deopotrivă pentru copii şi adulţi, tineri şi vârstnici. Aici s-au desluşit prima dată 

tainele cititului şi a scrisului, aici s-au format pe parcursul vremii oameni şi caractere.  

Pe raza comunei Ratuș, funcţionează un gimnaziu, cu 3 blocuri de studii, 2 cu clasele I-

IX, în 2 schimburi, după orele amezii pentru clasele I-IV, amplasate în satul Ratuș și un bloc ca 

școală medie, în satul Mîndra, cu clasele I-IV, cu un număr total al instituției de 203 elevi şi 23 

gestionat de cadre didactice. 

În comuna Ratuș locuiesc 183 de copii cu vîrstă școlară (7-15 ani), dintre care 103 de fete 

și 80 băieți. Capacitatea instituției de învățământ (gimnaziu) e de 250 locuri, 82% din capacitatea 

căreia este utilizată la maxim. Din totalul de 183 de copii cu vîrstă școlară 2 copii (1 băiat și 1 

fată) sunt cu dizabilități fizice, 1 copil (băiat) cu dizabilități mintale și 14 copii provin din 

gospodării cu trei și mai mulți copii de pînă la 25 ani. Din totalul de copii de vîrstă școlară doar 

copilul cu disabilitatea mintală nu frecventează instituția de învățământ, iar 6 copii au o rată mare 

de absenţă de la şcoală (mai mult de 20% din anul academic), motivul acestor din urmă fiind 

indiferența părinților, situația financiară precară. 
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Cultura 

În ultimii 10-15 ani s-a putut constata o continuă degradare a mediului cultural al 

Republicii Moldova, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea 

bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi. 

Comuna Ratuș este o localitate cu valori şi tradiţii culturale bogate, cultivat în 

aşezămintele culturale de pe raza comunei prin activităţi specifice promovând, astfel tradiţiile 

locului, portul popular, obiceiurile vechi etc.  

 Sărbătorile specifice comunei sunt Ziua comunei Ratuș (Duminica Mare) și Hramurile 

satelor, care sunt sărbătorite după toate tradiţiile lăsate din bătrâni, astfel:  

Hramul în satul Ratuş – 9 octombrie; 

Hramul în satul Mîndra – 21 noiembrie; 

Hramul în satul Zăicani – 22 mai; 

Hramul în satul Zăicanii Noi – 9 octombrie; 

Hramul în satul Sărătenii Noi – 14 octombrie. 

Toate cele cinci sate componente ale comunei Ratuș beneficiază de 2 camine culturale, 

amplasate în localitățile Mîndra (capacitatea de 320 locuri) și Zăicani (108 locuri), unde, 

periodic, sunt organizate activități culturale – în special vara. Căminul din Zăicani este într-o 

stare deplorabilă, de aceea acesta nu este funcționabil. 

În centrul de comună funcționează o bibliotecă cu un fond de carte de 5763 de volume. 

Biblioteca a fost deschisă în anul 1992. În bilbliotecă este angajată o singură persoană, care 

deservește 375 de copii. Sediul bibliotecii este amplasat în satul Ratuș și este conectat la conducta 

de gaze naturale, reparat cosmetic, dar necesită reparație capitală.  

Biblioteca nu dispune de un fond de referinţă; are un număr redus de publicaţii necesare 

utilizatorilor; fondul de bază este învechit după conţinut şi în mare parte editat cu caractere 

chirilice; dispune de puţine publicaţii ce corespund cu programul şcolar. De asemenea, biblioteca 

nu dispune de nici un calculator care ar facilita accesul publicului la informaţie şi care ar ajuta la 

crearea unei baze de date a fondului de carte. Accesul populaţiei la informaţie se realizează prin 

intermediul celor 5 publicaţii periodice (regionale şi naţionale) la care biblioteca este abonată. 
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La nivelul satului lipseşte infrastructura ce ar oferi copiilor şi tinerilor posibilitatea de a-şi 

petrece timpul liber util şi interesant, însă la nivel de instituție de învățământ sunt organizate: cerc 

coral, cerc de dans, echipă de fotbal, echipă de șah și șahmate. 

Oficiul poștal 

Oficiul Poştal din comuna Ratuș a fost deschis în anul 1992. Sediul acestuia fiind în 

centrul satului Ratuş. În Oficiul Poştal sînt angajate două persoane. Oficiul Poştal nu este dotat 

tehnic adecvat unui asemenea prestator și necesită reparaţie, este conectat la conducta de gaze 

naturale. 

Ocrotirea sănătăţii 

În comuna Ratuş există 3 Oficii ale Medicilor de Familie, în care însă, din cauza dotărilor 

insuficiente şi învechite se  intervine doar într-un număr redus de cazuri acordând mai mult prim 

ajutor sau tratamente de moment, cazurile mai grave fiind dirijate spre spitalul raional Teleneşti. 

Astfel, OFM se găsesc în localităţile Ratuş (numărul de beneficiari estimându-se la 890 persoane, 

deserviți de 1 medic și 2 asistente medicale), Mîndra (numărul de beneficiari – 260, deserviți de 

un medic de familie și o asistentă medicală), Sărătenii Noi (numărul de beneficiari – 202, 

deserviți de o asistentă medicală).  

Totalul personalului ce deservesc aceste Oficii ale Medicilor de Familie este constituit din 

4 asistenţi medicali şi doi medici, imobilul este amenajat corespunzător activităţii ce se 

desfăşoară în el, dotat cu aparataj de primă necesitate şi amplasat în centrul localităţilor de 

referinșă. Asistentele medicale asigură o asistenţă medicală primară a sătenilor.  

Numărul mic de personal medical este cauzată de motivaţia salarială puţin atractivă 

pentru specialiştii în domeniu. O ambulanță în localitate ajunge în timp de 15-25 minute. 

Din totalul populației economic active, un număr de 453 persoane nu dispun de asigurare 

medicală. Drept motiv al lipsei constituie lipsa mijloacelor financiare proprii pentru procurare, în 

cazul persoanelor neangajate și neînscrise la Oficiul Forței de Muncă.  

În cazurile de îmbolnăvire, principalele boli cronice sunt: 

- UTA/ Anemia 

- Pielonefrită 

- Bronşită/Encefalopatie 

 

Cazuri de îmbolnăvirii de UTA și Anemie se înregistrează în deosebi în rândul copiilor, 

iar numărul de vizite efectuate la medic față de numărul de vizite necesare sunt mult mai mici, 

astfel în cazul copiilor numărul de vizite efectuate sunt cu 40 mai puține decît cele necesare. 
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Nr de bolnavi PIELONEFRITA per grupuri 

specifice
copi i  de 

sex F; 5

copi i ; 13 populatia  

saraca; 62

 

 

 

 

 

Cazurile de Bronșita și Encefalopatie apar cel mai des în categoria persoanelor adulte, 

doar 7 cazuri s-au înregistrat cu îmbolnăviri în rândul copiilor, dintre care 6 în rândul copiilor de 

gen feminin, care au efectuat vizitele la medic conform necesarului stabilit de acesta. 

 

 

 

Cazuri de îmbolnăviri cu Pielonefrită s-au înregistrat în rândul a 13 copii, dintre care 5 de 

gen feminin. Din totalul de populație adultă a comunei Ratuș, 62 de persoane din categoria 

populației sărace au suferit de această boală, care au efectuat vizite la medic mai mult cu 21 decât 

necesarul stabilit de aceștia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele motive pentru care persoanele îmbolnăvite efectuiază vizite la medic sub 

numărul necesar sunt: 

1. Lipsa responsabilităţii faţă de propria sănătate; 

2. Nivelul scăzut de trai; 

3. Aparent tratarea bolii și/sau lipsa durerilor/simptomelor. 

 
Conform datelor prezentate de OFM în ultimele 12 luni, numărul persoanelor ce au 

beneficiat de asistență pre-, post- natală din categoria grupurilor vulnerabile sunt: 

- Sărace – 32 pers 

- Cu dizabilități mintale – 1 pers 
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- Cu dizabilități fizice – 6 pers 

- Cu 3 și mai mulți copii de până la 18 ani – 23 

- Gospodării conduse de persoane singure – 141 
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 Numărul de facto de vizite efectuate la medic în perioada pre-, post-natală de către 

mamele din categoriile social – vulnerabile este mai mic decît numărul necesar de vizite, astfel 

că, doar în cazul persoanelor din grupul sărac numărul de vizite efectuate este mai mic cu 17 

decît numărul de vizite necesar. Principalele cauze ale neefectuării acestora sunt condițiile de trai 

vulnerabile, migrația mamelor în afara tării, lipsa grijei față de propria persoană (nepăsarea). 

Protecţia socială  

Serviciul de asistenţă socială în comuna Ratuş este prestat de către 1 unităţi de asistent 

social şi 5 lucrători sociali. Din numărul total al beneficiarelor, 43 sunt deserviţi la domiciliu, 310 

sunt pensionari, 11 – bătrâni singuratici, 18 – familii cu mulţi copii. 115 sunt persoane cu grad de 

invaliditate, dintre care: 

 Invalizi de grupa I – 17 persoane 

 Invalizi minori – 8 persoane 

 Invalizi de grupa II – 64 persoane 

 Invalizi de grupa III – 26 persoane 

Beneficiile băneşti exprimate în transferuri directe constituie unul din mecanismele 

protecţiei sociale şi în marea lor majoritate sunt plătite de la bugetul de stat se constituie din: 

 Indemnizaţii pentru copii 

 Alocaţii sociale 

 Compensaţii de diferite tipuri 

 Ajutoare băneşti de la Fondul de Susţinere Socială 

 Alte prestaţii băneşti, 

însă toate aceste beneficii bănești sunt mici, și nu rezolvă problemele/situația pentru care au fost 

alocate. 

Tabelul 0-4 Beneficii şi servicii de asistenţă socială, 2011 
Beneficii de asistenţă socială Numărul  

beneficiarilor 
Suma cheltuielilor 

lunare (mii lei) 
Sursa 

Indemnizaţii unice lunare pentru copii - - Bugetul de stat 

Compensaţii nominative (gaz, lumină, apă) 
Transport 

89 3204 Bugetul de stat 
Bugetul de stat 
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Alocaţii sociale pentru invalizi şi 
participanţii la război 

19 1273 Bugetul de stat 

Ajutor material de la FSP 56 2520 Contribuţii sociale 

Pensii sociale 1 96  

Pensii pentru limită de vârstă şi invaliditate 325 255125 Bugetul 
asigurărilor sociale 

Sursa: Primăria com. Ratuş 

 
 

Tabelul 0-5 Mărimea compensaţiile nominative 
Tipul de servicii 50% 25% 

Energia electrică lunar 20,0 10,0 

Apă rece 8,0 4,0 

Gaz lichefiat 13,0 7,0 

Cărbune şi lemn de foc 0.5 t şi 1 m3 410 410 

Sursa: Primăria com. Ratuş 

 

Conform datelor prezentate de asisitentul social, în ultimele 12 luni, prestaţii/plăţi sociale 

au beneficiat: 

 41 de femei, îndemnizații pentru îngrijirea copiilor 

 32 femei și 18 bărbați, compensații pentru perioada de iarnă 

 2 femei și 2 bărbați, primesc ajutor social de la APL. 

