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PLAN DE ACŢIUNE  

PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI UNGHENI ÎN ANUL 2018 
1. Număr de ordine                          4. Valoarea estimativă a M/P( lei/MDL)                    7. Responsabili 

2. Obiective specifice                       5.Sursa de finanţare                                                    8. Rezultate aşteptate( cantitative şi calitative) 
3. Măsură (M)/Proiect(P)               6. Durata (lunile)                                                         9. Realizat, 2018 

 

I. DOMENIU DE DEZVOLTARE: INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 
PRIORITATEA I –Reabilitarea dezvoltării infrastructurii publice şi protecţia mediului  

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 1 

Sprijinirea realizării proiectelor 

de investiţii în infrastructura 

rutieră 

Proiecte de renovare/construcţie/reconstrucţie a cel 
puţin 8 drumuri locale/ DL cu o lungime de circa 21  
km (din contul veniturilor formate prin aplicarea 
taxei pentru utilizarea drumurilor) conform planului 
aprobat pentru anul 2018 

13ml BL 
 
BS 
 
AS 

2018 CR, APL I 
şi /II, 
SCGCD 

 8 proiecte 
implementate 
– 21 km 

14 proiecte implementate: drumuri de acces – 7.5 
km  în sumă de 10.8 mln 
Program drumuri bune 1 Intravilan : 100.7 km, în 
sumă de 96 mln lei 
Total reparat din bani publici: 108.2 
 km de drum 
 

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere 
conform proiectelor aprobate: 
- Todireşti, sect 1   
- Cornesti –Cornova-Radeni 
- Ungheni – Cetireni-Alexeevca (M/P) 

 
 
4,5 ml 
50mln 
92mln 

BL 
 
BS 
 
AS 

2018 CR APL, 
SCGCD 

Cel puţin 3 
drumuri 
modernizate/ 
în proces de 
modernizare 
Cel puţin 
12 000 
locuitori 

beneficiari de 
infrastructuură 
îmbunătăţită 

Or.Ungheni Sens giratoriu-str.Creanga-
Ungureanu 8660m2 asfalt-2.29mln lei 
 
L376R17Graseni –Todiresti 0.3km asfalt in suma 
de 0.52mln.lei 
 
L392 Ungheni- Cetireni- Alexeevca, in 2018, 
9.273 mln lei inclusiv: îmbracaminte din beton 

asfaltic -1.8 km, trotuare pavate -1.15 km, podete 
– 4 buc, lucrari de terasament -2.5 km 
 

  Reparatia drumului L385 –R1.1 Manoilesti -Cetireni 23 mln BS. 
BL 

2018-
2019 

CR APL, 
SCGCD 

Cel putin 1 
drum 
modernizat Cel 
puţin 2500 

locuitori 
beneficiari de 
infrastructuură 
îmbunătăţită 

Drum reabilitat L=680m  (beton asfaltic ) in suma 
de 3.235mln  

  L373 R17 Drum de acces spre Chirileni km00-km1      Imbracaminte beton asfaltic  1km de drum  in 
suma de 1.286 mln.lei   

  L391 Drum de acces spre N. Nicolaevca km0.18- km 
0.25 

     Imbracaminte beton asfaltic  0.07km de drum  in 
suma de 0.113 mln lei    

  L375 Petresti –R17  lot 2      Imbracaminte beton asfaltic  0.8km de drum  in 
suma de 0.695 mln lei   

  L363 G88 Condratesti –Curtoaia km0.015-km0.175 

lot 1 

     Imbracaminte beton asfaltic  1.170km de drum  in 

suma de 1.235mln   

  L361 drum de acces spre Sinesti lot 2      
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  Instalare pavilioane 3 unita Nicolaevca Noua , -1 
buc Radenii Vechi 2 buc 

     3 pavilioane in suma de 88 mii lei  

 L375Petresti R17 Todiresti       Imbracaminte beton asfaltic 0.9km   in suma de 
998 mii lei 

L368 Pirlita –Agronomovca       Copncasare beton asfaltic  0.66 km de drum  in 
suma de 629 mii lei    

L378 drum de acces spre Cornesti       Concasare  beton asfaltic  0.66km de drum  in 
suma de 1.02 
mln.lei   

L358  Boghenii Noi –Magurele       Concasare  beton asfaltic  1.0 km de drum  in 
suma de 1.01 mln.lei   

 

  

2 Sprijinirea realizării proiectelor 

de investiţii in reţelele de utilităţi 

de bază  
 
 

Apeduct Agronomovca – Buşila – Chirileni – 
Grăseni - Todireşti (M/P) 
 

 
26mln 
 

BS 
BL 
  

2018 CR, APL 
SCGCD 
 

17 km de 
apeduct 
magistral 
Cel puţin 
8 000 locuitori 

cu acces la apă 
potabilă de 
calitate 
 

Apeduct Agronomovca – Buşila – Chirileni – 
Grăseni – Todireşti indeplinite lucrari in suma de 
6.278 mlnlei Retele apeduct,travesari 3 unitati, 2 
turnuri de apa 

Dezvoltarea reţelelor interne de apeducte: 
Romanovca, or Cornesti (M/P) 

36.5 
mln 

BL 
BS 
AS 

 

2018 CR, APL, 
ADRC 

1 proiect 
realizat la nivel 
minim de 80% 

indeplinite lucrari de constructii  in suma de5.3 
mln lei  
Inclusiv  

Constructia apeductului  
Constructia sistemului de canalizare  
 

Inbunatatirea serviciilor de alimentare cu apa a or. 
Ungheni 

15  mln BL 
BS 
AS 
 

2018 CR, APL, 
ADRC, GIZ 

1 proiect bine 
argumentat 
Imbunatatirea 
accesului la 
apa potabila a 

cca 29mii 
locuitori  

Este selectat proiectantul. Proiect in stadie de 
elaborare . 
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Sistem de apeduct si canalizare s. Napadeni      Lucrari de constructie apeduct  in suma de 5.7 
mln. lei  
2 turnuri de apa Conectati la apeduct 160 

gospodarii 

Sistem de apeduct si canalizare s. Macaresti      Lucrari de apeduct  in suma de 5.2 mln. lei  
2 turnuri de apa  

Sistem de apeduct si canalizare s. Magurele       Lucrari de forare a sondei  apeduct , 2 Turn de 
apa suma 4.57 
mln. lei  Conectati la apeduct 153 gospodarii 

Sistem de apeduct si canalizare s. Cornova      Lucrari de forare a sonde, apeduct i in suma de 
3.84 mln. 2 turnuri de apa Conectati la 
apeduct186 gospodarii  
 

Sistem de apeduct si canalizare s. Sinesti      Sistem de apeduct si canalizare , retele electrice 
statie de epurare in suma de 3.683mln lei 
 

Sistem de apeduct si canalizare s. Untesti      Sistem de apeduct si canalizare s. Untesti in suma 
de 1.05mln lei   

3 Asigurarea unei dezvoltări 

durabile a teritoriului raionului şi 

a localităţilor 

Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului 
raionului Ungheni(M/P) 

2,6 mln BR 
AS 
 

2018 CR 1 proiect depus 
spre finanţare 

Nerealizat 

Sprijinirea elaborării Planurilor Urbanistice Generale 
a localităţilor: Cetireni, etc (M/P) 

1,5 mln BL 
BR 
AS 
 

2017 APL 1 fişă de 
proiect 
elaborată 
1 temă de 

proiectare 
elaborată 

Nerealizat 

Acordarea asistenţei la primăriilor in scopul 
elaborării / actualizarii programelor si strategiilor de 
dezvoltare socio-economică (M) 

3 mii BL 2017 SER, CR, 
APL 

1 Strategie a 
localităţilor din 
zona rîului 
Cula elaborată 

1 strategie elaborata 
1 GAL creat 

OBIECTIV GENERAL: Gestionarea eficientă a deşeurilor  
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4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor 

de management al deşeurilor 

conform Strategiei naţionale şi 

sectoriale 

Implementarea proiectului privind construcţia 
Centrului Regional de Management al deşeurilor 
solide (M/P) 

  

254,8,m
ii euro 

AS 2018 
 

GIZ, CR, 
APL CRAI, 
SCGCD  

1 studiu de 
fezabilitate 
finalizat, 1 

proiect tehnic 
elaborat 

1 studiu de fezabilitate finalizat,  
proiectul tehnic nu a fost elaborat din lipsă de 
fonduri 

Au fost organizate 3 ședințe ale grupului sectorial  
Vizită de studiu în regiunea Centru a României 
pentru transfer de experiență în domeniul 
managementului deșeurilor menajere și 
alimentării cu apă 

Susţinerea extinderii ariei de activitate a AVE 
Ungheni pentru evacuarea deşeurilor menajere (M/P) 

3 mln AS 2018 CR SCGCD 
APL, AVE 

Ungheni 
 

1 operator 
economic dotat 

cu echipament  

Utilizrea echipamentului din dotare 2017.  

