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raionului 
(pasaportul raionului) 

 

 

 

 

Raionul Sîngerei 

Suprafata 1033 km2 

Amplasarea 
distanta de la capitala - 110 km 
 distanta de la or.Balti - 25 km 

Presedintele raionului Grigore Corcodel 

Resurse naturale nisip, argila

Terenuri agricole 79465 ha 

Terenuri 
23965 ha – terenuri publice ale primariilor 

12290 ha  – paduri si fisîi forestiere 
50945 ha – teren arabil 

Paduri 9859 ha 

Ape de suprafata 2737 ha

Resurse  subterane nisip,argil nisip, argila 



 

Numarul preliminar al populatiei    81784 

Populatia urbana 15666 

Orasul  Sîngerei 12646 

Orasul  Biruința 3020 

Populatia rurala 66118 

Pensionari (situatia de 01.01.2021) 17310 

Beneficiari de alocații sociale de stat 2278 

Marimea medie a alocatiei (situatia de 01.01.2021) 677,76 lei 

Pensia medie pe raion (situatia de 01.01.2021) 166,18 lei 

  

Numarul mediu de salariati (situatia de 01.01.2021) 3563 
persoane 

Agricultura, silvicultura si pescuit 1081 persoane 

Industria prelucratoare  507 persoane 

Constructii  57 persoane 

Comert cu amanuntul si cu ridicata 691 persoane 

Hoteluri si restaurante 74 persoane 

Informatii si comunicatii 12 persoane 

Intreprinderi financiare si asigurari 2 persoane 

Tranzactii imobiliare 33 persoane 

Activitati profesionale stiintifice si tehnice 22 persoane 

Productia si furnizarea de energie electrica, termica, gaze, 
apa calda, aer conditionat 10 persoane 

Distribuirea apei, salubritate, gestionarea deseurilor, 
activitati de decontaminare 141 persoane 

Transport si depozitare 213 persoane 

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii 
suport 21 persoane 

Administrare publica si aparare, asigurari sociale 
obligatorii, invatamint 71 persoane 

Sanatate si asistenta sociala 625 persoane 



Alte activitati de servicii 3 persoane 

 

 
          Teritoriul raionului Sîngerei este traversat de 351,77  km  de 
drumuri, inclusiv : 

 1 drum expres, 
 2 drumuri republicane, 
 12 drumuri regionale 
 31 drumuri locale 

 
Drumul  expres  M5 

 

Frontiera cu Ucraina – Criva – Balti – Chişinau – Tiraspol 
Frontiera cu Ucraina pe o       lungime de 22,8 km 

Drumuri republicane 
 

cu lungimea de 46,36 km, inclusiv : 

R6    Chişinau – Orhei – Balti cu lungimea de 37,6 km 
R13   Balti – Floreşti – R14 cu lungimea de 8,76 km 

 

Drumuri regionale  
 

12 drumuri cu lungimea totala de 133,13 km 

 G27 R7 Chetrosu – Moara de Piatra – Cubolta – R13 – cu 
lungimea de 10,32 km; 

 G28 - G27 Moara de Piata – Hasnaşenii Noi – Dobrogea  
Noua – R6 – cu lungimea de 7,6 km; 

 G29 R13 Alexandreni – Sîngereii Noi – G30 – cu lungimea  
de 10,03 km; 

 G30 R6 Mîndreşii Noi – Sîngereii Noi – G50 – cu lungimea de 
13,9 km; 

 G31 R6 Bilicenii Vechi M5 – cu lungimea de 9,88 km; 
 G32 R6 Brejeni – Cîşla – G65 – cu lungimea de 7,3 km; 
 G34 R6 Cubolta– Frumusica – G33 – cu lungimea de 3,6 km; 
 G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei - cu lungimea de 19,2 km; 



 G51 R13 Lunga – Valea Norocului – G50 – cu lungimea de 7,3 
km; 

 G55 - G50 Draganeşti – Cotiujenii Mici – Copaceni - R6 - cu 
lungimea de 19,6 km; 

 G56 R6 Prepelita – Balaşeşti - cu lungimea de 10,6 km; 
 G63 R17 Faleşti – Bocani – Coşcodeni M5 cu lungimea 

de 13,8 km. 
 