 
Prestaţii sociale:  Au solicitat în ultimele 

12 luni 

Au fost consideraţi 

eligibili în ultimele 12 

luni 

Persoanele care primesc 

beneficii în prezent 

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei 

(1) Alocaţia de şomaj 31 44 0 0 0 0 

(2) Indemnizaţia pentru motive 

de sănătate/incapacitate de 

muncă 

13 15 2 4 0 0 

(3) Indemnizaţii în scopuri de 

familie/îngrijirea copiilor 

0 48 0 39 0 41 

(4) Compensaţii pentru perioada 

de iarnă 

37 88 29 63 18 32 

(5) Primesc ajutor social de la 

APL Ratuș 

4 2 2 2 2 2 

Din totalul de 75 de persoane ce au depus cerere de solicitare a ajutorului de șomaj, nu au 

fost considerați elegibili nici o persoană, deoarece nu îndeplineau cerințele impuse de legislația 

RM în vigoare. Dintre aceștea 3 pers. cu dizabilități fizice/mintale, 1 persoană ce are în grijă 

persoană cu dizabilități, 75 pers. din categoria săracă, 85 de persoane ce conduc gospodării 

singure. 

În ultimele 12 luni, 28 persoane, cu vârsta cuprinsă între 40-60 ani, au solicitat 

îndemnizații pe motive de sănătate/incapacitate de muncă, dintre care 6 au fost considerați 

elegibili, dar în prezent nu beneficiaza încă de aceasta. Dintre aceștea 4 persoane au în grijă 

persoane cu dizabilități, 15 fac parte din grupul sărac, 11 sunt persoane ce conduc singuri 

gospodăria, 2 pers. fac parte din categoria cu 3 și mai mulți copii. 

În ultimele 12 luni 48 de femei au solicitat îndemnizații în scopuri de îngrijire a 

familiei/copiilor, dintre care 23 reprezentante a grupului sărac, 10 conduc gospodăria singure, 8 
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pers. fac parte din categoria cu 3 și mai mulți copii și 3 pers. au în grijă o persoană cu dizabilități. 

39 cererile depuse au fost considerate elegibile și 41 de femei beneficiază în prezent de această 

îndemnizație. 

125 de cereri au fost depuse pentru a primi compensații pentru perioada de iarnă, dintre 

care 37 de către bărbați și 88 de femei. Din totalul de cereri depuse 92 considerate elegibile și 50 

beneficiaza de această compensație. Printre solicitanți 2 persoane conduc gospodăria singuri, 5 

fac parte din categoria săracă, 3 îngrijesc o persoană cu dizabilități și 9 fac parte din grupul cu 3 

și mai mulți copii.  

Circa 56 de persoane (30-60 ani) nu au fost considerate elegibile pentru a primi alte forme 

de ajutor social sau material de la APL. Dintre aceștea 6 persoane cu dizabilități mintale/fizice, 

21 pers. din categoria săracă, 21 din categoria cu 3 și mai mulți copii. În ultimele 12 luni cereri de 

ajutor social dela APL au depus 6 persoane, dintre care 4 cereri considerate elegibile și ulterior, 4 

persoane beneficiază de ajutor în prezent. 

Principalele cauze pentru nealocarea de prestații sociale tuturor solicitanților sunt lipsa 

finanțelor publice, neîndeplinirea tutror cerințelor și condițiilor prevăzute de legislația RM. 

Serviciile sociale 

Principalii furnizor de servicii sociale este Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 

Telenești, care acordă asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vîrstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 

dificultate. În acest context 181 de familii au beneficiat de intervenţia SASPF prin diverse 

servicii, fie prin acordarea diferitor beneficii băneşti sau servicii sociale specifice, în funcţie de 

problemă. 

Principalul serviciu social realizat este îngrijirea la domiciliu, solicitat în ultimele 12 luni 

de către 45 persoane (9 – bărbați, 36 - femei), acesta fiind și numărul estimativ de persoane care 

au nevoie de îngrijire, dintre care toți solicitanții au primit și beneficiază în prezent de asistență. 

Activităţi pentru tineret şi sport 

În comuna Ratuș categoria de vârstă cuprinsă între 15-24 de ani numără aproximativ 269 

persoane (14% din populația comunei). În localitate nu există instituție sportivă, nici teren 

destinat sportului, unicele activități sportive ce se realizează sunt orele de educație fizică 

defășurate în instituțiile de învățământ, precum și activitățile extrașcolare organizate în cadrul 

acesteia, ca: cercul de șah, șahmate, precum și echipa de fotbal, care se ocupă pe terenuri 

improvizate. 

Problemele principale cu care se confruntă tineretul din localitate sunt: 

 Lipsa unui complex cultural-sportiv  

 Lipsa necesarului de inventar sportiv 

 Lipsa domeniilor de ocupare extrașcolare, și/sau nediversificarea acestora 
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 Migraţia tineretului în centrele urbane şi plecarea la muncă peste hotarele ţării 

 Lipsa sprijinului financiar pentru organizarea diverselor măsuri cultural-sportive 

Parametri principali ai instituţiilor de învăţământ şi cultură din localitate 

Tipul instituţiei Număr Limba de 
predare 

Capacit
atea 

Total 
elevi/ 
copii 

Total 
clase/ 
grupe 

Total 
săli de 
studii 

Fond 
de 
carte 

Total cadre 
didactice 

Grădiniţe - - - - - - - - 

Şcoli de cultură medie generală - - - - - - - - 

Gimnazii 1 româna 250 203 13 13  23 

Licee - - - - - - - - 

Şcoli polivalente - - - - - - - - 

Biblioteci 1 - - - - - 5761        2 

Colegii - - - - - - - - 

Case de cultură 2 - - - - -  2 

Pe raza comunei Ratuş se află o instituție de invatamant - 1 gimnaziu cu 203 de copii. 

Gimnaziul este constituit din 2 blocuri în satul Ratuş care activează în 2 schimburi, cuprinde 

clasele I – IX, iar în satul Mîndra este 1 bloc cu clasele I – IV, ce activează cu orar normal. Cele 3 

blocuri ale instituţiei de învăţământ însumează un număr de 203 elevi. Personalul didactic se 

cifrează la 23 de persoane. Sistemul educaţional însumează 13 de săli de clasă şi cabinete şcolare. 

Pe teritoriul comunei nu există instituţii şi ONG care să presteze servici de instruire 

continuă. În satul Zăicani există un Centru Comunitar care se ocupă cu dezvolatrea culturală şi 

educaţională a copiilor de vîrstă timpurie. Numărul total de copii ce frecventează Centru se 

estimează la cifra de 12 persoane. 

Culte 

În comuna Ratuș 100% din populație este creștin-ortodoxă și niciodată nu au existat 

minorități religioase. Locuitorii frecventeaza biserica „Sf. Nicolae” din Zăicani, unica biserică 

existentă în comună. 78 persoane din totalul populației comunei frecventează cu regularitate 

lăcașul sfânt. În prezent, pentru a facilita accesul enoriașilor la serviciile unei biserici, se 

construieşte Biserica cu Hramul Sf. Dumitru, în satul Ratuș. 

1.5 Concluzii 

 

Probleme identificate: 

1. Infrastructura necesară pentru desfăşurarea activităţilor cultural-artistice, de agrement şi 

sport este sub-dezvoltată 

 Necesitatea reconstrucţiei capitale a Casei de cultură din satul Zăicani și reparația 

casei de cultură din Mîndra; 

 Lipsa unui complex cultural-sportiv  

 Lipsa domeniilor de ocupare extrașcolare, și/sau nediversificarea acestora 
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 Lipsa sprijinului financiar pentru organizarea diverselor măsuri cultural-sportive 

 Lipsa echipamentului și tehnicii de activitate 

2. Blocul de studii al Gimnaziului Ratuș este uzat fizic şi moral  

1.  Necesitatea reparaţiei a blocurilor şcolare (interior, exterior) 

2. Sistemul de încălzire defect, încălzirea cu gaze naturale 

3. Uzura şi deteriorarea uşilor şi ferestrelor în gimnaziu 

4. Lipsa reţelelor de apeduct şi canalizare  

3. Lipsa unei grădiniți 

4. OMF slab dotate tehnic și material 

5. Mobilierul şcolar şi preşcolar nu corespunde particularităţilor de vârstă a copiilor şi 

elevilor (gimnaziu). 

6. Insuficienţa materialelor didactice, inventarului sportiv şi jucării pentru buna desfăşurare a 

procesului instructiv-educativ (gimnaziu)..  

7. Localul bibliotecii satului slab dotat cu literatură în limba română (grafie latină). 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existenţa infrastructurii strict necesare 

pentru desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ; 

 Cadre didactice în măsură 

satisfăcătoare ca şi calitate şi 

diversitate; 

 3 OMF cu spaţiul amenajat și cu 

personal calificat; 

 Biblioteca sătească; 

 Existenţa a 2 case de cultură pentru 

edificarea infrastructurii culturale şi de 

agrement; 

 Forță de muncă disponibilă; 

 Tradiţii şi valori culturale; 

 Proximitatea cu oraşul Telenești și 

traseul național Chișinău-Orhei-Bălți  

 Creşterea numărului de întreprinderi 

din domenii diferite de agricultură; 

 Sectorul privat al economiei reale este 

mult mai mare decât cel public; 

 Rețea bună de electricitate. 

 Uzura morală şi fizică a blocurilor de 

studii, bibliotecii, caselor de cultură; 

 Reprofilarea cadrelor didactice; 

 Lipsa unei grădiniți în comună; 

 Dotarea slabă cu mobilier, tehnică de 

calcul şi material didactic al blocurilor de 

studii; 

 Fondul de carte al bibliotecii învechit şi 

neadecvat cerinţelor cititorilor; 

 Proporţia mai mare a populaţiei de vârstă 

neactivă economic pe piaţa muncii față 

de cea activă; 

 Dotarea insuficientă a OMF; 

 Munca în 2 schimburi afectează 

randamentul educaţional 

 Inegalitatea mare dintre genuri; 

 Dependenţa exagerată a populaţiei 

comunei de agricultură şi respectiv de 

starea climaterică; 

 Durata medie de viaţă comparativ cu 

media pe R.M.; 
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  Puţine proiecte de dezvoltare locală 

finanţate din partea donatorilor 

internaționali; 

 Capacităţi insuficiente de mobilizare a 

resurselor locale şi internaţionale pentru 

dezvoltarea locală; 

 Lipsa zonelor de agrement pentru 

populație și a terenurilor sportive; 

 Populație cu surse de venit foarte  

 limitate; 

 Grad scăzut de mobilitate a populației; 

 Număr mare de șomeri; 

 Lipsa locurilor de muncă, inclusiv pentru 

categoriile defavorizate; 

 Rată mare a sărăciei; 

Oportunităţi Pericole 

 Atragerea cadrelor didactice tinere; 

 Posibilitatea de accesare a fondurilor 

investiţionale pentru soluţionarea 

problemelor; 

 Dezvoltarea cooperării regionale cu 

comunele vecine aflate în situații 

similare; 

 Există infrastructură care ar putea fi 

utilizată; 

 Extinderea fondului de carte; 

 Deschiderea unei grădiniți; 

 Programe guvernamentale de 

dezvoltare a infrastructurii în zonele 

rurale; 

 Amenajare spații de agrement în zona 

pădurii; 

 Reparaţia capitală a instituţiilor 

educaţionale; 

 Reamenanjarea unui stadion; 

 Amenajarea unui muzeu al comunei. 