Realizarea activităţilor de informare şi conştientizare 
a populaţiei (M/P) 

100 mii BS AS 2018 CR, DE, 
SCGCD 

1 activitate de 
informare şi 
conştientizare 

1 oră ecologică, cel puţin 10 000 elevi informaţi 
privind protecţia mediului 

OBIECTIV GENERAL: Eficientizarea energetică şi dezvoltarea surselor alternative   

5 Valorificarea potenţialului de 

producere a energiei alternative 

Implementarea proiectului-pilot Energie şi Biomasă 
(P)  

3 mln 
2 mln 

BS AS 
 

2018 CR,  APL 1 proiect PPP 
bine 
implementat,  
7  instituţii 
publice 
beneficiare 
O Strategie de 
eficienţă 

energetică pe 
bază de 
biomasă 
elaborată 

1 proiect PPP bine implementat,  
7  instituţii publice beneficiare 
Un cluster de energie alternativă creat la nivel 
național 
3 proiecte implimentate . Bumbata, Busila , 
Buciumeni  

Eficientizarea energetică a clădirilor publice: 
biblioteca raională “D. Cantemir”, CS Ungheni,  
Spitalul raional (Secţia pediatrie), grădiniţa Corneşti, 

LT “M.Eminescu” (M/P) 

65 mln BS AS 2018 CR,  APL 
 

3 proiecte 
iniţiate, cel 
puţin 3 instituţii 

publice au 
redus costurile 
de întreţinere 
1 Proiect 
(2mln. Lei 
implementat- 
Liceul ”Mihai 
Eminescu 

Liceul M. Eminescu, au fost petrecute 2 licitatii 
pentru lucrarile de proiectare .  
Eliberat certificat de urbanism la proiectare. 

Proiect in stadie de elaborare . 

OBIECTIV GENERAL: Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la protecţia mediului  

6 Organizarea campaniilor de 

informare şi conştientizare 

privind protecţia mediului 

Desfăşurarea bilunarului de înverzire  şi salubrizare 
(M/P) 

100 mii  BL 
AS 

2018 CR,APL,  
SCGCD, 

33 primării 
implicate în 
bilunar 

33 primării implicate în bilunar 
Lichidate 32 gunoişti, 3.8 ha, amenajate 42.  
Curățite 18 izvoare, 95 fintini. 
 

Organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Rîu 
curat de la sat la sat” (M/P) 

50 mii  BL 
AS 

2018 CR,IE, 
SCGCD 

APL 

Cel puţin 15 
km de albii de 

rîu curăţite 

4.8 km de albii de rîu curățite 
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Susţinerea desfăşurării în teritoriu a Concursului 
naţional „Plantează-ţi viitorul” (M/P) 

45 mii BL 
AS 

2018 CR, IE, DE Cel puţin 
10 000 arbori 
şi arbuşti 

plantaţi 

9600 arbori şi arbusti plantaţi 

DOMENIUL PRIORITAR: ECONOMIE. AGRICULTURĂ. TURISM 
PRIORITATEA II – Dezvoltarea competitivităţii economice 
OBIECTIV GENERAL: Susţinerea creării şi dezvoltării IMM-urilor 

 

7  Încurajarea activităţilor 

antreprenoriale  

Consultanţă şi asistenţă pentru deschiderea şi 
dezvoltarea  noilor afaceri (Punctul de Contact în 

Afaceri, 200 beneficiari) (M) 

25 mii BR 
AS 

2018 SER, CR 100 persoane 
consultate 

 

117 persoane consultate 

Informaţii cu privire la programele şi  finanţările 
interne şi externe  diseminate în presă, panouri, poşta 
electronică(M) 

1 mie BR 2018 SER, CR 4 informaţii în 
presă 
20 informaţii 
plasate pe 
panouri SER 
20 informaţii 
electronice 

2 activităţi de 
informare 

5 informaţii în presă  
15 informaţii plasate pe panouri SER 
 46 mesaje electronice 
2 activități de informare 

Activităţi de formare antreprenorială şi de pregătire a 
managerilor(M/P) 

15 mii 
  

BR 
AS 
 

2018 SER, CR  4 
seminare/instru
iri/ 
mese rotunde 
Cunoştinţe şi 
abilităţi 

crescute la 100 
participanţi 

11 activităţi, Cunoştinţe şi abilităţi crescute la 
380 participanţi 
 
Atelier de lucru AITT privind industriile creative 
05.03.18 
Sesiune de informare ODIMM – 13.03.18 

Activitate GEN Moldova, 22.04.18 
GEA, 10-11.06.18 
10.07.2018 seminar, acces la suport şi finanţare  
03.10.2018 lansarea de către GEN Moldova a 
programului „CreateYOUiACT”  
12.10 – masa rotundă privind dezvoltarea 
turismului rural și parteneriatelor externe 
13.11 – Ghiseul unic, 18.11 GEN Moldova,  

10.12 – ANTREC,  
12-13.12 GEA 

Activităţi de creare şi dezvoltare a asociaţiilor de 
producători (M/P) 

- BR 
AS 
 

2018 SER, DAA, 
CR  

2 asociaţii 
create/dezvolta
te 
1 eveniment de 
sensibilizare  

20 participanţi 

1 asociaţie dezvoltată 
1 eveniment de sensibilizare  
14 participanţi 

Realizarea de activităţi şi campanii menite să sprijine 
activităţile instituţiilor şi organizaţiilor implicate în 
dezvoltarea resurselor umane (M/P) 

5 mii BR 
AS 

2018 CR, AOFM 1 Tîrg al 
locurilor de 
muncă 
300 
participanţi 

1 Tîrg al locurilor de muncă 
300 participanţi 

Asigurarea dialogului permanent dintre APL şi 

reprezentanţii IMM-urilor (M) 

- BR 2018 SER, DAA, 

CR  

16 agenţi 

economici, 
membri ai 

12 agenţi economici, membri ai grupurilor de 

lucru 
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grupurilor de 
lucru 

Elaborarea şi aplicarea a  proiectelor privind 
încurajarea creării şi dezvoltării IMM-urilor(M/P) 

30 mii 
- 

BR 
AS 
Ex 

2018 
 

SER, CR  
 

4 fişe de 
proiect 
2  proiecte 
elaborate şi 
înaintate spre 
finanţare 

4 fişe de proiect 
1  proiect elaborat în parteneriat şi înaintat spre 
finanţare, aprobat UngheniHUB 

Elaborarea și implementarea Agendei de Business 
pentru TINEri (M/P) 

- BR 
AS 

 

2018 AO Faclia, 
CITS, SER, 

CR 

1 document 
elaborat 

4 activităţi 
comune 
80 participanți 

1 proiect elaborat şi înaintat 

8 Promovarea şi susţinerea 

modelelor de succes în afaceri 
 
 
 
 
 
 
 

Organizarea şi participarea la concursurile anuale: 

Businessmanul Anului, Cel mai bun antreprenor, 
IMM-model de responsabilitate sociala (M/P) 

60 mii 

lei 

BRA

S 

2018 SER, CR  3 evenimente 

80 agenţi 
economici 
participanţi 

3 evenimente, 100 participanţi. 

