
 APROB:__________Anatoli ICHIM, 

președintele raionului Cantemir 

Lista 

generală a părților interesate în procesul de consultare publică  cu societatea civilă 

în procesul decizional în anul 2022. 

În contextual consultărilor publice a părților interesate pot fi: 

a) cetățenii, conform definiției Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decisional;                                                                                                                                                               

b) asociațiile obștești constituite în corespundere cu legea;     

- în domeniul agriculturii, economiei (DAERF): 

Nr. 

ord. 

Denumirea grupului, AO, ONG, părți interesate. Persoana coordonator, date de contact 

1 Asociația Apicultorilor  „Regina Codrilor Tigheci” Asociația Apicultorilor  „Regina Codrilor 
Tigheci”,reginacodrilortigheci@gmail.com  

2 Asociația Obștească Fermer Agroinform Botez Lilia 
027323066 cantemir@agrofarm.md 

3 Reprezentanți ai mediului de afaceri din 
raion. 

 

 

- în domeniul educațional(DGÎ): 

Nr. 

ord. 

Denumirea grupului, AO, ONG, părți interesate. Persoana coordonator, date de contact 

1 Direcția Generală Învățământ și subdiviziunile 
consiliului raional Cantemir 
 

 

 

 

 

Coloman Nadejda,  
șef adjunct DGÎ 
Tel.02732398, 079661264 
nadejdacoloman@gmail.com  

2 Grupul directorilor și directorilor adjuncți ai 
instituțiilor de învățământ general din raion 
 

3 Grupul liderilor organizațiilor sindicale primare 
din instituțiile de învățământ din raion 
 

4 Președinții Consiliilor de administrație din 
instituțiile de învățământ general din raion 
 

5 AO a profesorilor și părinților din instituțiile de 
învățământ primar și secundar general 
 

6 AO membre ale grupului de acțiune locală 
„Colinele Tigheciului” din raionul Cantemir. 
 

Cornelia Lucaș 
Tel. 079739643 
luccor1976@gmail.com 
gal.colineletigheci@gmail.com  
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- în domeniul asistenței sociale și protecția familiei: 

Nr. 

ord. 

Denumirea AO, ONG, grupuri, părți interesate. Persoana coordonator, date de contact 

1 Asociația Apicultorilor  „Regina Codrilor Tigheci” Dogaru Angela, 027322249 

2 Serviciul Îngrijire socială la domicilui Angheluță Denis, 027322748 

3 Serviciul Asistență parentală profesionistă: 

s. Coștangalia; s. Țolica; s. Lărguța. 
Tatiana Petcov, 027323604 

4 Serviciul social Casă de copii tip familial:                 

s. Toceni; s. Baimaclia; s. Chioselia;                      

s. Coștangalia; s. Enichioi; s. Țolica. 

Tatiana Petcov, 027323604 

5 Serviciul social Asistență personală Maria Maticiuc, 027322748 

6 Serviciul social ,,Echipa Mobilă” Raisa Guțanu, 027368096 

7 Serviciul social ,,Casa Comunitară” Natalia Dediu 

8 Serviciul social de suport monetar adresat 

familiiilor/persoanelor defavorizate 

Olga Cepeleaga, 027322748 

 
9 Serviciul social de sprijin pentru familiile 

cu copii 
Tatiana Petcov, 027323604 

10 Serviciul de tutelă/curatelă.  Adopția.  Natalia Rîbacova, 027323604 

11 Serviciul reabilitare balneo-sanatorială Tamara Tabureanu, 027322748 

12 Serviciul ortopedie și protezare Tatiana Boghean, 027368096 

13 Ajutorul social și ajutor social pentru 

perioada rece a anului 
Natalia Coșer, 027322249 

14 Compensații pentru sevicii de trasport Tamara Tabureanu, 027322748 

 

-în domeniul culturii și turismului: 

Nr. 

/o 

Denumirea grupului  Responsabil  

date de contact 

1. Casa Raională Cultură ,,NicolaeSulac,, Ion Roșu tel.027322648 

e-mail: 

casadeculturacantemir@gmail.com  

2. Școala de Arte ,,Valeriu Hanganu,, Tatiana Coroi tel.079861927 

e-mail: sarhancantemir@mail.ru  

3. Bibliotecilor publice teritoriale. Tatiana Baranov, tel.027322063 

e-mail: tatianabaranov15@gmail.com 

4. Muzeul de istorie ,,Dmitrie Cantemir’’ Valeriu Ambrosi, tel.079398650 

e-mail: ambrosi1964@gmail.com  

5. Muzeul de istorie și etnografie a ținutului 

natal, s.Tartaul. 

 

Ion Usturoi, tel.078595408 

e-mail: ion.usturoi.76@gmail.com  
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-în domeniul finanțe, buget, activități economico financiare (părți interesate-

grup constituit ad-hoc din reprezentanți ai): 

- autorităților publice locale din raionul Cantemir;                                                                                       
-direcției generală învățămînt,  instituțiilor de învățămînt- primar, gimnazial, liceal și extrașcolar, 
serviciului de asistență psiho-pedagogică;                                                                                                                   
-direcției finanțe;                                                                                                                                              
-direcției agricultură economie relații funciare;                                                                                           
-direcției asistență socială și protecția familiei și  serviciile publice de asistență socială;                                                                                                                                                           
-direcției construcții gospodărie comunală dezvoltare locală și regională;                                             
-secția cultură și turism, instituțiilor raionale de cultură, colectivelor populare de tip model;                                                                                                                                                  
-instituției Medico Sanitară Publică   CS Cantemir;                                                                                    
-instituției Medico Sanitară Publică   CS Cociulia;                                                                                                            
-instituției Medico Sanitară Publică   CS Ciobalaccia;                                                                               
-instituției Medico Sanitară Publică   CS Baimaclia;                                                                                                
-instituției Medico Sanitară Publică   CS Gotești;                                                                                                     
-instituției Medico Sanitară Publică   SR Cantemir. 

c) sindicatele;                                                                                                                                                                
d) asociații de patronat;                                                                                                                               
e) partidele și alte organizații social- politice;                                                                                                   
f) mijloace de informare în masa;                                                                                                                 
g)reprezentanți ai mediului de afaceri din raion; 

h) grupuri de lucru constituite ad-hoc din reprezentanți ai: 

-autorităților publice locale din raionul Cantemir;                                                                                       

-direcției generală învățămînt,  instituțiilor de învățămînt primar, gimnazial, liceal și extrașcolar, 

serviciului de asistență psiho-pedagogică;                                                                                                                   

-direcției finanțe;                                                                                                                                              

-direcției agricultură economie relații funciare;                                                                                           

-direcției asistență socială și protecția familiei și  serviciile publice de asistență socială;                                                                                                                                                           

-direcției construcții gospodărie comunală dezvoltare locală și regională;                                             

-secția cultură și turism, instituțiilor raionale de cultură, colectivelor populare de tip model;                                                                                                                                                  

-instituției Medico Sanitară Publică   CS Cantemir;                                                                                    

-instituției Medico Sanitară Publică   CS Cociulia;                                                                                                            

-instituției Medico Sanitară Publică   CS Ciobalaccia;                                                                               

-instituției Medico Sanitară Publică   CS Baimaclia;                                                                                                

-instituției Medico Sanitară Publică   CS Gotești;                                                                                                     

-instituției Medico Sanitară Publică   SR Cantemir. 

 

Coordonator                                                                                                                                                                                                                    

al procesului de consultare publică                                Victoria Balan 

tel: 0273 03160 