 Emigrarea  

 Numărul limitat al persoanelor 

beneficiare de ajutor de şomaj  

 Numărul limitat al întreprinderilor 

capabile de a angaja salariaţi 

 Capacitatea redusă a Administraţiei 

Publice Locale de finanţare a sferei 

sociale 

 Îmbătrânirea populaţiei ca rezultat al 

migraţiei tineretului 

 Dificultatea obţinerii finanţărilor pentru 

cultură şi sport (infrastructură şi 

activităţi) 

 Finanţarea redusă a oficiului medical 

 Situaţia economică a localității 

 Diferenţa considerabilă dintre genuri 

 Dependenţa atitudinală faţă de 

agricultură în mentalitatea populaţiei din 

spațiul rural 

 Capacitatea de plată redusă a populaţiei. 
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2 Economia Locală 

2.1 Mediul de afaceri 

În comuna Ratuş, situaţia economică este caracteristică mediului rural din întreaga 

republică, agricultura reprezintă în ansamblul economiei una din ramurile de mare importanţă, 

menită să contribuie într-o măsură covârşitoare la relansarea creşterii economice, dar şi sursa 

principală de existenţă pentru locuitorii comunei (circa 90% din populaţie fiind angajată în 

sectorul agricol). 

În localitate agricultura este reprezentată mai mult de sectorul individual. Ocupaţiile 

principale ale locuitorilor acestei zone au fost întotdeauna fitotehnia şi în proporţii foarte mici - 

creşterea animalelor (bovine, porcine). 

Pe acest fundal, situaţia ocupării forţei de muncă în mediul rural este cu mult mai dificilă 

decât în mediul urban. Majoritatea populaţiei ocupate din mediul rural desfăşoară fie activităţi 

agricole, în mare parte fiind activităţi informale, fie este ocupată în sectorul public (educaţie, 

ocrotirea sănătăţii, cultură, asistenţă socială), ultima având o pondere destul de modestă în 

structura ocupării din mediul rural. 

Configuraţia terenurilor, clima zonei, terenurile dispersate, căile de acces, distanţa faţă de 

centrul raional sunt factorii care au obligat la practicarea unei economii de tip agrar. Prin urmare 

comuna Ratuş are o economie prediminant agrară, celelalte sectoare economice fiind slab 

reprezentate la nivelul comunei.  

Numărul de agenţi economici cu drept de persoane juridice a rămas constant din anul 

2006 pînă în prezent. Totodată comparativ cu anul 2006 considerabil a sporit numărul 

gospodăriilor ţărăneşti, de la 120 gospodării, respectiv, la 183 de gospodării. 

 

Repartizarea agenţilor economici după forma organizatorico-juridică  
Agenţi economici 2006 2007 2008 2009 2010 

Total: 133 143 163 173 196 

Întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv: 127 137 157 167 190 

- întreprinderi individuale 5 5 5 5 5 

- gospodării ţărăneşti 120 130 150 160 183 

- patentă 2 2 2 2 2 

Întreprinderi cu drept de persoane juridice, inclusiv: 6 6 6 6 6 

- societăţi pe acţiuni 2 2 2 2 2 

- societăţi cu răspundere limitată 4 4 4 4 4 

- cooperative - - - - - 

- întreprinderi de stat - - - - - 

- întreprinderi municipale - - - - - 

- asociaţii de gospodării ţărăneşti - - - - - 

Uniuni de întreprinderi (necomerciale) - - - - - 

Instituţii şi organizaţii neguvernamentale 2 2 2 2 2 

Conform tabelului anterior, constatăm că în anul 2010, 190 de agenti economici din 

totalul de 196 îşi desfăşoară activitatea cu statut de persoană fizică, dintre care 96,32% o 

constituie deţinătorii de gospodării ţărăneşti. În comună activează doar 6 agenţi economici cu 

drept de persoane juridice, dintre care cel mai reprezentativ sunt SRL – circa 3% din numărul 

total al agenților economici. 
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Structura agentilor economici com. Ratus, nr si %, 2010
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Conform repartizării agenţilor economici după forma de proprietate 100% din numărul 

agenților economici existenți la nivel de comună, dețin forma de proprietate privată, dintre care în 

proporție de 94,8 la sută sunt agenți economici ce desfășoară activități agricole (fititehnie, 

zootehnie, silvicultură etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primele opt întreprinderi din localitate după volumul de vânzări asigură cu locuri de 

muncă peste 90 persoane, numărul de angajaţi stabili fiind cuprins între 20 şi 40 persoane. Aceste 

întreprinderi activează preponderent în astfel de domenii ca creșterea culturilor agricole, comerţul 

angro şi amănuntul, prelucrarea materiei prime agricole, precum şi în prestări servicii. Volumul 

total de vânzări al acestor întreprinderi a fost de circa 2527 mii lei conform datelor presentate la 

01.01.2011, majoritatea întreprinderilor încheind anul cu profit. Piaţa de desfacere este 

preponderent cea locală şi într-o măsură mai mică cea naţională. 

 

Lista principalilor agenţi economici (după volumul de vânzări) la 1.01.2011 
Denumirea Domeniul Forma 

de 

propriet

ate 

Volumul 

vânzărilor, 

Mii lei (2010) 

Nr 

angaj

aţi 

Profit/Pierd

eri, Mii 

lei(2010) 

Total 

impozite, 

mii lei 

Impozite în 

bugetul 

local, mii lei 
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Denumirea Domeniul Forma 

de 

propriet

ate 

Volumul 

vânzărilor, 

Mii lei (2010) 

Nr 

angaj

aţi 

Profit/Pierd

eri, Mii 

lei(2010) 

Total 

impozite, 

mii lei 

Impozite în 

bugetul 

local, mii lei 

SRL „Virolond Agro” Agricol Privată 1392,00 8 25,60 / - 20,00 3,40 

SRL „Sumatra” Agricol Privată 50,00 4 10,00 / - 7,00 3,40 

SRL „Prosperitate” industrial Privată 200,00 4 - / 50,00 - - 

SRL”Macojpet” agro-comercial Privată 72,00 2 - / 20,00 - 2,30 

ÎI „Ecaterina Petrachi” comercial Privată 306,00 3 1,70 / - 20,00 3,00 

GŢ „Roadedeal Tudor” Agricol Privată 109,00 3 -  / 13,00 5,00 2,10 

SRL „Vipasev” comercial Privată 320,00 3 31,00 / - 8,00 2,60 

ÎI „Nina Iurcu” comercial Privată 78,00 1 16,00 / - 16,50 2,67 

Sursa: Primăria com. Ratuş 

 

Din analiza activităţii agenţilor economici din comună, putem conchide: existența 

caracterului sezonier de utilizare a forței de muncă, din considerentul că principala preocupare 

este agricultura; nivelul scăzut de obținere a profitului, datorat costului înalt al producției. 

Din totalul de 196 de agenţi economici înregistraţi în comuna Ratuş, doar 6 îşi desfăşoară 

activitatea cu statut de persoană juridică, astfel, avem: 

Întreprinderi care prestează servicii, şi numărul de angajaţi: 

 Întreprinderi Total: Bărbaţi: Femei: 

1 SRL „Virolond Agro” 8 6 2 

2 SRL „Sumatra” 2 1 1 

Întreprinderi de producere şi prelucrare, şi numărul de angajaţi: 

 Întreprinderi Total: Bărbaţi: Femei: 

1 SRL „Prosperitate” 2 1 1 

Întreprinderii comerciale, şi numărul de angajaţi: 

 Întreprinderi Total Bărbaţi: Femei: 

1 ÎI „Ecaterina Petrachi” 3 0 3 

2 ÎI „Nina Iurcu” 1 0 1 

3 SRL „Vipasev” 3 2 1 

În comună nu activează nici o întreprindere municipală, cu capital mixt sau străin. 

2.2 Sectorul Agricol 
 

Ca urmare a lipsei unor variante viabile majoritatea gospodăriilor din comună sunt 

gospodării exclusiv agricole sau preponderent agricole, numărul gospodăriilor neagricole fiind 

practic inexistent. Cu toate acestea nu există, încă, forme asociative de gospodărire a terenurilor 

agricole, situaţia fiind datorată atât reticenţelor faţă de aceste forme de gospodărire date de 

perioada precedentă anului 1989, cât şi de socializării datorate perioadei prelungite de tranziţie. 

În tot ceea ce priveşte legumicultura, pomicultura şi viticultura, aceste culturi sunt unele 

din sursele principale de venit, pentru comercializare, precum şi pentru consumul propriu.   

Comuna Ratuş dispune de un teritoriu administrativ de 2106 de ha, din totalul de 84860 

ha ale raionului Teleneşti (aproximativ 2,48 %), în componenţa căruia terenul agricol constituie 

1500 ha, iar terenurile neagricole însumând 606 ha (cuprinse de drumuri de exploataţie agricolă, 

păduri, ape, construcţii ş.a.) 
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Fondul funciar al comunei, 2011 (ha) 
 Suprafaţa, ha Pondere, % 

Teren arabil 838 39,79 

Plantaţii pomi-viticole 64 3,04 

Păşuni şi fâneţe 477 22,65 

Alte terenuri 727 34,52 

Total 2106 100,0% 

Sursa: Primăria com. Ratuş 
 

  

Principalele culturi agricole cultivate pe teritoriul comunei sunt grîul de toamnă, floarea 

soarelui, leguminoasele pentru boabe, porumbul.  

Principalele produse agricole, mii q 

Denumire 2006 2007 2008 2009 2010 

Cereale şi leguminoase 

boabe 

6,2 3,2 4,0 7,8 6,5 

 Grâu de toamnă 2,4 1,4 2,4 3,5 3,3 

 Orz e toamnă 1,3 0,6 0,8 1,5 1,0 

Porumb pentru boabe 2,5 1,2 1,8 2,8 2,2 

Floarea soarelui 2,1 0,6 1,6 2,7 3,3 

Cartofi - - - - 0,05 

Legume de câmp - - - - 0,2 

Fructe şi pomuşoare - - - - - 

Struguri 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 

Sursa: Primăria com. Ratuş 

 

Piaţa funciară. Pentru problemele existente în agricultură, privatizarea terenului nu 

soluţionează în întregime problemele acesteia. În comun Ratuș tranzacțiile funciare sunt realizate 

sub două aspecte: tranzacţiile cu terenuri aferente şi tranzacţii cu terenuri agricole.  

În perioada anilor 2006-2010 au fost tranzacţionate terenuri agricole cu suprafaţa de 28,4 

ha, în valoare totală de 216,5 mii lei și terenuri aferente în sumă de 71 mii lei pentru o suprafață 

de 2,9 ha.  

Preţul mediu al unui ar de pământ este de circa 75 lei. Cotele de teren echivalent se 

comercializează în dependenţă de locul aflării terenului şi de fertilitatea lui.  

Numărul tranzacțiilor pe piața funciară efectuate în comuna Ratuș este în descreștere, de 

la 52 de tranzacții efectuate în 2006 la 9 în 2010, dintre care 8 au fost tranzacții cu terenuri 

agricole. 

Piaţa funciară 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Numărul tranzacţiilor 52 16 6 6 9 

Suprafaţa teren., ha 18 2,4 2,0 4,9 4 

Val. totală, mii lei 111,5 54,3 21,2 53,4 47,1 

Nr. Tranzacţiilor cu terenuri agricole 42 10 4 4 8 

Suprafaţa terenurilor agricole, ha 13,0 6,2 1,2 4,3 3,7 

Suprafata administrativ-teritoriala a com. 