2 cîştigători ai concursului Marca anului 
2 cîștigători la Concursul Cel mai bun 
antreprenor 
 

Încurajarea şi susţinerea participării la expoziţii, 
tîrguri, vizite de studiu, etc (M/P) 
 

40 mii BR 
AS 

2018 SER, CR  
 

2 evenimente 
raionale – 30 
participanţi, 
2 evenimente 

naţionale – 15 
participanţi 
1 vizită de 
studiu, 10 
participanţi 

1 eveniment raional 
2 naţionale 
Participat în perioada 31.01-04.02 la expoziţi 
naţională Fabricat în Moldova cu stand colectiv şi 

prezentări individuale 
1 vizită de studiu, 9 participanți 

Elaborarea şi diseminarea materialelor de promovare 
a bunelor practici, publicaţii  în organele mass-media 

şi site-uri privind practici de succes(M/P) 

20 mii 
 

BR 
AS 

 

2018 
 

SER, CR  
 

1 tip de 
materiale 

6 publicaţii 

Parteneriat în elaborarea unui spot TV privind 
agenţii economici care au accesat granturi pentru 

dezvoltarea afacerii. 
6 publicații 
 

  9 Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea și implementarea proiectului privind 
crearea Spațiului pentru prestări servicii populației, 
com. Sculeni (P) 

0,5  mln BR 
AS 

2018 
 

CR  
Primăria 
Sculeni 

1 proiect 
pelaborat şi 
propus spre 
finanţare 

1 fişă de poiect elaborat 

Încurajarea creării şi dezvoltării reţelelor 
informaţionale pentru afaceri, inclusiv actualizarea 
site-ului Fabricat in Ungheni (M/P) 

15 mii BR 
AS 

2018 SER, CR  1 site actualizat 
20 informații 
plasate  

1 site actualizat  
11 informaţii plasate 

10 Dezvoltarea activităţii comerciale 

şi de prestări servicii 

Organizarea activităţilor de informare şi control 
privind respectarea drepturilor consumatorilor(M/P) 

30 mii BR 
AS 

2018 
 

CR, APL  1 eveniment de 
informare, 
50 persoane 
informate 

Remise scrisori în adresa a 4 APL privind 
realizarea  planului de modernizare a pieţelor 
2017 
Colectată informaţia privind numărul unităţilor 

comerciale şi de prestări servicii care 
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comercializează băuturi alcoolice. 340 unităţi. 

Organizarea activităţi de comercializare a produselor 
şi serviciilor din raion (M/P) 

10 mii BR 
 

2018 
 

CR, APL  33 primării cu 
regulamente 
aprobate/actualiza
te 

33 primării cu regulamente aprobate/actualizate 
1 scrisoare de informare remisă 

OBIECTIV GENERAL: Valorificarea potenţialului agro-alimentar   

11  Stimularea transformării 

gospodăriilor ţărăneşti în ferme 

familiale şi societăţi cu caraсter 

comercial                                                                                                                                                                                                                                                                  

Instruire, consultanţă şi asistenţă tehnică în vederea 

obţinerii creditelor şi granturilor pentru crearea 
fermelor familiale (M) 

21 mii BR 2018 CR, APL, 

DAA 

Cel puţin:  

2 granturi,  
1 fermă,  
total – 8 
persoane 

2 instruiri, 

1 subv. în avans- 396 mii lei; 
7 granturi – 1523 mii lei; 
3 credite – 1130 lei 
Subvenţii  total - 14 mil. lei 
Total – 136 beneficiari 
 

Şcolarizarea permanentă prin organizarea 

seminarelor şi studiilor cu participarea savanţilor din 
domeniul agriculturii, inclusiv cu caracter 
internaţional, organizarea de întruniri şi mese 
rotunde între producători şi procesatori. (M) 

30 mii BR 2018 MAIA,CR 

DAA 

Cel puţin:  

12 seminare, 
total - 380 
participanţi 

 

15 seminare 
370 participanţi 
 

12 Informarea agenţilor economici 

cu privire la bunelor practici, 

tehnici şi tehnologii moderne 

pentru exploatarea raţională şi 

responsabilă a fondului agricol, 

forestier şi piscicol 

Identificarea şi susţinerea unor loturi demonstrative 
prin aplicarea metodelor productive (M) 

- BR 2018 CR, APL, 
DAA 

Cel puţin:  
4 loturi 
demonstrative, 
total – 85 ha 

 
6 loturi demonstrative:  
Suprafata de 90 ha 
 

 
 

Reducerea suprafeţelor de terenuri agricole nelucrate 
(M) 

- BR 2018 CR, APL Cel puţin:  
600 ha 

 
730 ha 

Lărgirea suprafeţelor plantaţiilor multianuale (M) - BR 2018 CR, APL, 
DAA 

Cel puţin:  
40 ha 

 
55 ha 

13 Sprijinirea schimbului de 

experienţă şi a transferului de 

know-how între producători, 

procesatori şi distribuitori  

Organizarea şi instituirea dialogului şi medierea 

necesarului de produse între producătorii agricoli şi  
întreprinderile de procesare (M) 

- BR 2018 CR 

DAA, APL 

Cel puţin:  

1 întrunirie 

 

1 întrunire 

14 Reducerea gradului de eroziune a 

solurilor 

Plantarea fîşiilor forestiere pe perimetrul terenurilor 
care sînt cel mai tare expuse gradului de eroziune 
(P) 

 AS 2018 CR,DAA Cel puţin:  
15 ha fîşii 
forestiere, 
30 ha păşuni 

2 loturi 
demonstrative 

15 ha fîşii forestiere, 
30 ha păşuni 
4 loturi demonstrative 
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Creşterea gradului de conştientizare cu privire la 
importanţa combaterii eroziunii solului prin 
organizarea seminarelor de instruire (P) 

- AS 2018 CR,DAA Cel puţin:  
2 seminare 

 
2 seminare 

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea atragerii investiţiilor  

15  Creşterea gradului de 

atractivitate investiţională 

 

 

 

 

 
 

 Organizarea, desfăşurarea şi participarea la 
evenimente menite să faciliteze acţiunile 
promoţionale, contactele economice între mediul de 
afaceri şi să promoveze oportunităţile de investiţii 
(M/P) 

150 mii BR  
AS  

2018 SER, CR  1 Forum 
Regional, 130 
participanţi, 10 
agenţi 
economici 

locali 
promovaţi, 
 1 Conferinţă, 
50 participanţi 

1 Conferință, 70 participanți, 
1 prezentare la Forumul Economic din Arad, 80 
participanți 

Elaborarea şi diseminarea informaţiilor relevante cu 
privire la mediul local de afaceri(M/P) 

30 mii BR 
AS 

2018 SER, CR  
AO Faclia 

1 Pachet 
informativ  
1000 broșuri 

1 Plan al activităţilor economice 
Pachetul va fi elaborat în 2019., în parteneriat cu 
AO Faclia (proiectul Ungheni HUB) 

Actualizarea şi diseminarea informaţiei privind 
clădirile nevalorificate (M) 

- BR 
 

2018 SER, CR  50 % clădiri 
publice 
nevalorificate 
identificate, 
evaluate şi 
propuse acţiuni  

Realizat parțial 

  16 Promovarea exporturilor 

 

 

 

 

 
 

Susţinerea şi încurajarea serviciilor de consultanţă 
şi asistenţă pentru dezvoltarea abilităţilor şi a 

mijloacelor specifice IMM-urilor pentru accesarea 
pieţelor externe (M/P) 

5 mii BR 2018 CCI 
Ungheni 

CR  
 

2 activităţi 
informative, 40 

agenţi 
economici 
informaţi 

3 activitate informative, 65 agenţi economici 
informaţi 

Susţinerea dezvoltării şi extinderii activităţii Zonei 
Economice Libere „Ungheni Business” (M/P) 

- BR 
AS 

2018 CR ,  ,ZEL 
 

Spaţii disponibile 
promovate, 
2 activităţi cu 
participarea ZEL 

Spaţii disponibile promovate pentru extindere 
2 activități: în cadrul Programului naţional BAW, 
30 participanţi 
Forum economic Arad 

Obiectivul general: Valorificarea potenţialului turistic 

17 Crearea şi reabilitarea obiectivelor 

turistice 

 

Asigurarea suportului necesar APL pentru 
restaurarea /reabilitarea clădirilor cu valoare istorică: 

- Clădirea fostei şcoli primare din s. Cetireni 
- Biserica de lemn “Sf.Arhanghel Mihail” 

din s. Teşcureni 

-  casa boerului Dumitru Cuţîlu din s. 
Floriţoaia Veche(M) 

În 
limitele 
surselor 
disponib
ile 

BR 
AS 

2018 CR, APL Cel puţin 1 proiect 
de reabilitare 
elaborat 

Nerealizat 

Asistenţă metodică pentru dezvoltarea muzeelor 
locale:  
-Pîrliţa, 
- Sculeni, 

- Ungheni 

În 
limitele 
surselor 
disponib

ile 

BR 
AS 

2018 CR ,APL, 
SCT, SER 

5 consultaţii; 
Creşterea 
numărului de 
exponate 

valoroase,de care 

6 consultaţii oferite. 10 exponate 
achiziţionate.  
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vor beneficia 8 mii 
de vizitatori. 