Drumuri locale 
 

31 drumuri cu lungimea totala de    149,48 km  

  L265 Drum de acces spre s. Cotovca cu lungimea de 3,5 km; 
  L265.1 Drum de acces spre s. Dobrogea Noua cu lungimea de   
2,5 km; 
  L266 R13 Drum de acces spre s. Maraşeşti cu lungimea de  
0,8 km; 
 L267 G29 Alexandreni – Tîpleşti cu lungimea de 7,8 km; 
 L267.1 Drum de acces spre s. Heciul Vechi cu lungimea de 

      1,8 km; 
 L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni cu lungimea de  
 1,2 km; 
 L267.3 Drum de acces spre s. Grigoresti cu lungimea de  

      1,4 km; 
 L268 Sloveanca – Romanovca cu lungimea de 5,8 km; 
 L268.1 Drum de acces spre s. Razalai cu lungimea de 1,0 km; 
 L269 R6  Drum ce acces spre s. Şestaci cu lungimea de  

      3,5 km; 
 L270 Drum de acces spre s. Gura Oituz cu lungimea de  

      4,7 km; 
 L271 Drum de acces spre s. Evghenievca cu lungimea de  

      2,0 km; 
 L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca cu lungimea de  

      1,23 km; 
 L272 Drum de acces spre s. Gavrilovca cu lungimea de  

      1,0 km; 
 L273 Sacarovca – Chirileni cu lungimea de 2,86 km; 
 L274 Sîngerei – Sîngereii Noi cu lungimea de 11,87 km; 
 L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou cu lungimea de  



      1,6 km;    
 L276 G29 Radoaia G30 cu lungimea de 8,3 km; 
 L277 R6 Tambula – Palaria cu lungimea de 8,0 km; 
 L278 R6 Drum de acces spre s. Bilicenii Noi cu lungimea  

      de 2,3 km; 
 L279 M5 Chişcareni M5 cu lungimea de 4,27 km; 
 L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chişcareni cu 

      lungimea de 2,2 km; 
 L280 Chişcareni – Tăura Veche – Taura Noua cu lungimea  

      de 11,5 km; 
 L281 Chişcăreni – Ciuciueni – Dumbravita cu lungimea de 
25,0 km; 

 L282 R6 Vraneşti – Iezarenii Vechi cu lungimea de 8,5 km; 
 L282.1 Drum de acces spre s Iezarenii Noi cu lungimea de  
2,0 km; 

 L283 Bilicenii Vechi – Octeabriscoie cu lungimea de 12,0 km 
 L284 R6 Drum de acces spre s. Lipovanca cu lungimea de  
3,0 km; 

 L285 Grogorauca – Petopavlovca cu lungimea de 6,5 km; 
 L286 R6 Drum de acces spre s. Mihailovca cu lungimea de 
0,7 km; 

 L287 Drum de acces spre s. Bobletici cu lungimea de 2,9 km. 
 

 

  Poduri  

 

Pe teritoriul raionului sunt 8 poduri si 158 podete. 
 

Calea ferata 

 

Cel mai apropiat nod de cale ferata se afla 
în    orasul Balti si orasul Biruinta. 

Servicii de telecomunicatii 

În raion presteaza servicii telecomunicatii : 

,,Moldtelecom’’ 
,,Star Net’’ 

 
 



Aprovizionarea cu apa potabila 

 

fîntîni de mina 8650 

fîntîni arteziene 168 

functionabile 56 

inclusiv orasul Sîngerei 24 
 

Canalizare         
 

Sistem de canalizare în orasul Sîngerei si in   orasul Biruinta. 
 

 

 

Gazificare 
 

Sunt gazificate 

 24 localitati din 70 existente 
 53 obiecte de menire sociala 

Posta 

  

Pe teritoriul raionului activeaza :  
 35 Oficii postale 
 4 Agentii postale 

 

Presa 

Societatea cu raspundere limitata ,,Ecoul Nostru,, 
ecoulnostru@gmail.com 

 

Banci  
 

 Pe teritoriul raionului activeaza : 

 B.C. Moldova Agroindbank S.A. 
 B.C. Victoriabank S.A. 
 Moldindconbank S.A. 
 Mobias Banca GSG 
 FinComBank S.A. 

 

mailto:ecoulnostru@gmail.com


 
Politia 

 

Inspectoratul de politie: 
5 sectoare de politie -  37 colaboratori 

 

Unitatea de salvatori si pompieri din orasul Sîngerei 
 

Activeaza  25 colaboratori 

Post de salvatori si pompieri din orasul Biruinta 11 colaboratori 

Post de pompieri teritorial satul Draganesti 9 colaboratori 

Post de salvatori si pompieri teritorial s. Chiscareni 9 colaboratori 

 