Ratus

Neagricol

29%

Agricol

71%
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Valoarea terenurilor agricole, mii lei 80,5 38,3 12,7 45,7 39,3 

 

Dotarea cu tehnică agricolă 
Tipul tehnicii agricole 2006 2007 2008 2009 2010 

Combine 2 2 2 1 2 

Tractoare 11 11 11 12 12 

Camioane 3 3 3 3 3 

Semănători 3 3 3 3 3 

Pluguri 6 6 6 6 6 

Cultivatoare 6 6 6 6 6 

În ceea ce priveşte dotările agricole nu se poate spune că locuitorii comunei deţin 

suficiente utilajele şi agregatele mecanice pentru buna exploatare teren agricol pe care îl are 

comuna. Fărâmiţarea excesivă a terenului agricol şi implicit a celui arabil, dispersia foarte mare a 

parcelelor, consumurile mari de carburanţi înregistrate la deplasări în gol şi nu în ultimul rând 

preţurile de achiziţie şi slaba putere de cumpărare a ţăranilor sunt tot atâţia factori care au stat şi 

mai stau încă în calea aprovizionării şi achiziţionării unor agregate agricole mai performante care 

să uşureze munca ţăranilor, şi cu ajutorul cărora să se facă o agricultură mai performantă. 

Dotările existente nu sunt de ultimă generaţie şi nu reprezintă o soluţie pe termen lung pentru o 

agricultură performantă. 

2.3 Servicii 

În ceea ce priveşte sectorul comercial şi prestări de servicii, pe raza comunei Ratuș 

acestea n-au cunoscut un nivel foarte înalt de dezvoltare faţă de alte localităţi rurale.  

Din structura serviciilor prestate populaţiei, circa 85% revin serviciilor comunale (energie 

electrică, poştă şi telecomunicaţii), învăţământ, sănătate şi asistenţă socială. 

Serviciile financiare 

În sat nu există spaţiu amenajat destinat activităţii unei pieți, cele mai apropiate fiind cea 

de la Sărătenii Vechi. De asemenea, nu există reprezență a filialei „Băncii de Economii”, 

locuitorii deplasându-se la cea din satul vecin, Verejeni sau în centrul raional și nu există 

Asociaţia de Economii şi Împrumut (AEÎC) în localitate. 

Comerţul  

Comuna Ratuș nu dispune de unități de deservire socială, de alimentație publică. Există 5 

unități de comerț cu amănuntul (SRL „Prosperitate”, SRL”Macojpet”, ÎI „Ecaterina Petrachi”, 

SRL „Vipasev”, ÎI „Nina Iurcu”), care au realizat în 2010 un volum al vânzărilor de 704 mii lei. 

Comerțul în localitate înregistrează tendinţe de descreştere. În 2010 cifra de afaceri a 

scăzut faţă de 2006 cu 96 mii lei. Scăderea se explică prin scăderea volumului mărfurilor 

realizate și a costurilor mari de întreținere și dezoltare a afacerii.  

Comerţ intern şi servicii, mii lei 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Volumul vânzărilor cu amănuntul 800 500 600 712 704 

Produse alimentare 560 350 420 512 504 

Mărfuri nealimentare 240 150 180 200 200 

Numărul unităţilor de comerţ cu amănuntul 5 5 5 5 5 

Numărul de pieţe - - - - - 
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Numărul unităţilor de alimentaţie publică - - - - - 

Unităţi de deservire socială, inclusiv - - - - - 

 case de deservire - - - - - 

 frizerii - - - - - 

 băi - - - - - 

 curăţătorii - - - - - 

 alte - - - - - 

Volumul de servicii cu plată oferite populaţiei 
(mii lei) 

- - - - - 

Alte servicii 

Pe teritoriul comunei nu sunt desfășurate alte tipuri de servicii. 

Persoanele cu dizabilități din comuna Ratuș au un acces destul de slab la instituțiile de 

învățământ, aceasta nefiind accesibilă fără ajutorul extern, însă cu un acces suficient de bun la 

Administrația Publică Locală. 

Elevii instituțiilor de învățământ ca ocupații extrașcolare au oportunitatea de a frecventa 

cercul de dans, cercul coral sau de a participa la activități sportive (fotbal, șah, șahmate), toate 

desfășurate în cadrul gimnaziului, cu finanțare din bugetul local. De asemenea, cei mai buni elevi 

din comuna participa la olimpiadele raionale și republicane, pe diferite discipline.  

Astfel, există un colectiv de dansuri populare, constituit din 12 elevi, un colectiv de cor, la 

care dupa dorință participă cca 70 elevi, o echipa de fotbal (15 elevi), o echipa de șah (5 elevi) și 

o echipă de șahmate (6 elevi). 

Numărul frecvent de participanți la activități extrașcolare în comună se estimează la 79 

persoane, dintre care niciun reprezentant al categoriilor vulnerabile, astfel: 

 52 persoane implicate în activități culturale, dintre care 21 băieți și 31 fete; 

 21 persoane activități sportive, 18 baieți și 3 fete; 

 6 persoane alte activități (olimpiade, concursuri artisitice raionale și republicane), 

1 băiat și 5 fete. 

Motivele pentru care anumite grupe nu prezintă interes pentru activitățile extrașcolare 

sunt lipsa interesului (nedorința), lipsa spațiilor corespunzător echipate pentru desfășurarea 

eficientă și eficace a acestor activități, lipsa cadrelor calificate, cu studii și abilități exclusive în 

domeniu de referință. 

2.4 Infrastructura 

Accesul rutier la reşedinţa de comună se realizează prin drumul național Chișinău - Bălți, 

amplasat pe ambele părți ale traseului auto național, la o distanță de 78 km de Chișinău și 55 km 

de Bălți. Legătura rutieră cu satele aparţinătoare este asigurată de drumul raional Telenești – 

Chițcani și de drumurile comunale aflate în administrarea primăriei Ratuș. Satele din comună 

sunt situate între ele la distanţa de 2-5 km. 
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Reţeaua totală de drumuri care se desfăşoară pe teritoriul comunei Ratuș însumează 33 km. 

Accesul la localitatea reşedinţă de comună se realizează facil, în condiţii foarte bune, dat fiind 

faptul că drumul este asfaltat. Accesul la satele aparţinătoare este de asemenea în stare suficient 

de bună, fiind realizată pe drumuri asfaltate și asfaltate parțial, pe alocuri pietruite. Drumurile 

comunale pietruite Ratuș – Zăicani – Sărătenii Noi; parțial pietruite Ratuș – Zăicanii Noi. 

Drumurile vicinale şi de interes local sunt de tip sol natural, pe alocuri pietruite. Accesul rutier la 

comună se realizează prin mijloace auto – autoturism, autobus, microbus – comuna nefiind parte 

a reţelei de căi ferate. Distanţa de la centrul de comună la cele mai apropiate staţii de CF Bălţi şi 

Rogojeni este de 55 km. 

  Ratuş Mîndra Zăicani Zăicanii 

Noi 

Sărătenii 

Noi 

5. Distanţa până la centrul raional (km.)      

Distanţa până la centrul (numele satului) 13 16 11 10 17 

 Distanţa până la cel mai apropiat sat (numele 

satului) 

5 

Sărătenii 

Vechi 

3 

Sărătenii 

Vechi 

5 

Verejeni 

4 

Verejeni 

4  

Corobceni 

6. Tipurile şi starea drumurilor (asfalt, sol 

natural, cărare, etc.), dintre acestea:        

     

- Până la centrul raional  Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt asfalt+ 

pietriş 

- între sate Asfalt Asfalt Pietriş asfalt+ 

pietriş 

Pietriş 

- în interiorul satului Sol 

natural+ 

pietriş 

Sol 

natural+ 

pietriş 

Sol 

natural 

Sol 

natural+ 

pietriş 

Asfalt+ 

Pietriş+ 

Sol natural 

7. Regularitatea comunicaţiilor de transport: Numărul de călătorii 

pe zi 

Preţul călătoriei până la 

centrul raional  

- Public (întreprindere de transport)  5 lei 

- Privat (închiriate)     - 

8. Disponibilitatea servicii de comunicaţii 
(telefonie fixă, telefonie mobilă, Internet, 

acoperire a populaţiei (în %), etc.) 

Telefonie fixă – 53 % 

Telefonie mobilă – 84 % 

Internet – 15 % 

9. Sursa de apă potabilă (sistemul de alimentare 

cu apă, râu, etc., descrieţi inconvenienţele 

existente în ceea ce priveşte alimentarea cu 

apă) 

297 de gospodării sunt conectate la conducte de apă 

potabilă 

165 fîntîni mină 

2.4.1 Apă canalizare 

Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare 

Reţelele de alimentare cu apă, electricitate şi telecomunicaţii există în toate cele cinci 

localităţi componente. Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile este de 2,4 km, 

conductele fiind, însă, într-un stadiu avansat de degradare, acestea datând din anul 1972. 

Furnizorul de energie electrică este S.A.UNION FENOSA. În comună nu există sistem de 

epurare a apelor reziduale şi canalizare, aceasta efectuându-se prin haznale mici sau deversărilor 

directe în sol.  

Astăzi, din totalul de 721 de gospodării, 297 (41,2%) sunt conectate la conducta de apă 

potabilă, costurile pentru beneficiari constituie 6 lei/m
3
. Sistemul de aprovizionare a localnicilor 

cu apă este gestionat de consumatorii de apă potabilă. 
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Pe teritoriul Primăriei sunt 165 de fântâni-mină şi izvoare, dintre care doar 126 – cu apă 

potabilă de calitate. Procentul mare al fântânilor poluate, în special în partea de jos a satului 

Ratuş a comunei se datorează următorilor factori: neamenajării corespunzătoare a acestora, 

amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (WC, grajduri, gropi de gunoi etc.), amplasării pe 

pantă accentuată a localităţii (în urma calamităţilor naturale, a ploilor abundente, mai multe 

fântâni-mină sunt inundate). 

Servicii de telecomunicaţii 

Reţeaua de telefonie fixă asigură serviciile pentru circa 80% de gospodării. De asemenea, 

locuitorii au acces în proporție de 84% la telefonia mobilă (Orange, Moldcell, Unite).  

În anul 2007, Gimnaziu a fost racordat la reţeaua Internet (însă, până în prezent la aceasta 

sînt conectate 2 computere din cele 7 existente în instituţie, computerele nu pot fi conectate la 

internet deoarece sunt de model foarte vechi). 

De asemenea dispune de Internet Primăria (trei computere), dispune e-mail: 

primaria.ratus@gmail.com. Dintre locuitorii comunei sunt conectaţi la Internet un număr de 

aproximativ 15% gospodării. În comună există TV accesată prin fibra optică, cu un număr de 30 

canale recepţionate, precum şi peste 20 de posturi FM. Reţeaua Internet, TV, precum şi telefonia 

fixă este asigurată de operatorul naţional – Moldtelecom.  

Sistemul de gazificare 

În anul 2005, pentru aprovizionarea caselor de locuit cu gaze naturale a fost dată în 

exploatare conducta Chiştelniţa-Teleneşti. Costul total al lucrărilor constituind circa 1,1 mil. lei. 

Lucrările s-au efectuat graţie contribuţiei financiare FISM. 

La moment sunt branşaţi la conducta de gaze peste 183 gospodării din sat (circa 25%). 

Marea majoritate a gospodăriilor din sat – circa 75% – nu sunt conectaţi la gazoduct, din motivul 

costurilor ridicate pentru efectuarea lucrărilor de racordare, dar şi pentru plata serviciilor. 

Localitatea nu beneficiază de reţea de termoficare sau de alte sisteme de încălzire 

centralizată. Există un număr de aproximativ 36 de locuinţe cu centrală proprie, restul de locuinţe 

fiind încălzite cu lemne, cărbuni ş.a. 