Valorificarea şi amenajarea obiectivelor turistice 
naturale 
Rezervaţia Plaiul Fagului 
 
 
 
 
 

 
 
Movila Măgura 

În 
limitele 
surselor 
disponib
ile 

BR 
AS 

2018 
 

CR,APL, 
SCT, SER 

Sărbătoarea 
Fagului- 180 
participanţi; 
Tîrgul Codrenilor, 
 Tabăra 
Cioplotorilor în 
lemn - 23 meşteri 
populari, 1200 

spectatori; 
Sărbătoarea  În 
ospeţie la Movila 
Măgura - 10 
Pimării din r-le 
Ungheni şi Făleşti;                       
20 meşteri 
populari.  

 

Realizat: 
-Sărbătoarea Fagului,  Tîrgul Codrenilor -
17 meșteri populari; expoziție-concurs de 
gastronomie Ca la 
Codru...  susținută de formațiile folclorice 
din raion; spectacol folcloric cu participarea 
FF: Dacii - Vălcineț, Călărași, FF: Doina 
Prutului - SCTU,Ion Sîli și  Marin  Ganciu 

interpreți de folclor.  35 520 lei  
300 participanți, 1200 spectatori; 
 
- Tabăra cioplitorilor în lemn - 6 meșteri 
populari. 17 800 lei;  
 
-Sărbătoarea În ospeție la Movila Măgura 6 
formaţii artistice,  230 part. 15 meşteri 

populari               4000 spect. 

18 Dezvoltarea şi promovarea 

turismului 

 Susţinerea creării infrastructurii de suport în 
domeniul turismului, inclusiv reconstrucţia Centrului 
de Informare şi Educaţie  Ecologică, Rezervaţia 
Naturală de Stat “Plaiul Fagului” (M/P) 

În 
limitele 
surselor 
disponib
ile 

BR 
AS 

2016 CR,APL, 
SER 

1 Centru lansat 
Proiect cultural 
turistic :Prutule 
apă de dor. 
Activitate cultural 
turistică La 
Plăcinte 

 
 
 
1 Centru lansat 

Sprijinirea şi susţinerea antreprenorilor din domeniul 
turismului rural  (M/P) 
- Participarea în cadrul seminarelor tematice 
regionale organizate de Agenția Turismului a RM  
- Colaborarea cu Agenția Turismului din RM întru 
implementarea Strategiei de dezvoltare a turismului 
,,Turism 2020,, 

- Organizarea Taberei de instruire: Turism cultural – 
valoare și accensiune, organizat în colaborare cu 
Agenția de Turism a RM  
- Editarea de materiale informaționale (pliante, hărți) 
care vor conține detalii despre obiectivele cultural-
turistice din raion 
- Organizarea cursurilor de instruire destinate 
producătorilor locali  

În 
limitele 
surselor 
disponib
ile 
În 
limitele 

surselor 
disponib
ile 

BR 
AS 
 

2018 
 

CR,APL,S
CT, 
SER 
 

15 producători 
locali instruiţi 
30 angajaţi 
instruiţi în Cadrul 
Taberei de 
instruire: Turism 
cultural –valoare 

şi accesiune. 

Realizat: 
-Tabăra de cercetare și valorificare a 
tradiției folclorice - 90 angajați  instruiți din 
raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași la 
Pensiunea Agrosfera s. Pîrlița. Organizatori 
SCTU   în colaborare cu CNCPPCI. 7 954 
lei. 60 part. 

Crearea și promovarea treseelor turistice (M/P) În 
limitele 
surselor 
disponib
ile 

BR 
AS 
 

2018 CR,APL, 
SER 
 

1 traseu creat şi 
promovat 

1 traseu proiectat 
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Organizarea şi participarea la tîrguri şi expoziţii de 
turism naţionale, regionale şi internaţionale (M/P) 
-Organizarea expozițiilor meșterilor populari în 

cadrul manifestărilor cultural-artistice 
-Participarea în cadrul Expoziției Naționale Fabricat 
în Modova 
-Participarea în cadrul Expoziției Naționale Covorul 
dorului 
-Participarea în cadrul Tîrgului Meșterilor artizani 
Tezaur 
-Participarea în cadrul Expoziției-concurs a 

Cioplitorilor în Lemn (M) 

În 
limitele 
surselor 

disponib
ile 

BR 
AS 
 

2018 CR,APL, 
SER, SCT 
 

20 meşteri 
populari 
participanţi la 

evenimente 
 

-2 meșteri populari participanți în cadrul 
Expoziției Naționale Fabricat în Moldova 
 

-În cadrul Expoziţiei Naţionale Covorul 
Dorului a evoluat FF:Doina Prutului, SCTU. 

III. DOMENIUL PRIORITAR: SOCIAL 

PRIORITATEA III- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, învăţămînt şi cultură  

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii sociale 

19 Consolidarea bazei tehnico-

materiale a instituţiilor din 

sistemul de sănătate  

 

Realizarea Proiectului „ Instalaţii solare pentru 
alimentarea cu apă caldă menageră a IMSP SR 
Ungheni” (M/P) 

2,94 
mln 

In/Ex. 2018 FEE 
CR 
IMSP 

1 sistem 
funcţional, 
condiţii 

îmbunătăţite  in 
mediu pentru 
12 000  de 
pacienţi 

Finalizarea proiectului este priconizata in 
luna mai 2019. Realizat lucrari  conform 
proceselor verbale in suma de 1000 639 lei , 

achitat 701 038 lei inclusiv 300 000 lei surse 
CR , 401 038 lei surse proprii. 

Realizarea proiectului “Eficientizarea surselor termo-
energetice a blocurilor  secţiilor de pediatrie si 
neurologie IMSP Spitalul Raional Ungheni.” (M/P) 

3.5 mln In/Ex. 2018 CR  
IMSP 
FEE 

1 sistem 
funcţional, 
condiţii 

îmbunătăţite  in 
mediu pentru  
3200  de 
pacienţi 

Nu este realizat 

Utilarea modernă  a secţiei pat-anatomice (M/P) 500,0mi
i 

BR 
BP 
AS 

2018 CR  
IMSP SR 

1 secţie dotată 
cu utilaj şi 
echipament 
modern 

Sectia  a fost dotata cu frigider mortuar 
moder in suma de 95.0 mii lei 

Optimizarea cheltuielilor  pentru agentul termic, prin 
crearea de cazangerii autonome  pe blocuri, 

schimbarea  geamurilor , încălzirea blocurilor. (M/P) 
si trecerea cazangeriei la bilanta spitalului raional. 
(M/P 

2,0 mln BP 
AS 

2018 CR 
IMSP 

Economia  la 
agentul termic 

30-35% 

Realizat , cazangeria este trecuta la bilanta 
spitalului raional. 

Realizarea proiectului “ Crearea Unitaţii Primiri 
Urgente ,inclusiv dotarea cu utilaj performant .” 
(M/P) 

4.8mln 
lei 

BR 
BP 
AS 

2017-
2018 

CNAM 
CR 
IMSP 

1 unitate de 
primire creată şi 
dotată cu utilaj 
permormant, 
117 mii locuitori 

asiguraţi cu 
servicii 

Propiect realizat cu suportul CR Ungheni. In 
suma de 2620.5 mii lei.   Finalizeaza 
proiectului  privind crearea centrului de 
telemedicină, finanțat prin Programul 
Ucraina- Republica Moldova, este prionizat 

pentru luna februarie 2019 si este parte 
componenta a UPU.Sectia fiind dotata  in 
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medicale 
urgente de 
calitate 

cadrul proiectului cu tehnica de calcul in 
suma de 116.2 mii lei, dispozitive medicale 
in suma de 437.1 mii lei inclusiv: set 

chirurgical61.8mii lei;defibrilator 66.3 mii 
lei;aparat UZI portativ-90.0 mii 
lei;electrocardiograf-19.0mii lei;ventilator 
pulmonar -199.9 mii lei. 