 
Spitalul raional din orasul Sîngerei  (190 paturi) 1 
Centre de Sanatate autonome 12 
Oficii ale Medicilor de Familie 14 
Oficii de Sanatate  29 
Medici de familie 39 
Substatia Asistenta Medicala de Urgenta 1 
Puncte Asistenta Medicala de Urgenta 4 
Centre de Sanatate Publica Sîngerei 1 
Farmacii  18 
Cabinete  stomatologice 10 

 

Numarul total de persoane, care activeaza în 
sistemul de sanatate : 

 

Cadre medicale 575 
Medici 113 
Medici de familie 40 
Personal medical mediu 300 

Total 1028 



 

 
Total copii 0 – (6)7 ani în raion       3190 

În raion functioneaza institutii de învatamint : 

Gradinite  43 3524 copii 
Scoli primare         2 57 elevi 

Gimnazii 30 4789 elevi 

Licee 7 3562 elevi 

Centre de creatie                      2 1257 copii 

Scoli sportive        1 665 copii 

 

Centre de Instruire Profesionala ( s Grigorauca) 1 
 

În institutiile de învatamînt preuniversitare îsi fac   studiile  
Elevi 

 

Clasa I -  IV 3561 elevi 

Clasa V - IX 4186 elevi 

Clasa X - XII 663 elevi 

Total 8410 elevi 
 

Cadre didactice si manageriale total 1124 
 

Personal nedidactic 

807 

 gradinite 

 scoli primare 

 gimnazii 

 licee 

 

 

 

 



(prestator de servicii sociale si prestatii sociale) 

 

Include  doua componente de baza : 

Serviciul de îngrijire  sociala la domiciliu persoane 
deservite pe perioada anului 2020 

454 
 persoane 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor 
ori persoanelor defavorizate deservite 21 cereri 

110,0  
mii lei 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, 
sprigin la 29 familii cu 76 copii 

304,0  
mii lei 

Serviciul social ,,Asistenta personala”    
56  

persoane 

Serviciul social „Echipa mobila”          
25  

persoane 
Serviciul ,,Asistenta sociala comunitara”, 
instrumentate 

931  
cazuri 

Serviciul social „Ortopedie si protezare”   612 
Serviciul social de asistenta parentala profesionista, 
în anul 2020 

6 APP 
 15copii 

 
Prestatii sociale : 

 
Ajutor social 

 

Ajutor pentru perioada rece a anului 
 

Compensatia pentru serviciile de transport 
 copii           346  benefeciari 
 maturi      4150 benefeciari 

 

Indemnizatia pentru tutela 
 

Indemnizatia pentru copii adoptati 
 

Indemnizatia zilnica copiilor care detin statut de copil ramas 
fara ocrotire parinteasca sau de copil ramas temporar fara 
ocrotire parinteasca 



În raion activeaza urmatoarele institutii care presteaza 
servicii sociale: 

 

  Centru de zi pentru copii cu dezabilitati ,,Luminita,, 
(în cadrul DASPF, finantat de Consiliul raional)  

15  
copii/zi 

 

  Centrul de plasament temporar pentru copii în  
situatii de risc ,,Raza Soarelui,,  

   (în cadrul DASPF, finantat de Consiliul raional) 

25 
paturi/ 

copil 
 

Centrul de zi si plasament  temporar pentru persoane 
în etate  şi adulti cu dezabilitati ,,Agape,,  
(în cadrul DASPF, finantat de Consiliul raional)  

13 
persoane 

plasament 
 

  Centrul de zi pentru copii cu dezabilitati fizice 
intelectuale    ,,Credo,,  

  (finantat de catre Primaria orasului Sîngerei)  

18  
copii/zi 

 

  Centrul de resurse pentru copii şi tineret  ,,Speranta,, 
din satul Alexandreni   

  (finantat de catre Primaria comunei Alexandreni) 

40 
copii/zi 

 

Azilul pentru persoane ]n etate si cu dezabilitati 
„Sfîntul Gheorghe” din satul Draganesti 
 (în cadrul DASPF, finantat de Consiliul raional) 

31 
beneficiari 

 

 

Institutia Publica “Incubatorul de Afaceri din Sîngerei” 
incubatorulsingerei@gmail.com 

27 
rezidenti 

 

Organizarea activitatii economice: 
 

Agenti economici total 5634 
Întreprinderi Individuale           445       
Gospodarii taranesti       4008 
Societati pe actiuni                                                           20 
Societati cu Raspundere Limitata                           611 
Asociati Obşteşti                                        195 
Cooperative de consum                               13 
Asociatii religioase                                     64 



Întreprinderi cu capital  strain                    10 
Altele  forme de activitate                         268 
Detinatori de patente                                             207 

 

Din numarul total de contribuabili  îregistrati : 