100% din gospodării şi instituţii din sat sunt asigurate cu energie electrică. Compania de 

distribuţie Union Fenosa dispune de o reprezentanţă în sat. 

Serviciile de transport auto de pasageri 

Din sat nu circulă nici o cursă directă sistematică de microbuz pe ruta Ratuș - Telenești şi 

Ratuş - Orhei – Chişinău. 

În sat sunt înregistrate circa 88 unităţi de transport: 

 1 autobuze 

 88 autoturisme 
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 4 camioane 

Reţeaua drumurilor 

Comuna Ratuș este aşezată la intersecţia traseului naţional auto de importanţă raională 

Teleneşti – Chiţcani, și pe ambele părţi ale traseului auto naţional Chişinău - Bălţi, la o distanţă 

de 78 km de Chişinău şi 55 km faţă de or. Bălţi, autostradă ce trece prin satul Ratuș și Mîndra. 

Satul Ratuş e situat în partea centrală a raionului Teleneşti, la 13 km de la centrul raional, iar între 

satele apărținătoare de comună există distanșă de 2-3 km ce se face atat pe drumul asfaltat, cat si 

pe un drum pietruit. 

Deplasarea între localitățile comunei se realizează cu autobuzul sau cu alte tipuri de 

autovehicule. Există un numar de 50 de strazi, din care 23 în satul Ratuş, 11 în Mîndra, 8 în 

Sărătenii Noi, 4 în Zaicani şi 4 în Zăicanii Noi. 

 Indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 

I Drumuri publice, km 55 55 55 55 55 

a. de importanta nationala, 3 3 3 3 3 

inclusiv cu îmbrăcăminte rigidă 3 3 3 3 3 

b. de importanta locala 23 23 23 23 23 

inclusiv cu îmbrăcăminte rigidă 13 13 13 13 13 

c. Linii de cale ferată, km  - - - - - 

d. Statii  - - - - - 

II Mijloace de transport existente 
- Autoturisme 

40 50 55 60 88 

- Autobuse 1 1 1 1 1 

- Camioane 5 5 5 4 4 

- automobile cu destinaţie special - - - - - 

III Volumul încărcăturilor transportate –      

Parcursul mărfurilor, (mii tone) total 
 inclusiv pe mijloace de transport 

8,1 3,8 5,6 10,5 9,8 

- auto 8,1 3,8 5,6 10,5 9,8 

- feroviar - - - - - 

- fluvial - - - - - 

IV Parcursul mărfurilor, (milioane tone-km) total 
inclusiv pe mijloace de transport 

672500 315400 464800 871500 813400 

- auto 672500 315400 464800 871500 813400 

- feroviar - - - - - 

- fluvial - - - - - 

V  Transportul de pasageri (milioane pasageri) 
inclusiv pe mijloace de transport 

- - - - - 

- auto - - - - - 

- feroviar - - - - - 

Transportul de pasageri (milioane pasageri/km) 
inclusiv pe mijloace de transport 

- - - - - 

- auto - - - - - 

- feroviar - - - - - 

VI Distanţa de la cele mai importante pieţe   

- Puncte de destinaţie în vânzarea 
produselor,  

83 km 

- Puncte de trecere a frontierei,  70 km 

- Noduri de comunicaţii - 
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VI Rute interurbane - 

- Nr. de rute - 

- Nr. de mijloace de transport - 

- Intervalul de circulaţie - 

- Organizarea transportului, - 

VII Rute locale - 

- Nr. de rute - 

- Nr. de mijloace de transport - 

- Intervalul de circulaţie - 

- Organizarea transportului - 

VIII Servicii taxi - 

- Organizare - 

- Accesibilitate - 

- Nr. de automobile - 

Fondul locativ 

Locuinţele existente în anul 2010, însumează un număr de 721 gospodării, din care 100% 

locuinţe din fonduri private. Suprafaţa locuibilă totală este de 52499 m
2
, din care 100% 

proprietate privată. În 2010 a fost dată în exploatare o singură locuinţă. 

Zone de agrement 

Complexitatea formelor de relief și bogățiile naturale disponibile, fac din turism un 

domeniu slab reprezentat în peisajul economic al comunei Ratuș. Deşi zona poate fi considerată 

favorabilă în linii medii a tursimului rural, lipsa puterii financiare a locuitorilor, respectiv starea 

precară a infrastructurii de bază şi de afaceri face ca turismul să fie un domeniu abandonat în 

regiune. 

Accesul la infrastructură 

În comuna Ratuș în proporții de mai puțin de 50 la sută din gospodăriile existente au 

acces la apă potabilă (297 gospodării), conducta de gaz (183 gospodării), rețeaua Internet (108 

gospodării). Peste 50% din gospodării au acces la telefonie fixă (385 gospodării) și telefonie 

mobilă (576 gospodării). 100% din populație este conectată la rețeaua electrică.  

De asemenea, satele Zăicani, Zăicanii Noi şi Sărătenii Noi nu sunt gazificate din lipsa 

conductei de gaz spre sat şi distanţa mare la reţeaua de gaze naturale, iar partea de jos a satului 

Ratuş și în satul Zăicani nu dispun de acces la rețeaua de apeduct. 

Din totalul de 721 de gospodării existente în comună, 56 sunt locuințe nesigure (în 

condiții proaste), iar la 260 gospodării accesul se realizeaza pe drumuri nepracticabile. 

Comuna Ratuș nu dispune de servicii de gestionare a deșeurilor menjere, precum și nici 

de sistem de canalizare. 
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Printre proiectele de infrastructură ce au contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi 

calităţii vieţii în spaţiul rural putem menţiona: în anul 2004, au fost gazificate satele Ratuş şi 

Mîndra, în cadrul unui proiect finanţat de FISM, în valoare de 1100 mii lei, în rezultatul căruia 

183 de gospodării au fost branşate la conducta de gaze naturale. În anul 2004, din sursele 

financiare ale Ministerului Mediului RM, s-a construit reţeaua de apeduct în comunitate şi 297 de 

locuinţe beneficiază de apă potabilă, proiect în valoare de 100 mii lei. Din sursele APL, au fost 

reparate drumurile intercomunitare în localităţile Ratuş, Zăicanii Noi, Sărătenii Noi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform categoriilor de persoane ce nu au acces la serviciile de infrastructură, sunt 

persoanele sărace, urmate de persoanele în etate, în deosebi gospodăriile conduse de femei în 

etate. Principala cauză a accesului limitat sau lipsa acestuia la serviciile de infrastructură o 

reprezinta lipsa mijloacelor financiare, lipsa locurilor de muncă stabile, tarifele înalte de 

conectare și întreținere. 
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2.5 Concluzii 

Probleme identificate: 

a. mediul de afacere 

1. lipsa unui punct de colectare a producţiei agricole 

2. lipsa unui sistem de irigare modern 

3. deficienţa tehnicii agricole performante 

4. fragmentarea excesivă a terenului agricol 

5. lipsa punctului sanitar-veterinar 

6. lipsa unui punct de însămânţare a porcinelor, bovinelor ş.a. 

7. lipsa pieţei de desfacere 

8. sfera serviciilor slab dezvoltată 

9. promovarea insuficientă a culturii și meșteșugăritului 

b. infrastructura drumurilor 

1. degradarea drumurilor locale (între satele apărținătoare de comună); 

2. în sat nu există un sistem de iluminare stradală 

c. aprovizionarea cu apă şi canalizarea 

1. lipsa sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor menajere 

2. 25% din fântânile-mină şi izvoarele sunt poluate, apa este tehnică 

d. lipsa rețelei de termoficare; 

e. circa 75% din gospodăriile comunei nu sunt conectate la reţeaua de gazoduct; 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Producţie agricolă calitativă 

 Terenuri agricole fertile, ceornoziomuri 

 Drumul naţional Chișinău – Bălți trece 

prin satele Ratuș și Mîndra; 

 100% din locuitori conectaţi la rețeaua 

electrică; 

 2 localități gazificate: Ratuș și Mîndra; 

 4 localități cu acces la rețeaua de 

apeduct; 

 Existenţa serviciului de telefonie fixă şi 

acoperire în reţele de telefonie mobilă; 

 Landşaft atractiv; 

 Efectuarea tranzacţiilor funciare; 

 Aşezarea geografică benefică. 

 Lipsa diversităţii în calificarea pe 

sectore lucrative; 

 3 sate negazificate și 2 sate fără acces 

sau parțial cu acces la apeduct; 

 Lipsa sistemului de epurare a apelor 

reziduale și canalizare; 

 Lipsa serviciilor de gestionare a 

deșeurilor menjere; 

 Lipsa rețelei de termoficare; 

 Lipsa unui punct de colectare a 

producţiei agricole; 

 Lipsa pieţei de desfacere; 

 Poluare sonică, cu praf, gaze de 

eşapament; 

 Lipsa instituţiilor de deservire socială; 
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 Degradarea drumurilor din sate 

aparținătoare de comună (străzi, 

trotuare, iluminație); 

 Lipsa de curse regulate la Chişinău şi 

Telenești, lipsa la nivel de comună a 

transportului în comun; 

 Terenuri supuse alunecărilor de teren; 

 Inexistența unei infrastructuri turistice 

în comună. 
Oportunităţi Pericole 

 Lansarea unor programe flexibile 

pentru susţinerea sectorului agricol; 

 Amenajarea şi deschiderea unei pieţe 

agricole şi a unui agromagazin; 

 Sporirea numărului de beneficiari 

telefonici prin modernizarea staţiei 

telefonice; 

 Reparaţia drumurilor; 

 Identificarea noilor pieţe de desfacere; 

 Stabilirea unui mecanism de colectare şi 

comercializare a producţiei agricole; 

 Programe, politici investiţionale locale 

şi externe (pentru creșterea 

competitivității economice, dezvoltare 

rurală, mediu, devoltare regională, 

îmbunătățirea infrastructurii, creșterea 

capacității administrației publice și 

dezvoltarea resurselor umane); 

 Utilizarea îngrăşămintelor organice şi 

minerale, erbicidelor; 

 Realizarea unor parteneriate cu satele 

învecinate în vederea gospodăririi 

eficiente a infrastructurii; 

 Programe guvernamentale de dezvoltare 

a infrastructurii în zonele rurale; 

 Consolidarea terenurilor prin vânzare-

cumpărare, asociere, arendă; 

 Dezvoltarea pieţei funciare; 

 Deschiderea unei case de deservire 

socială; 

 Scăderea puterii de cumpărare a 

populaţiei; 

 Creşterea impozitelor şi taxelor; 

 Instabilitatea politică; 

 Climat investiţional nefavorabil; 

 Aprofundarea crizei economice; 

 Costurile mari ale lucrărilor de 

execuţie/conectare a reţelei de gaze 

naturale în comună; 

 Creşterea costurilor de producţie; 

 Emigrările masive ale populaţiei; 

 Inflaţia / deflaţia leului; 

 Influenţa factorilor naturali şi antropici 

asupra agriculturii; 

 Riscul deteriorării drumurilor, chiar si 

după reabilitarea lor, dacă nu există un 

centru de îngrijire permanentă a reţelei 

rutiere; 

 Lipsa cronică a fondurilor pentru 

infrastructură; 

 Lipsa pieţei de desfacere a produselor; 
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3 Starea Mediului Ambiant 

3.1 Resurse Naturale 

Teritoriul comunei Ratuş, aşezat la marginea Codrilor, prezintă în miniatură Moldova de 

silvostepă. Jumătatea sudică a comunei, aşezată in partea dreaptă a Ciulucului are un teritoriu 

deluros cu ponoare, dealuri, rîpi unde se manifestă intens eroziunile şi alunecările de teren. Aici 

sunt situate satele Zăicani, Zăicani Noi şi Sărătenii Noi. Partea nordică a comunei e situată în 

stînga Ciulucului şi are un relief relativ neted, cuprinzînd lunca rîului şi o cîmpie puţin înclinată 

spre Ciuluc şi rîul Răut. Partea sudică fiind parţial împădurită face parte din zona de silvostepă, 

iar partea nordică e aşezată în stepă tipică. 