Modernizarea , crearea unei sali de conferinţe (M/P) 
 

350.mii BR 
BP 

2018 CR 
IMSP 

1 sală de 
conferinţă 
modernizată, 

347 angajaţi cu 
condiţii de 
activitate 
îmbunătăţite 

Nu este realizat ,   

Constructia cantinei pentru alimentaţia angajatilor 
IMSP SR Ungheni(M/P) 
 

 BR 
BP 
AS 

2018 CR 
IMSP 

568 angajaţi cu 
condiţii de 
activitate 
îmbunătăţite 

Nu este realizat ,   

Modernizarea si dotarea blocului operator cu 
dispozitive medicale performante. (M/P) 

3,5mln BR 
BP 
AS 

2018 CNAM 
CR 
IMSP 

1 bloc operator 
modernizat 

1 serviciu  chirurgical modernizat 

Implimentarea sistemului informational integrat în 
asistenţa medicală spitalicească ,specializată de 
ambulatoriu şi primară (M/P) 

250 mii 
- 

BR 
BP 
AS 
 

2018 CR 
IMSP  
 

1 sistem 
integrat, 370 
angajaţi 
beneficiari 

Nu este realizat , 
 
 
 
37  

Dezvoltarea şi implementarea sistemului de 
management al calităţii orientat spre asigurarea 
securităţii, respectarea drepturilor pacientului şi 

protecţia drepturilor profesionale ale medicilor (M/P). 
 

- BR 
BP 
AS 

 

2018 IMSP 1sistem de 
management al 
calitatii 

1sistem de management al calitatii 

Dotarea instituţiilor medicale cu transport sanitar   
(M/P) 

600 mii BR 
BP 
AS 
 

2018 M/S, C/R 
IMSP CS 

 Planificat p/u anul 2019   

Modernizarea si dotarea  tehnica a laboratorului SR 

Ungheni, prin intermediul proiectelor transfrontaliere 
- Programul Operaţional Comun România - 
Republica Moldova 2014-2020 

 BR 

BP 
AS 
 

2018  CR 

IMSP  

 A fost  depus proietul privind dotatea 

tehnica si reparatia capitala a laboratorului 
SR Ungheni prin intermediul proiectelor 
transfrontaliere. 

 Raţionalizarea infrastructurii instituţiei:   2018 IMSP CMF - - 
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a ) Expertiza bazei tehnico-materiale a instituţiilor de 
AMP; 

 BR 
BP 
AS 

 

2018 IMSP CS 
C/R, APL 

- - 

b) Reabilitarea instituţiilor medico-sanitare rurale: 
 

4,5 mln BR 
BP 
AS 
 

2018 CR 
IMSP CS 

 Au fost efectuate lucrări de reparaţii capitale 
în sumă totală de 753933,0 lei, și anume: 
-Lucrari de reparaţie a  acoperişului la OMF 
Buşila 
-Lucrari de reparaţie a  încăperilor a CS 
Ungheni(sală de 

kinetoterapie,MF,specialiști...) 
- Lucrari de reparaţie a  acoperişului OMF 
Floriţoaia Veche 

  Implementarea proiectului privind schimbarea 
acoperişului  CS Ungheni şi aplicarea metodei 
alternative de generare a energiei termice prin 
utilizarea bateriilor solare.  

3  mln BR 
BP 
AS 
 

2018 FIS  Proiect depus în cadrul Proiectului 

Operativ Regional al Fondului de 

Dezvoltare Regional (POR) al Fondului 

de Dezvoltare Regional, costul 

estimativ al proiectului 15,0 mln. lei. 
Amenajarea teritoriilor adiacente a 11 instituţii 
medicale ( CS centru or.Ungheni, institutiile rurale) 
(M/P) 

450 mii BR 
BP 
AS 
 

2018 FIS , APL 
CR  
IMSP CS 

 Amenajarea teritoriului CS Ungheni a 
fost inclus în proiectul POR. 

Amenajarea teritoriului a 3 OMF/ 

instituţii rurale sunt planificate pentru 

anul 2019 
 Gazificarea instituţiilor medicale (M/P) 420 mii BR 

BP 

AS 
 

2018 C/R, APL 
IMSP CS 

 Planificat pentru sem. I 2019, conform 

planului de conectare a localităţilor 

rurale la reţeaua de gaz natural 

Asigurarea cu dispozitive medicale performante 
pentru AMP(M/P) 

2,59 
mln 

 

BR 
BP 
AS 
 

2018 C/R 
IMSP CS 

 Afost achiționat utilaj medical în sumă 

de 242580,0 lei: 

Lampa germicida (varianta  mobila). 

Tonometru ocular portative. 
Tensiometrun electronic automat/ 

Electrocardiograf cu 3 canale MAC 

600, cu interpretare, GE Healthcare. 

Stetoscop Standard-PRESTIGE, Kawe, 

06.22700.032; Kawe - 15 buc. 

Stetoscop  Cardiologic  06.108000.172; 

Kawe - 11 buc. 

Tonometru anaeroid MASTERMED 

A2+,  04.12144.232 - 30 buc. 

Tonometru ocular TGD-01 PRA Rezani 

- 2 buc. 
Medcenter 5000 wall mounted  C/E55, 

02.85010 - 4 buc. 

Stetoscop pentru asistente medicale - 30 

buc. 
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Implementarea şi perfecţionarea sistemelor 
informaţionale automatizate de evidenţă a activităţii 
medicale în AMP (M) 

150 mii BR 
BP 
AS 

 

2018 CR 
IMSP CS 

 În prezent toate posturile de muncă a 

IMSP CS Ungheni, inclusiv şi 

instituţiile subordonate din sate ( OMF 

Semeni OMF Zagarancea, OMF 

Negurenii Vechi, OMF Ţighîra, OS 

Coşeni, OMF Floriţoaia Veche, OS 

Floriţoaia Nouă, OS Grozasca, OMF 

Buşila, OMF Chirileni) sunt asigurate 
cu calculatoare şi conexiune la Internet. 

Renovarea mobilierului. (M) 650 mii BP 2018 C/R 
IMSP CS 

 A fost achiziționat mobilier  în sumă de 

86500,0 lei, fiind dotate CS, 

Recepția,cab. medicilor de familie, 

farmacia extrabugetară și instituțiile 

rurare. 
Organizarea serviciului de gestionare a deseurilor 
toxice. 
Organizarea serviciilor de sterilizare, autoclavare in 

CS Ungheni. (M) 

400 mii BP 
 

2018 C/R, APL 
IMSP CS 

 A fost încheiat un contract de colectare 

a deşeurilor medicale cu IMSP SR 

Teleneşti, ce dispune de un cuptor cu 

ardere internă a deşeurilor toxice. 

Toate instituţiile medicale sunt 

asigurate cu cutii de incinerare. 

Se evaluează posibilitatea achiziţionării 
unui autoclav. 

Amenajarea sistemelor de canalizare.5 instituţii 
medicale 
CS Chirileni, OMF Buşila, OMF Floriţoaia Veche, 
OS Grozasca, OS Floriţoaia Nouă (M/P) 

250 mii BR 
BP 
AS 
 

2018 IMSP CS   

Au fost conectate la reațeaua de apeduct 

și canalizare OMF Floriţoaia Veche, OS 

Grozasca, OS Floriţoaia Nouă 
Asigurarea cu apă potabilă, 5 instituţii medicale 
CS Chirileni, OMF Buşila, OMF Floriţoaia Veche, 
OS Grozasca, OS Floriţoaia Nouă (M/P) 

250 mii BR 
BP 
AS 

 

2018 C/R 
APL 
IMSP CS 

 

20 
 

Dirijarea sistemului de sănătate Dezvoltarea şi implementarea sistemului de 
management al calităţii. 
Crearea portofoliilor de proiecte investiţionale şi de 
asistenţă tehnică în funcţie de necesităţile prioritare 
stabilite. 
Deschiderea Centrului de Sănătate binevoitoare 
tinerilor (DDC) Proiect investiţional CNAM , ,, 

Modernizarea serviciului diagnostic  CS  prin 
procurarea Sistemului Radiodiagnostic digital” (M/P) 

50 mii 
 
 
 

1 700 
mii 

BR 
BP 
AS 
 

2018 IMSP CS 
APL 

 Aprobat și utilizat în practică Manualul 

Calității IMSP CS. Aprobate și 
implementate Procedurile Operaționale 

standartizate în AMP. 