Activitatea de comert 830 agenti economici 

Domeniul prestarii serviciilor 49 întreprinderi 

Producere (activeaza) 83 contribuabili 

Agricultura (activeaza) 255 agenti economici 

În diferite domenii 125 agenti economici 
 

 

Raionul dispune de : 

Teren arabil                                                   50945   ha 

Teren agricol                                                 79465  ha 

Vii (soiuri tehnice, de masa, tinere)                  1085   ha 

Livezi  (prune, piersici, mere)                          2842   ha 
 

În raion sunt :               

Tehnica agricola a agentilor econonomici 560  unitati 

Tractoare în total                                             1499 unitati 

Combine  152 unitati 

 

 
Vite mari cornute     3755  capete 
 Vaci                        2965 capete 
Ovine si caprine       22526 capete 
Pasari                      94452 capete 



Porcine                    4413 capete 
Cabaline                  892 capete 

 

Punct de sacrificare 1 
 

 

Bazine acvatice 200 1490,84 ha 

 

 

În raion sunt :               

SA “Incomplac”                                     20  
puncte de colectare 

SA „Fabrica de Unt orasul Floresti”        13 
puncte de colectare 

SA „Fabrica de Bînzeturi orasul Soroca”  15 
puncte de colectare 

În raion sunt :               

Întreprinderi Individuale pe raion de prestare  
a serviciilor  veterinere 

17

Cele mai mari întreprinderi : 

SRL „GELIBERT” 
producerea bauturilor racoritoare,  
nealcoolice, producerea apei minerale

SRL „PLASTAL” 
fabricarea articolelor din  materiale 
plastice

ÎCS „EUROCONFEX” SRL fabricarea articolelor    de îmbracaminte

ÎCS „LOGITEX -  FUTURE” SRL 
fabricarea articolelor de îmbracaminte 
pentru lucru

ÎCS „FLORIBEL” 
producerea plantelor decorative   de 
calitate

 



SA „CODRU NORD” 
cresterea si înmultirea  materialului 
saditor

SRL „PRISVIO” ferma de capre
SRL „Cebacot Agro” cresterea pasarilor, iepurilor

În raion desfasoara activitate în domeniul agriculturii :  

Oloinite  6 

Mori  8 

Brutarii  4 
 

În raion desfasoara activitate în alte domenii : 

 

Benzinarii  23 
 

Transport pasageri  (autogara – trafic Sîngerei)  
 

Servicii  taxi 2 
 

Hotel  1 
 

Case de cultura 46 

Asociatii Culturale   
 Biliceni Vechi 
 Chiscreni 
 Pepeni  

3 

Biblioteci  
 locuri în sali de lectura 

47 
421 

 

Asociatii profesionale Sindicale ramurale din : 
 Agricultura 
 Cultura 
 Medicina 
 Învatamînt 
 Micul business 
 Serviciul public 

 

 

 



Piete  total 8 
 Sîngerei 
 Alexandreni             
 Pepeni                     
 Draganesti               
 Dumbravita              
 Chiscareni                 
 Radoaia                    
 Coscodeni 

autorizata 

autorizata 

autorizata 

autorizata 

autorizata 

autorizata 

autorizata 
neautorizata    

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
               

În raion activeaza : 

Judecatoria Balti cu sediul în orasul Sîngerei 1 
 

Notariate private 3 
 

 

Autoritati fiscale 
 Serviciul Fiscal de Stat 
 DDF filiala Sîngerei 

 
1 
1 

 

Organizatii non guvernamentale   195 

 Planificat 2020 
(mii lei) 

Executat 2020  
(mii lei) 

Planificat 2021 
(mii lei) 

Venituri  total 437329,8 437389,8 445158,5 

Cheltuieli total 449322,6 423928,9 461906,4 

Consiliul raional întruneste 33 consilieri, 
 alesi pe listele urmatoarelor partide: 

Partidului Socialistilor din Republica Moldova                                                                   
 

10 
 



Partidului Democrat din Moldova                                      
 

6 
 

Partidului Politic “Platforma Demnitate si Adevar”                                                             
 

3 
 

Partidului Actiune si Solidaritate                                      
 

3 
 

Partidul Liberal Democrat din Moldova                                   
 

3 

 

Partidul Comunistilor din Republica Moldova                
 

2 
 

Partidul Politic,,Uniunea Salvati Basarabia”                     
 

2 
 

Partidul Politic ,, Şor”                                                           
 

2 
 

Partidul Actiunea Democratica                                           1 
 

Partidul Unitatii Nationale                                                  
 

1 

Specialist principal  DEAI                      Vera Serbusca
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