Având în vedere specificul zonei preponderent agricol al Primăriei Ratuș se constată un 

număr redus de surse de poluare. Surse posibile de poluare în cazul activităţilor agricole sunt 

reprezentate de fertilizarea cu îngrăşăminte chimice si organice (% redus în ultimii ani), care pot 

determina prin utilizări excesive acumulări si infiltrări de nitriţi si nitraţi în sol si în pânza 

freatică. 

În perioada sezonului rece sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de arderea 

combustibililor solizi în gospodăriile populaţiei. Alte surse de poluare sunt reprezentate de 

traficul rutier republican care trece printre satele Ratuș și Mîndra. 

Calitatea aerului este bună, cu perioade afectate moderat de poluare din cauza prafului 

spulberat de vânturi si a fumului rezultat prin arderea resturilor vegetale. 

In general, clima poate fi caracterizată ca o clima temperat continentală cu nuanțe 

moderate. Factorii care condiționează clima sunt: poziția geografică, tipul de relief, precum și 

vegetația.  

Temperatura medie anuală este de 9-10 grade Celsius. În luna iulie temperatura maximă 

depăşeşte 25 de grade Celsius, iar în ianuarie scade sub -4 grade. De regulă primele căderi de 

zăpadă se înregistrează la începutul lunii decembrie.   

Localitatea este plasată pe două zone de soluri naturale: zona în care predomină sol 

cenuşiu(sur) de pădure şi zona predominantă de ciornoziom. 

Resurse funciare 

Comuna Ratuș dispune de o suprafaţă totală de 2106 ha, din care terenuri cu destinaţie 

agricole – 1500 ha, terenuri ale fondului silvic - 366 ha; drumuri, străzi, pieţe, construcţii şi alte 

terenuri neagricole - 240 ha. 

Analiza tipurilor de sol întâlnite în localitate denotă că prevalează solurile de tip 

ciornoziom, în proporție de 92%, celelalte soluri sunt brune cenuşii de pădure. Starea de calitate a 
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solurilor este apreciată prin bonitatea lor. Bonitate medie ponderată a învelişului de sol din 

comună este de 62 grade/ha.  

Flora şi fauna 

Prin poziţia sa geografică, comuna Ratuş este aşezată în zona de stepă, care este 

reprezentată prin pajişti şi graminee. 

Fauna este formată din specii de rozatoare mici ca: şoarecele de câmp, şobolanul cenuşiu, 

hârciogul, popândșul, care produc pagube mari culturilor agricole.  

Pădurea este populată de iepuri de câmp, vulpi, dihori, arici, cârtiţe, iar dintre păsări: 

fazani, potârnichi, porumbei sălbatici, vrăbii, sticleţi, ciori, privighetori. 

Atât flora, cât şi fauna din zona comunei sunt bogate şi diverse. La tot pasul se întâlnesc 

începând cu luna aprilie a fiecărui an o multitudine de specii din flora autohtonă, îndeosebi 

albăstrelele, viorele, toporaşi, iar zona împădurită este bogată în vânat: potârnichi, prepeliţe, 

iepuri.  

Dintre plantele de cultură ponderea o deţine grâul de toamnă, şi porumbul urmate apoi de 

leguminoasele pentru boabe, într-o pondere mult mai mică. 

Fondul forestier  

Pe raza Primăriei Ratuş suprafeţele ocupate de păşuni constituie 477 ha, iar cele silvice 

ocupă 366 ha, inclusiv: 

 Păduri în proprietatea statului – 262 ha; 

 Păduri în proprietatea Primăriei Ratuş – 73 ha; 

 Fâşii forestiere de protecţie – 18 ha. 

Pădurile din zona comunei sunt păduri foioase, unde predomină stejarul, teiul, ulmul, 

salcîmul; arbori naturali ce se regenerează pe cale naturală.  

Fâşiile forestiere de protecţie, se află în proprietatea APL, unde preponderent cresc: 

stejari, arţarii, cu o vârstă de peste 24 ani. 

Resurse naturale 

Comuna Ratuş este amplasată în luncă râului Ciuluc. Dispune de bazine acvatice cu o 

suprafaţă de 5,66 ha, dintre care 3,26 ha proprietate a APL şi 2,40 proprietate privată. Bazinul 

este utilizat atât ca loc de agrement al populaţiei, precum şi pentru creşterea speciilor de peşti. 

Principalele specii de peşte cultivat este carasul şi carpul. Comuna Ratuș nu dispune de bogăţii 

subterane. 

3.2 Factori de Poluare a Mediului 

Calitatea aerului şi a apei este relativ bună dată fiind zona cu multă vegetaţie şi păduri, şi 

lipsa surselor de poluare majore. Deşeurile menajere se colectează cu mijloace proprii ale 
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primăriei, şi se depozitează la o groapă de gunoi cu caracter provizoriu, ce nu reprezintă o soluţie 

viabilă pe termen lung. 

Calitatea apei curgătoare este medie spre bună. Totodată, zona comunei este supusă 

inundaţiilor în cazul ploilor abundente. Din totalul de 165 de fântâni-mină şi izvoare, 126 – cu 

apă potabilă de calitate, iar 39 – cu ape poluate, supuse analizei are un procent înalt de nitraţi, 

nitriţi şi urme de amoniac ce întrec cotele admisibile. Procentul de 24 al fântânilor poluate, în 

special în partea de jos a satului Ratuş a comunei se datorează următorilor factori: neamenajării 

corespunzătoare a acestora, amplasarea în vecinătatea surselor de poluare (WC, grajduri, gropi de 

gunoi etc.), amplasării pe pantă accentuată a localităţii (în urma calamităţilor naturale, a ploilor 

abundente, mai multe fântâni-mină sunt inundate). 

Asupra calităţii aerului influenţează, în special transportul auto care trece prin comună, 

deplasându-se pe traseul Bălţi-Orhei-Chişinău. 

Deci, principalele surse de poluare a mediului rămân a fi însă: transportul auto, gunoiştile, 

arderea tuturor tipurilor de combustibil în gospodăriile personale şi deşeurile de la animale din 

gospodăriile personale.  

  

3.3 Concluzii 

Probleme identificate: 

a. terenuri degradate, supuse inundaţiilor, alunecărilor ş.a. 

1. satele Zăicani, Zăicani Noi şi Sărătenii Noi situate în partea dreaptă a Ciulucului sunt 

supuse inundaţiilor în cazul ploilor torenţiale; este un teritoriu deluros cu ponoare, dealuri, 

rîpi unde se manifestă intens eroziunile şi alunecările de teren.  

2. terenuri degradate: sărăturate (bataguri), alunecări, râpe etc. 

b. managementul deşeurilor 

1. nu există gunoiște amenajate 

2. nu există un sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor 

3. lipsa serviciilor de gestionare a deșeurilor menjere 

c. alte probleme 

1. nivelul scăzut al responsabilităţii ecologice a populaţiei 

Puncte tari Puncte slabe 

 Resurse acvatice; 

 Păduri; 

 Necunoaşterea nivelului de poluare a 

mediului ambiant; 
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 Landşaft atractiv; 

 Stare a mediului satisfăcătoare; 

 Număr relativ redus a surselor de poluare 

a mediului; 

 Sol de textură, benefic culturilor agricole 

(ciornoziomuri); 

 Pericolul permanent de inundaţii și alunecări 

de teren; 

 Nu este branşat toată comuna la sistem de 

apeduct, calitatea apei; 

 Nu există reţea de canalizare a apelor 

menajere şi staţie de epurare; 

 Inexistenţa programelor locale de protecţie a  

aerului şi resurselor acvatice; 

 Sistemul de colectare şi depozitare a 

deşeurilor lipseşte; 

 Gunoiştea şi drumul de acces nu-s 

amenajate; 

 Neorganizată şi inexistenţa metodelor de 

neutralizare a deşeurilor; 

 Tăierea ilicită a fondului forestier; 

 Lipsa zonelor de odihnă; 

 Lipsa bogățiilor subterane; 

Oportunităţi Pericole 

 Stimularea utilizării resurselor şi 

tehnologiilor ecologice; 

 Implementarea acţiunilor de combatere a 

eroziunii solului; 

 Conştientizarea populaţiei cu privire la 

problemele protecţiei mediului; 

 Dezvoltarea unei agriculturi ecologice; 

 Elaborarea programelor locale de 

protecţie a aerului şi resurselor acvatice. 

 Mijloace financiare insuficiente pentru 

proiecte de protecţie a mediului; 

 Calamitățile naturale; 

 Existenţa pericolului permanent de creştere a 

nivelului de poluare a apelor, aerului, solului. 

 Nedorinţa populaţiei a conştientiza 

importanţa problemei de ocrotire a mediului; 

 Epuizarea fondului forestier. 
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4 Capacitate Instituţională  

4.1 Management Administrativ 

Primăria comunei Ratuş a fost înfiinţată în anul 1992 si conţine in componenta sa 5 sate 

Ratuş, Mîndra, Zăicani, Zăicanii-Noi şi Sărătenii-Noi. Sediul primăriei este în satul Ratuş. În 

primărie activează primarul, 4 persoane în calitate de funcţionari publici şi 5 persoane pentru 

deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice. Primăria a fost reparată cosmetic 

atât în interior, cât şi în exterior, dar necesită în continuare reparaţie. Sediul primăriei este 

conectat la conducta de gaze naturale. Majoritate birourilor sunt dotate cu calculatoare şi 

conectate la internet.   

Administraţia publică locală dispune de echipament tehnic care facilitează procesul de 

activitate şi sporeşte performanţa angajaţilor şi este alcătuit din computere. fax, scaner, telefon, 

copiator. 

Informaţia obţinută prin intermediul chestionarului relevă faptul că dotarea tehnică 

satisface în mediu necesităţile instituţiei. Tehnica de calcul existentă şi capacitatea liniilor de 

telecomunicaţii au permis realizarea conectării la Internet (Moldtelecom) şi poştă electronică 

(primaria.ratus@gmail.com). La nivelul instituţiei există reţea locală. 

APL Ratuș activează în baza legii cu privire la Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006. Conform legislaţiei în vigoare autorităţile administraţiei publice, prin care se 

realizează de fapt autonomia locală, sunt: 

 Consiliul Local, ca autoritate deliberativă; 

 Primarul, cu aparatul administrativ, ca autoritate executivă. 

Consiliul Local este compus din consilieri aleşi prin vot universal egal, direct, secret şi liber 

exprimat în condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale. Perioada mandatului este de patru 

ani. Primarul, ales şi el în aceleaşi condiţii, şi secretarul, împreună cu aparatul propriu constituie 

Primăria Ratuș, instituţie publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinirea hotărârilor 

Consiliului Local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii. 

De responsabilitatea Consiliului Local şi a Primarului ţin problemele curente cu care se 

confruntă satul şi identificarea soluţiilor aferente acestora, precum şi anticiparea şi prevenirea 

apariţiei altora în viitor. Atribuţiile primarului şi funcţionarilor publici sunt stabilite în fişele de 

post personale. 