21 Perfecţionarea mecanismelor de 

comunicare 

Implementarea strategiei de comunicare. (M) 30 mii BP 
 

2018 IMSP CS  Proiect ,,Viața Sănătoasă,, DDC. 

Instruiți 64 lucrători medicali în tehnici 

de comunicarecu pacienții  ( 

DZ/HTA/HIV/ONCO/ 
PSIH/Adolescenți...) 
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Instruirea personalului în tehnici de comunicare, 
cooperare cu partenerii internaţionali, în implementarea 
proiectelor. 

Proiectul Băncii Mondiale „Servicii de Sănătate şi 
Asistenţă Socială” subcomponenta „Dezvoltarea 
AMP”-Reabilitarea CS rurale.(OMF Chirileni). 
Proiectul Comisiei Europene „Suport în Reforma 
Sănătăţii – Fortificarea AMP în Moldova”- instruirea 
cadrelor, 
Implementarea platformei de instruire la distanţă 
pentru CS Ungheni 

Fortificarea pe etape a bazei tehnico-materiale 
destinată procesului de instruire medicală continuiă la 
distanţă.  (M/P) 

50 mii 
 
 

1,5 mln 
 
150 mii 
 
 
100 mii 

BR 
BP 
AS 

 

2018 IMSP CS  Pe parcursul  anului 2018, au fost fost 

implementate următoarele  

Proiecte: 

În cadrul Proiectului REPEMOL 

(DDC) au fost instrute 58 persoane. 

Prin intermediul Proiectului pentru 

Prevenirea accidentelor casnice şi 

locomotorii la copii cu vîrstă vragedă 

au fost evaluate şi instruite 1705 

familii. 

 Au fost organizate seminare cu 

tematica: 

Proiect “Comunicarea şi 

promovarea sănătăţii ,în situaţii de risc 

şi de criză” în cadrul proiectului “  

Dezvoltarea capacităţilor de 

comunicare în domeniul promovării 

sănătăţii şi în situaţii de criză a 

medicilor de familie ” 

“Comunicarea şi Managementul 

Echipei  în Asistenţa Medicală Primară 
” în cadrul Proiectului “Suport pentru 

Reforma Sănătăţii: Fortificarea A M P 

în RM ” 

 Seminar de instruire a MF 

„Comunicarea în situatii de criza” 

Proiect cu Centrul de Intervenție 

Precoce,,Voinicel,, - Intervenția 

timpurie la copii,Autizmul la copii. 

Beneficiari – 58 de medici și asistenți 

medicali 

Proiect Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare(DDC) /MS 

implementat ,,Viața 

Sănătoasă.Reducerea poverii bolilor 

netransmisibile,, pentru a.a 2016- 

2020.- 9 formatori+120 instruiți. 

Proiect ,,Prevenirea și tratamentul 

DZ în RM. Implementarea Școlii 

Diabetului Zaharat.Ghid al 

Pacientului cu DZ ,,Guvernul 

Republicii Cehe/Asociația Obștească 

Homecare/Caritas Rcehă/MS RM. 
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Instruiți formatori 4 MF,   4 asistente 

medicale de familie 

Beneficiari 65 de angagați. 

Proiect CSPT, DDC Sănătatea   

Adolescenților.   

Beneficiari 52 angagați. 

Proiect,,Suport pentru Reforma 

Serviciilor de Sănătate Mintală din 

Moldova,, Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare Cooperare Proiect,,Trimbos 

Moldova,,.  

Beneficiari – instruiri 15. 
 

22 

Reparaţia şi dotarea cu utilaj, 

costume populare şi instrumente 

a instituţiilor de cultură 
 
 
 

Reparaţia capitală a: 

     - - BPR „D. Cantemir” (M/P) 
     - Muzeului de Istorie şi Etnografie din Sculeni 
     - Casei de Cultură din s.Grăsăni 

În 

limitele 
surselor 
disponib
ile 

BP 2018 

  

 CR, SCT 1 Proiect tehnic 

Muzeul de 
Istorie şi 
Etnografie din 
s.Sculeni; 
1 Casă de 
cultură reparatie            
(s.Grăsăni 
com.Todireşti) 

BPR 
D.Cantemir 
reparaţie  
capitală (parţial) 
 

Realizat: 

Reparații:  
- Casa de Cultură s. Grăseni -120 mii lei – 
CR; 
 
- BPR D. Cantemir, filiala nr.1 - 110 mii lei 
– CR; 
  
- CC din s. Cornești; schimbarea geamurilor 

și ușilor  - 202 mii lei – CR;APL cîte 
jumătate 
 
- CC s. Semeni - 250 mii lei - CR; 
 
- CC Chirileni – 200 mii lei - CR; 
 
- Biblioteca Publică Unțești – 50 mii lei - 

CR; 
 
- BP Florițoia Veche – 50 mii lei, CR.  
 
-CC din s.Buşila – 83 000 lei APL. 

Dotarea cu costume naţionale(M): 
- FF„Meleag”SCT; 
FF:Ciutura s.Cetireni; 

FF„Ilincuţele”s.Chirileni; 
FF:Ţărăncuţele s.Floriţoaea Veche, 
FF „Busuioc” s.Manoileşti 
 
 

 
30 mii 

  30 mii 

   

 
BP 

 
2018 

 
CR, SCT, 

CRC 

4 colective 
artistice dotate 
cu 70 bondiţe 

naţionale 
autentice şi 1 
colectiv cu 10 
seturi costume 
naţionale. 

Realizat: - 
 
-Costume naționale: FF: Doina Prutului – 

SCT,                  111 540 lei. 
 
FF: Datina s.Petreşti,              69 700 lei 
 
FF:Ciobănaşde copii  CRC,                             
34 600 lei; 
 
FF:FloriteancaFloriţoaea Nouă, 41000 lei  

CR. 
 
FF din  Buşila 25 000 lei APL. 
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Dotarea cu utilaj şi instrumente a formaţiilor 

artistice(M): 
 

 În limita 

surselor 
disponibil
e 

BR 2018 CR, SCT, 

CRC 

-  Acordeon : 

OMP: Drăgaica 
şi 
OMP:Spicuşor,   
CRC; 
 FF Ilincuţele 
s.Chirileni;                             
FF Busuioc                           
s.Manoileşti. 

-Aparataj sonor 
BPR D: 
Cantemir 
 

Realizat:  

OMP Drăgaica şi OMP Spicuşor de la CRC 
– 2 acordeoane Weltmeister Supita 2 – 
92379 lei; 
Printer color -4300 lei.  

 

 

Organizarea, participarea  şi desfăşurarea (M): 

 Simpozioane ştiinţifice 

 Expoziţii 

 Concursuri 

 Lansări de carte 

 Sărbători/manifestări tradiţionale 

In limita 
surselor 

disponibil

e 
 
 
 

BR 
 

2018 
 

CR,SC, 5 simpozioane, 
80 expoziţii, 
10 concursuri, 

12 lansări de 
carte 
2500participanţi                   
17sărbători/man
ifestări 
tradiţionale. 
330 mii  
participanţi. 

Raportat 

PRIORITATEA IV – Dezvoltarea serviciilor sociale, educaţionale, de sănătate şi cultură de mai bună calitate  

OBIECTIV GENERAL: Crearea şi diversificarea serviciilor alternative sociale şi de sănătate  

 

23 

Dezvoltarea profesională 

continuă 

       

Dezvoltarea profesională continuă (participare 
simpozioane,  
conferinţe medicale, congrese de specialitate, reciclare, 
perfecţionare) (M/P) 

permane
nt 

 
In/Ex. 

Permane
nt 

 
IMSP 
SR,  

Beneficiari-97de 
angajati  

Beneficiari  97 de angajati 

 Implementarea/ continuarea Programelor Naţionale şi 
teritoriale  tuberculoză, diabet zaharat, onco, psihiatrie, 

nutriţie ,probleme perinatologice, imunizări, hepatite 
virale, HIV / SIDA, BST, educaţia pentru sănătate) 
(M/P) 

În limita 
surselor 

disponibi
le 

In/Ex. Permane
nt 

IMSP 
SR 

CNAM 

Imbunatatiea  
starii sanatatii 

populatiei 
raionului 

Implementarea/ continuarea Programelor 
Naţionale priconizate. 