Secretarul Consiliului Local este numit în funcţie de către Consiliu la propunerea 

primarului în urma concursului organizat pentru suplinirea acestei funcţii şi este concomitent şi 

secretar al localităţii. El îndeplineşte atribuţii stabilite de legislaţia în vigoare şi Regulamentul de 

funcţionare a Consiliului local: asigurarea înştiinţării convocării Consiliului Local, participarea la 

mailto:primaria.ratus@gmail.com
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şedinţele acestuia; asigurarea aducerii la cunoştinţă publică a deciziilor Consiliului Local şi a 

dispoziţiilor primarului cu caracter normativ; acordarea ajutorului consilierilor şi comisiilor de 

specialitate; răspunderea de buna funcţionare a aparatului primăriei; efectuarea lucrărilor de 

secretariat. 

Atât Consiliul Local, cât şi Primăria, sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi propriile Regulamente de organizare şi funcţionare. 

Primăria Ratuș este constituită din primar, secretar şi specialişti responsabili pentru diferite 

domenii. În statele de personal ale primăriei permanent sunt angajate 10 persoane, dintre care 

primarul și 4 persoane completează funcţiile publice conform organigramei, iar 5 persoane 

completează deficitul de personal necesar pentru îndeplinirea unor sarcini specifice şi deservirii 

tehnice, în vederea bunei funcționalități  a autorităţii publice. În rezultatul alegerilor locale din 

2011, în comuna Ratuș a fost ales un nou primar, cu vârsta de 54 ani, din partea PDM, de etnie 

moldovan, creștin-ortodox. În cursa pentru alegerile locale au fost înscrise 5 persoane (bărbați), 

cu apartinență la diferite partide politice, din gospodării cu venit mediu. 

Candidați pentru Consiliul Local au fost 48 persoane, care în proporție de 71% reprezentat 

de barbați (34 la număr) și 29 de femei (14). Dintre persoanele candidate la CL: 

- Bărbați - 30 provin din gospodării cu venit mediu, 3 din gospodării sărace, 1 persoană în 

etate; 

- Femei – 8 din gospodării cu venit mediu, 4 din gospodării sărace și 2 din gospodării 

conduse de persoane singure. 

Din totalul personalului angajat în cadrul Administraţiei Publice Locale Ratuș 60% sunt 

bărbați și 40% femei. Din persoanele angajate există 2 persoane cu dizabilități fizice, unul invalid 

de gradul II și altul de gradul III. 

În activitatea sa, funcționarii publici întocmesc registre de evidenţă pe următoarele 

domenii: corespondenţă, patrimoniu, cadastru, fiscalitate, notariat şi stare civilă. La nivel de 

instituţie nu sunt întocmite planuri de activitate. 

Funcţionarii publici trec și au trecut cursuri de pregătire profesională conform graficului 

Consiliului Raional Telenești. 

Primăria Ratuș întreţine relaţii de cooperare inter-raională cu primăriile din vecinătate 

Verejeni, Sărătenii Vechi, Coropceni, Suhuluceni; în vederea soluţionării unor probleme comune 

ca: creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă, creşterea spiritului antreprenorial şi 

îmbunătăţirea aspectelor legate de ÎMM, infrastructură, mediu şi prevenirea riscurilor, în plus, 

sunt încurajate schimburile de experienţă şi bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală, 

modernizarea serviciilor publice, realizarea de studii şi colectarea de date etc. 

În cadrul Consiliului Local îşi desfăşoară activitatea 2 comisii consultative de specialitate 

pentru principalele domenii de activitate, care în mediu, pentru avizarea proiectelor de decizie, s-

au întâlnit de 5 ori în anul 2010, astfel avem 
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o Comisia pentru programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură. 

o Comisia pentru învățământ, cultură, medicină, protecţie socială, protecţia mediului şi 

amenajarea teritoriului.  

Asigurarea transparenţi la nivel local este realizată prin intermediul intermediul serviciilor 

de informare în masă, care includ panourile informative improvizate amplasate în holul primăriei 

sau în fața acesteia, instituţiile publice din localitate, în centrele localităţilor din componenţa 

comunei, și prin publicația periodică raională „Cuvîntul”. Primăria este abonată la presa naţională 

şi anume, Monitorul Oficial. 

În comună nu există un post de radio local, de asemenea autorităţile publice locale nu 

dispun de un buletin informativ. În incinta Primăriei sunt instalate câteva panouri cu diferite 

informaţii utile. Înscrierea cetăţenilor la audienţă are loc prin intermediul registrului de audienţă a 

petiţionarilor, cetăţenii fiind primiţi la audienţă şi în afara orelor de primire. 

În cadrul Consiliului local procesul decizional parcurge toate etapele necesare prevăzute 

de legislaţie pentru adoptarea deciziilor. 

1.Identificarea problemei. La această etapă participă specialiştii, populaţia, consilierii locali. 

2.Iniţierea proiectului de decizie. În conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Consiliului 

local dreptul de iniţiere a procesului de decizie aparţine consilierilor şi primarului oraşului. 

Proiectul de decizie iniţiat este prezentat secretarului Consiliului, care organizează coordonarea şi 

definitivarea lui cu compartimentele respective, solicită părerile lor asupra legalităţii actului 

propus. În elaborarea unui proiect de decizie, în mediu sunt implicate 3-4 persoane, care alocă, în 

mediu, 3 zile pentru elaborarea acestuia. 

Consiliul local îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, care se realizează periodic sau se 

amână ca urmare a lipsei cvorumului. În mediu, la şedinţele consiliului local, participă 9-10 

consilieri în 2010, astfel, asigurând desfăşurarea şedinţelor. Consiliul local este constituit din 11 

persoane, 8 bărbați și 3 femei, toți din categoria gospodăriilor cu venituri medii. 

În cadrul şedinţelor sunt examinate chestiunile conform ordinii de zi aprobate la începutul 

şedinţei respective. Rare au fost cazurile introducerii de chestiuni neprevăzute în ordinea de zi. 

3.Participarea cetăţenilor în gestionarea treburilor publice. Unul din mijloacele de implicare a 

populaţiei în gestionarea treburilor publice sunt consultările proiectelor de decizii cu cetăţenii, 

societatea civilă şi sectorul privat. Din păcate, din lipsa intersesului sau pasivității, din toate 

proiectele de decizii nici una nu a fost consultată cu beneficiarii direcţi şi/sau indirecţi locali. 

Astfel, în perioada 2008-2010, primăria comunei nu a înaintat nici o iniţiativă de consultare a 

cetăţenilor în domeniul treburilor publice. „Discuţiile în culoar” cu cetăţenii eşuează din cauza 

pasivităţii, lipsei de activism şi interes civic.   
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Managementul eficient al resurselor umane constituie o premisă de bază pentru asigurarea 

primăriei cu personal profesionist, bine motivat, responsabil, cu funcţii stabile, oferă posibilităţi 

de dezvoltare profesională tuturor funcţionarilor publici, asigură selectarea şi promovarea 

personalului în bază de merit. 

Perfecţionarea continuă a personalului permanent se află în atenţia primăriei, fiind 

valorificate toate posibilităţile de instruire, efectuare vizitelor de documentare, schimb de 

experienţă, participarea la seminare, cursuri de perfecţionare. Cu toate acestea şi bugetul local 

prevede un articol de cheltuieli destinate pentru instruirea funcţionarilor publici şi a consilierilor 

locali. Astfel, din bugetul local sunt alocate resurse financiare pentru perfecţionarea 

funcţionarilor publici şi a consilierilor locali, aceste sume fiind însă neînsemnate. 

Ordinea publică şi siguranţa locuitorilor comunei Ratus este garantată de către inspectorul 

de poliţie şi garda populară, alcătuită din 12 oameni. 
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Pe teritoriul comunei, în satul Ratuș activează Oficiu Poştal şi Filiala S.A. 

„MoldTelecom”, însă nu există Asociaţia de Economii, Împrumut şi Credit (AEÎC) și 

Reprezentanţă a Băncii de Economii. 

De asemenea, în comună sunt înregistrate următoarele ONG-uri: 

- A.O. „Vis”, înființat în 2004, cu un număr de 2 angajați, în vederea asigurării 

aprovizionării cu gaze naturale a satului Ratuș. Numărul anual de beneficiari ai asociației 

sunt de circa 145 persoane. Mărimea investițiilor atrase în comună este de 860 mii lei; 

- A.O. „Teodorina”, înființat în 2004, cu un număr de 2 angajați, în vederea asigurării 

aprovizionării cu gaze naturale a satului Mîndra. Numărul anual de beneficiari ai 

asociației sunt de circa 38 persoane. Mărimea investițiilor atrase în comună este de 240 

mii lei; 
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- A.O. „Sărătenii Noi”, înființat în 2011, cu un număr de 4 angajați, în vederea asigurării 

aprovizionării cu apă potabilă a comunei. Numărul de beneficiari până în prezent este de 

circa 70 persoane. Mărimea investițiilor atrase în comună este de 25 mii lei. 

Finanţe Publice 

Anual Primăria Ratuș îşi face bilanţul veniturilor şi cheltuielilor prin aprobarea bugetului. 

Prognoza veniturilor şi cheltuielilor se efectuează în conformitate cu nivelul veniturilor şi 

cheltuielilor anilor precedenţi, fără însă a se lua în consideraţie creanţele şi datoriile.  

Elaborarea bugetului se face în baza plafoanelor stabilite de către Ministerul Finanţelor. 

APL dispune de taxe locale, veniturile din administrarea bunurilor publice şi cele parvenite din 

prestarea serviciilor. APL poate beneficia de resurse financiare suplimentare prin intermediul 

organismelor finanţatoare şi donatoare. 

Veniturile în bugetul Ratuș sunt formate din: 

- plata impozitului funciar a persoanelor juridice şi fizice din teritoriu, impozitul pe bunurile 

imobiliare persoanelor juridice şi fizice din teritoriu, taxe locale pentru colectarea cărora îşi 

asumă răspundere APL; 

- transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat care sunt alocate prin intermediul 

Consiliului Raional Telenești pentru bugetul comunei Ratuș, cu scopul finanţării instituţiilor 

locale din subordinea Primăriei. 

Valoarea impozitelor şi a taxelor colectate la nivel local se stabileşte în conformitate cu 

Legea Administraţiei Publice Locale şi Legea cu privire la Finanţele Publice Locale.  

Valorile nominale ale veniturilor bugetare au o evoluţie crescătoare de la an la an, de la 

953,7 mii lei în anul 2006 la 2636,7 mii lei în anul 2010. Aceasta s-a datorat în primul rând 

majorării încasărilor din plata impozitelor şi a transferurilor efectuate de populaţia locală 

emigrată în afara ţării. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Veniturile bugetare, total 953,7 1381,4 1607,2 1939,5 2636,7 

Încasări directe şi integrale:      

Impozitul pe bunurile imobiliare  4,9 4,9 4,9 5,2 4,8 

Impozitul funciar  111,5 101,1 98,7 82,8 90,3 

Taxele locale  69,0 31,32 26,0 25,1 64,0 

Taxa pentru eliberarea licenţelor  10,5 8,8 18,0 - - 

Taxa pentru patenta de întreprinzător 3,4 11,8 10,2 12,3 14,3 

Alte venituri prevăzute de legislaţie 4,0 1,0 16,7 1,0 1,0 

Încasări de mijloace speciale 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Defalcări de la venituri generale de stat: 602,1 1240,0 1447,2 1796,9 2473,9 

Impozitul pe venit 8,7 18,0 21,7 25,5 23,7 

Taxa pe valoarea adăugată  - - - - - 

Transferuri de la bugetul raional  602,1 1240.0 1447,2 1796,9 2473,9 
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Cea mai mare cotă a veniturilor în bugetul local a comunei Ratuș în ultimii cinci ani a fost 

înregistrată în anul 2010 – 2636,7 mii MDL. În componenţa cărora cota cea mai mare o deţin 

încasările din transfer uri de la bugetul raional, cu o valoare de circa 94% din total.  
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Evoluţia veniturilor cumulate în bugetul local (2006-2010), mii MDL 

Pentru anul 2010 suma impozitului funciar şi pe bunuri imobiliare calculate pentru 

persoane fizice şi juridice este de 95,1 mii lei.  