Dezvoltarea managementului tehnologiilor medicale şi a 
telemedicinii, înclusiv in perinatologie(M/P) 

200 mii In./Ex.  Permane
nt 

IMSP  
CNAM 

48 sedinte anuale, 
beneficiari 6 
medici 

48 sedinte , beneficiari 6 medici 

Perfecţionarea şi reciclarea continua a colaboratorilor  

cu trimiterea actelor în Comisiile respective de profil 
pentru susţinerea examenelor la categoriile  de calificare 

200 mii In Permane

nt 

IMSP 

SR 

Beneficiari  97 de 

angajati inclusiv  
40 medici , 57 

Beneficiari  88 de angajati inclusiv  

31 medici , 57 a/medicali 
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24 Promovarea asistenţei medicale 
integrate şi asigurarea 
continuităţii serviciilor medicale 
pentru soluţionarea problemelor 
de sănătate ale populaţiei 

 Sporirea cost - eficienţei AMP.  Revizuirea şi 
actualizarea Nomenclatorului instituţiilor medico-
sanitare publice. (M) 
Consolidarea asistenţei medicale de urgenţă. (M/P) 
Implementarea Standardelor, Ghidurilor şi 
Protocoalelor clinice standartizate ale medicului de 
familie (M/P) 
Instruirea populaţiei în domeniul acordării primului 

ajutor în parteneriat cu ONG,APL. (M) 
Fortificarea capacităţii asistenţei medicale primare în 
gestionarea resurselor (instruirea) (M/P) 
Îmbunătăţirea mecanismului de alegere şi înscriere la 
MF. (M) 
Identificarea şi sprijinirea prestatorilor de servicii 
comunitare (ONG) (M/P) 
Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de 

sănătate cu impact asupra sănătăţii publice şi de 
importanţă strategică. (M/P) 

 In 2018   Implementate 

70 mii In/Ex 2018 IMSP 
CS 

30 mii In/Ex 
 

2018 CR 
IMSP 
CS 

10 mii In 2018 IMSP 
CS 

5 mii In/Ex 2018 IMSP 
CS 

5 mii In 2018 IMSP 
CS 

- In/Ex 
 

2018 CR, 
IMSP 
CS 

- In/Ex 
 

2018 IMSP 
CS 
APL 

25 Sporirea calităţii şi securităţii 
serviciilor medicale acordate 
femeii şi copilului. 
                                                      

Fortificarea şi susţinerea implementării / continuării 
Programelor Nationale elaborate , Extinderea 
serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, 
  Dezvoltarea managementului tehnologiilor medicale 

Conform 
necesităţi- 
lor după 
program 

In/Ex 
 

2018 CR 
IMSP 
CS 
 

 Implementate Programele nationale 

respective sau confirmare. (M) a/medicali 

Participarea specialiştilor instituţiei la Conferinţele  
medicale, Congrese de specialitate(M/P) 

- In/ex Permane
nt 

IMSP 
SR 

Beneficiari 89 
medici, 258 
asistente medicale 

Beneficiari 82 medici, 258 asistente 
medicale 

Organizarea managementului în sănătate  publică pentru 

şefii de secţie şi servicii , gradual 

- In Permane

nt 

IMSP 

SR 

Beneficiari 18 sef 

de sectii 

Beneficiari 1 angajati 

Colaborarea cu Clinicile Universitate şi instituţiile  
medico-sanitare republicane în scopul perfecţionării 
continue a calităţii serviciilor medicale.(M/P) 

- In/ex Permane
nt 

IMSP 
SR 

 288 de sedinte 
anual cate 48 
sedinte pe fiecare 
profil ,Beneficiari  
86 medici 

288 sedinte ,48 sedinte pe fiecare 
profil,beneficiari 86 medici 

Acoperirea cu cadre a serviciilor  spitaliceşti şi 
AMSA(M/P) 

- In/ex Permane
nt 

IMSP 
SR 

100%  Total acoperirea cu cadre - 85% 
,inclusiv:Medici-67% 
Asistente medicale-91% 

Implementarea unui sistem de evaluare a performanţei 
funcţionale a personalului , în baza unui set de indicatori 
prestabili şi prin adoptarea unui sistem de salarizare  
după performanţă , care să asigure stabilitatea  şi 
motivarea personalului.(M/P) 

- In/ex Pe 
parcurs 

IMSP 
SR 

1 sistem de 
evaluare 
functional 

1 sistem de evaluare functional , 

Îmbunătăţirea  continuă a cunoştinţelor şi abilităţilor 
personalului ,asigurarea participării la comisiile de 
atestare a angajaţilor.(M/P) 

- In/ex Permane
nt 

IMSP 
SR 

Beneficiari 568 
angajati 

Beneficiari 334  angajati ,  inclusiv   medici 
85,asistente medicale 249 

Extinderea sistemului informatic funţionabil în cadrul 
SR şi AMSA(M) 
 

- In Permane
nt 

IMSP 
SR 

1sistem 
informational 
functional  

A fost procurata tehnica informationala in 
suma de 138.4 mii lei din surse proprii ; si 
116.2 mii lei  din proiecte. 
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şi a telemedicinii, înclusiv in perinatologie,AMP. 
Dezvoltarea şi coordonarea serviciilor medico-sociale 
familiilor aflate în dificultate. (M/P) 

IMSP 
SR 
CNAM 

 Promovarea sănătăţii şi supravegherea maladiilor non-
transmisibile, 
 inclusiv prin modificarea stilului de viaţă şi majorarea 
responsabilităţii şi continuităţii pentru sănătate publică  
Organizarea  si  perfectionarea scolilor promovarea 
sănătăţii (M/P) 

100 mii In/Ex 
 

2018 IMSP 
CMF 
 
 
IMSP 
SR 
APL 

 Organizate evenimente 

26 Managementul resurselor 

umane prin utilizarea 

raţională a cadrelor existente 

şi formarea adecvată şi 

diversificată de cadre 

 Evaluarea necesităţilor şi planificarea asigurării 
resurselor umane în sistemul de sănătate: (M/P) 
Asigurarea acoperirii cu cadre a instituţiilor din sectorul 
rural 

5 mii BR 
BP 
AS 
 
 

2018 CR 
APL 
IMSP CS 

 - 

27 Îmbunătăţirea şi extinderea 

sistemului de servicii sociale 

 

Consolidarea capacităților  a 33 Echipe 
multidisciplinare în domeniul protecției persoanelor 

aflate în situație de risc social. (M) 
 

   1 mie BR 2018 DASPF 185 actori 
instruiţi(educație, 

sănătate, 
inspectoratul de 
poliţie, asistenţă 
socială). 
-număr de 
sesizări 
înregistrate 
-număr de 

dosare deschise 

-161 actori instruiți; 
-76 sesizări înregistrate; 

-617 dosare deschise(238 familii cu  617 copii 
și  
342 dosare/persoane mature). 
 
 

 Servicii  şi  prestaţii sociale promovate 
(elaborarea şi repartizarea a 1600 materiale 
informative, organizarea a 2 mese rotunde, 12 articole 
publicate) (M). 

 15 mii  BR 2018 

DASPF 

-1600 buc. 
pliante şi postere 
elaborate, 
multiplicate şi 
repartizate, 
- 2 mese rotunde 
desfăşurate 
-15 articole 

publicate 

-4500 buc. pliante şi postere elaborate, 
multiplicate şi repartizate, 
- 1 masă rotundă desfăşurată 
-1 articol publicat 
- 3 cereri de finanţare înaintate /1382 mii lei 
Proiecte:  
1.,,Ambulanță socială”, 1100 mii lei,  UE/Soros 

prin intermediul Programului de granturi pentru 
dezvoltarea socială comunitară. 
2.,, Mesagerul Sănătății”, 87 870 lei, Agenția 
Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare. 
3. ,,Aripi comune pentru un trai liniștit”, 95 mii 
lei  
 

Stabilirea a 3 parteneriate interne, 2 transfrontaliere  şi  
înaintarea a 3 cereri de finanţare (M/E) 

- BR 2018 DASPF -3 parteneriate 
interne şi 2 
transfrontaliere  
stabilite, 
- 3 cereri de 
finanţare 
înaintate . 