Cota majoritară în rândul cheltuielilor bugetare revine dezvoltării învăţământului mediu 

(Gimnaziu) – 78% din totalul cheltuielilor (în anul 2010), restul fiind utilizate pentru întreţinerea 

aparatului administrativ, amenajarea teritoriului, sănătate, securitate socială, cultură. Toate 

cheltuielile sunt planificate în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.  

În concluzie, observăm o creştere a cheltuielilor bugetare începând cu anul 2006 până în 

2010, stimulată de creşterea proporţională a veniturilor Primăriei Ratuș în perioada menţionată.  

Investiţiile reprezintă baza dezvoltării socio-economice. În comuna Ratuș, valoarea totală 

a investiţiilor în perioada 2006-2010 a constituit 8 518,5 mii lei. Sursele de finanţare în această 

perioadă au fost generate în cea mai mare parte de mijloace oferite de bugetul local, în valoare de 

6 846,5 mii lei (80%), și de mijloacele proprii – 1 672 mii lei (20%). 
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Evoluţia investițiilor în comuna Ratuș (2006-2010), mii MDL 

Unul dintre momentele cheie în procesul de dezvoltare a capacităţilor de analiză şi 

planificare strategică a autorităţilor publice locale îl constituie utilizarea raţională a resurselor 

financiare şi îmbunătăţirea managementului acestora, prin orientare spre domeniile prioritare 

prevăzute în principalele documente de politică ale autorităţii. 

Planificarea strategică a resurselor financiare este orientată spre asigurarea necesităţilor 

întregei comune, gestionate pe categorii şi domenii specifice, în vederea implementării anumitor 

domenii de politici. Deoarece bugetul local nu poate satisface toate necesităţile localităţii, este 

binevenită tendinţa autorităţilor publice locale de fortificare a capacităţilor de management al 

proiectelor şi de atragere a finanţărilor şi investiţiilor din exterior. 

APL Ratuș asigură transparenţa procesului bugetar prin organizarea şi desfăşurarea anuală 

a audierilor publice cu implicarea populaţiei în dezbaterea bugetului local. Astfel, populaţia este 

informată cu privire la procesul de elaborare a bugetului, categoriile de venituri şi cheltuieli şi 

direcţiile prioritare ce necesită alocarea surselor financiare. Totodată, prin implicarea cetăţenilor 

în dezbaterea bugetului localităţii, APL obţine încrederea şi susţinerea populaţiei. 

4.2 Concluzii 

1. Abilităţi slab dezvoltate a membrilor APL în domeniul atragerii investiţiilor; 

2. Clădirea primăriei necesită reparaţii și dotare tehnică; 

3. Pasivitate, lipsa de activism şi interes civic din partea locuitorilor comunii asupra 

proiectelor de decizie  și de dezvoltare comunitară; 
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4. Insuficiența (necesarul) veniturilor bugetare în acoperirea cheltuielilor operaționale/ 

Puncte tari Puncte slabe 

 Gestionarea ordonată a cheltuielilor şi 

prioretizarea necesităţilor; 

 Evidenţa strictă a agenţilor economici; 

 Lipsa confruntărilor în cadrul consiliului; 

 Conlucrarea Consiliului şi a Primăriei, 

primăriei şi organizaţiilor, întreprinderilor 

din teritoriu; 

 Interesul primarului şi a personalului 

primăriei pentru identificarea şi 

soluţionarea problemelor (identificarea 

surselor de finanţare, a firmelor de 

proiectare, consultanţă, colaborarea cu 

acestea); 

 

 Lipsa ONG-urilor de profil; 

 Abilităţi reduse de atragere a fondurilor 

externe; 

 Lipsa societăţii civile; 

 Inactivitatea şi indiferenţa cetăţenilor 

comunei în identificarea problemelor şi 

a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel 

personal, cât şi la nivel de comună; 

 Pierderea potenţialului de mijloace fixe; 

 Insuficienţa surselor financiare; 

 Nivelul scăzut de remunerare a 

funcţionarilor publici; 

 Veniturile proprii insuficiente pentru 

efectuarea investiţiilor capitale; 

 Oamenii nu au informaţii de bază în 

ceea ce priveşte un program de 

dezvoltare durabilă; 

 Lipsa unei Asociații de Economii și 

Împrumut; 

 Clădirea primăriei necesită reparaţii; 

 Inexistenţa unui plan de investiţii bine 

determinat la nivel de comună; 

Oportunităţi Constrângeri 

 Programe, politici investiţionale locale şi 

externe; 

 Instruirea consilierilor şi funcţionarilor; 

 Elaborarea unui buletinului informativ 

local; 

 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate;  

 Informatizarea activităţii funcţionarilor 

publici; 

 Crearea structurilor societăţii civile; 

 Consolidarea fondurilor extrabugetare; 

 Atragerea investitorilor în toate 

domeniile; 

 Sprijinul autorităţilor raionale şi 

republicane; 

 Asigurarea co-finanţării; 

 Calamităţi naturale; 

 Inflaţia / deflaţia leului; 

 Lipsa cronică a fondurilor pentru 

infrastructură; 

 Suprimarea autonomiei locale; 

 Instabilitatea sistemului administrativ; 

 Instabilitatea legislaţiei, contradicţii de 

norme şi acte legislative; 

 Indiferenţa populaţiei în susţinerea 

activităţilor de dezvoltare, de 

participarea în procesul decizional; 

 Supremaţia scopurilor personale şi 

ignorarea celor comune; 

 Lipsa controlului asupra veniturilor 

proprii;  

 Conflicte de interes între raion şi 
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primărie; 

 Nivelul jos de acumulare a impozitelor; 

 Micşorarea volumului transferurilor 

compensatorii de la bugetul de stat; 
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5 Concluzii şi recomandări 

În urma analizei detaliate a comunei Ratuș, pe baza celor 4 criterii au reieşit următoarele: 

 comuna are o favorabilă proporţionalitate a formelor de relief, seismicitatea este 

foarte redusă şi există riscul inundațiilor și alunecărilor de teren; 71% din suprafața 

comunei este teren agricol, dintre care 56% teren arabil; 

 comuna are o bună accesibilitate la căile majore de transport rutier (drumuri de 

importanță raională și republicană); 

 infrastructura mediu dezvoltată, aproximativ 183 (25,38%) de gospodării sunt 

aprovizionate cu gaze naturale, 297 (41,19) înzestrate cu apeduct, 385 (53,40%) 

conectate la reţeaua telefonică şi 100% gospodării conectate la reţeaua electrică. 

Lipsește reţeaua de canalizare şi epurare a apelor reziduale, sistemul centralizat de 

alimentare cu apă, populaţia deservindu-se prin soluţii improvizate şi partiale, precum 

şi fântâni de adâncime.  

 comuna dispune de: o bibliotecă publică (este gazificată), 3 centre medicale (doua 

fiind gazificate), 2 case de cultură (una din ele fiind gazificată), un gimnaziu, cu 3 

blocuri (care se încălzesc cu gaze naturale), 2 biserici (una fiind în construcție), oficiu 

poștal, asociații a utilizatorilor de gaze naturale și a consumatorilor de apă potabilă; 

toate clădirile cu funcţiune de utilitate publică fiind comasate într-o zonă centrală 

proprie. În localitate nu există filiale sau reprezentanţe ale băncilor. O dată în lună 

vine reprezentantul Băncii de Economii din satul Verejeni, raionul Teleneşti. Precum, 

nu există nici, Asociaţii de Economii şi Împrumuturi, au fost două dar s-au lichidat, 

din lipsă de activitate. Nu există organizații pentru prestarea de servicii sociale. 

Precum, nu există nici grădiniță (proiectul unei grădinițe este planificat pentru 2012), 

copii deplasându-se în localitatea vecină a comunei pentru frecventarea acesteia; 

 forţa de muncă este concentrată totalmente în Sectorul agricol (funcţionalitatea 

industrială lipseşte), un număr mai mare în sectorul fitotehnic, şi un număr redus în 

sectorul zootehnic. În comuna se găsesc 196 de agenți economici: 183 de gospodării 

casnice țărănești şi în rest - prestatori de servicii cum ar fi: educaționale, medicale, 

aprovizionarea cu produse alimentare; 

 din 2006 pînă în prezent în comuna Ratuş nu există locuri de muncă vacante pe 

diferite sectoare ale economiei, factor ce determină populația aptă de muncă să se 

orienteze spre emigrarea în afara comunei sau în afara țării, în asigurarea unui trai 

decent; 

 populația comunei în ultimii ani este în descreștere lentă, din totalul căreia numărul 

de bărbați este mai mic ca numărul femeilor. Descreşterea numărului populaţiei are 
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loc din mai multe cauze, principala fiind scăderea dramatică din ultimii 15-20 de ani 

a natalităţii şi creşterea mortalităţii, ceea ce generează un spor negativ al populației; 

 numărul populației inactive este mai mare cu 51 persoane (sau 2,7%), față de 

populația activă, fapt ce accentuiază încă o dată procesul de îmbătrânire a populației. 

La începutul anului 2011, numărul şomerilor în comuna Ratuş reprezinta 26,84% din 

populaţia stabilă aflată la vârsta aptă de munca, ceea ce nu reprezintă o imagine reală 

deoarece mulţi locuitori lucrează în strainatate şi de asemenea datorită metodologiei 

de calculare a numărului de şomeri în Republica Moldova acest procent nu include şi 

pe cei fără  loc de muncă şi care nu mai beneficiază de ajutor de şomaj. Din categoria 

șomerilor întâietate ocupă femeile, populația săracă, familiile monoparentale; 

 ca categorie vulnerabilă, în comuna Ratuș prevalează persoanele sărace, reprezentate 

de 295 persoane (15,48 la sută din totalul populaţiei comunei), urmat de persoanele în 

etate – 116 (6,04 puncte procentuale) şi persoanele cu disabilităţi – 115 (6,03 puncte 

procentuale). Nu există în comună minoritaţi religioase, 100 % din populaţie fiind 

creştin-ortodoxă, precum şi puţini reprezentanţi ai minorităţilor etnice, care este 

constituită de 2 persoane de etnie rusă, 3 persoane de etnie ucraineană și 1 persoană 

de etnie lituaniană; 

 situația mediului ambiant este relativ bună, principalele surse de poluare a mediului 

rămân a fi: transportul auto, gunoiştile, arderea tuturor tipurilor de combustibil în 

gospodăriile personale şi deşeurile de la animale din gospodăriile personale; 

 gradul de implicare în domeniul activităților publice a cetățenilor este relativ foarte 

mic sau deloc, cauzele principale fiind pasivitatea, lipsa de activism şi interes civic.   

 

6 Anexe 
 

 

 

 