-3 parteneriate interne stabilite. 
-1 parteneriat transfrontalier stabilit. 
Partener 
AO CCF(Casă, comunitate, familie)-120 mii 
lei/11copii cu dizabilități APP, 2 instruiri/50 
angajați, 3 solicitați APP instruiți. 
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Organizarea şi desfăşurarea a 5 activităţi în 33 prrimării 
(migraţia, violenţa, factorii protectori, domeniile de 
bunăstare, abuzul de alcool) de prevenire şi intervenţie 

primară la nivel  comunitar. 

1 mie lei BR 2018 DASPF -50 mese rotunde 
şi 50 seminare 
desfăşurate, 

-1500 broşuri, 
pliante elaborate 
şi diseminate. 
 

-14 mese rotunde şi 7 seminare desfăşurate, 
-750 broşuri, pliante elaborate şi diseminate. 
 

Ajustarea la standardele  minime de calitate a 
Căminului nr.I  a Centrului de plasament pentru 
persoane  adulte şi vîrstnice şi amenajarea  terenului 

aferent acestuia(1.5ha) (M/P). 

150 mii 
lei 

BR 
AS 

2018 DASPF - 200 m2 spaţiu  
locativ reparat, 
- sistem de 

prevenire a 
incendiilor şi    
aeresire instalat, 
- 158  metri 
liniari/ gard 
transparent 
construit, 
- 522 m2 

acoperiş reparat,  
-520 m2 
anvelopaţi 
- sală 
mortuală(12 m2) 
reparată şi 
ajustată. 

- 165 m2 spaţiu  locativ reparat (căminul nr.I), 
- sală mortuală(12 m2) reparată. 
-158  metri liniari/ gard metalic procurat. 

 - sistem de prevenire a incendiilor  instalat. 
-s-a efectuat evaluarea 
sediilor căminelor nr.I și II, pentru an.2019 sunt 
incluse în Programul local de acțiuni în domeniul 
eficienței energetice  2019-2021. 
Centrul este acreditat. 
 

Implementarea planului de acţiuni pentru an.2018 a 

Strategiei de comunicare  pentru perioada 2016-
2020(M/P) 

75 mii lei BR 

AS 

2018 DASPF -2 seminare de 

instruire 
desfăşurate, 
2 mese rotunde 
desfăşurate, 
-schimb de bune 
practici  

-1 seminar de instruire desfăşurat 

- 1 masă rotundă desfășurată 
-2 seminare desfășurate 
 

Implementarea  a două programe  în domeniul 

protecţiei familiei şi copilului: ,,Panda”(primăriile 
Zagarancea, Sculeni  şi mun. Ungheni) şi ,,Mellow 
Parenting”(cazuri referite din 33 primării). 
Pilotarea  programei ,,Portage”. (M/P). 
 
 

75 mii 

lei 

BR 

AS 
 

2018 DASPF Mellow 

Parenting 
-2 grupuri(9 
mame + 9 copii) 
instruite,  
 Panda 
-6 grupe părinte 
copil(2 grupe x7 
părinţi şi 4 grupe 
x  10 copii)-

instruiţi 
,,Portage”. 
-cerere de 
finanţare 
ănaintată, 
-13 şedinţe 
desfăşurate cu 

Programele: 

Mellow Parenting 
-2 grupuri(9 mame/ 9 copii),          
(7 tați/8 copii), fiecare grup a participat la 14 
ședințe.   
Panda 
-4 grupe părinte /copil(48 copii/48 părinți 
instruiţi, au participat la 60 ședințe de 
consolidare a capacităților. 
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participarea a 
10 părinţi şi 10 
copii cu 

dizabilităţi 

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului de învăţămînt  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea şi dezvoltarea 

cadrului motivaţional pentru 

studii 

Formarea continuă a cadrelor didactice şi manageriale 
în contextul educaţiei centrate pe cel ce învaţă; (M/P) 

7 mii lei 
BR 
BS 
AS 

2018 

ME, DE 
Ungheni 

APL 
 

Realizarea 
Ofertei de 
formare continuă 
în proporţie de 
100%. Atestarea 
a 204 cadre 
didactice şi 

manageriale 
şcolare şi 
preşcolare 

Oferta de formare continuă   s-a realizat în 
proporție de 100%. Cadrele manageriale au 

susținut gradul -100%, cadrelele didactice -
85,2%. S-a desfășurat o conferință națională cu  
85 de  participanți. SAP a organizat și desfășurat 
9 activități de formare continuă(83 participanți)  
Au fost promovați în funcție 2 cadre manageriale 
(Gim. Cetireni și Gim. Morenii Noi) și 64 cadre 
didactice. 

 Eficientizarea seviciilor de educaţie incluzivă 
2902,2 
mii lei 

BR 
BS 
AS 

2018 

ME, DE 

Ungheni 

APL 
 

Asigurarea 
funcţionalităţii a 
47 de CMI, 33 
CR, organizarea 

şi desfăşurarea a 
10 ateliere şi 
seminare cu  
cadre didactice, 
manageriale, 
părinţi. Evaluarea  
şi reevaluarea  
100% copii cu 
CES. Asigurarea 

promovării 
examenelor 
treptei 
gimnaziale în 
proporţie de 
100%  de către 
elevii cu PEI. 

Funcționează 47 de  CMI și 39 Centre de 
Resurse în instituții școlare(cu 6 mai multe față 
de anul trecut) și 6 în instituții preșcolare. În 
instituțiile școlare activează 58 CDS ,în 
instituțiile preșcolare – 13.Au fost organizate 8 
seminare metodice,8 seminare raionale ,18 

ateliere de lucru, o Conferință raională și alte 
activități cu participarea a 544 cadre didactice , 
psihologi, logopezi, cadre de conducere. Au fost 
evaluați 42 copii din instituțiile școlare și 26 
copii din cele preșcolare , reevaluați-36,sau 
100% din solicitări. S-a asigurat 100% 
promovabilitate la examenelor  de absolvire a  
gimnaziului de către 29 elevii  cu  Program 

Educațional Individual. 

 Implementarea reformei structurale în educaţie prin 
dezvoltarea şcolilor de circumscripţie. 
-  Asigurarea transportării calitative a copiilor; 
-  Dotarea şcolilor de circumscripţie. 
 

2575.6 
mii lei 

BR 
BS 
AS 

2018 

ME, DE 
Ungheni 

APL 
 

Asigurarea 
funcţionalităţii a 
11 şcoli de 
circumscripţie ce 
reunesc copii din  
22 de localităţi 
arondate. 
Asigurarea 

calitativă a 
transportării a 
100% din elevi. 
Redeschiderea 
Gim. Buzduganii 
de Sus.  

S-a  asigurat  funcționalitatea a 11 școli de 

circumscripție ce reunesc 1011 elevi din 28 
localități arondate(100% copii transportați).         
S-a redeschis Gim. Buzduganii de Sus ,au fost 
create 2 filiale:Gim. Agronomovca filială a 
LT”A.Mateevici” Pîrlita, Gim.Florițoaia Veche 
filială a Gim. Florițoaia Nouă. 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea şi monitorizarea 

calităţii în sistemul de 

învăţămînt 

Sporirea accesului la condiţii de consiliere 

educaţională; (M/P) 

44.9  mii 

lei 

BR 
BS 

AS 

2018 
DE 

 

Asigurarea 
consilierii 
psihopedagogice  
a 100%  din 
solicitanți. 

Aplicarea a 20 de 
chestionare 
pentru părinţi , 
copii şi pedagogi. 
 

Au beneficiat de  consiliere psihologică 
individuală 64 copii , de grup - 124 copii. Au 

fost  desfășurate 215 activități logopedice, au 
primit asistență metodologică 84 cadre didactice 
școlare și 23 preșcolare, În scopul combaterii 
cazurilor de violență au fost aplicate 20 de  
chestionare pentru 118 părinți din 12 instituții 
preșcolare,  au fost consultați 114 părinți,au  fost 
desfășurate 16 ședințe pentru 417 părinți  și 4 
ședințe de informare pentru managerii, educatorii 

IET. 

Asigurarea calităţii procesului Educaţional prin sporirea 
rezultatelor şcolare; (M/P) 

281.9 mii 
lei 

BR 
BS 
AS 

2018 

ME, DE 
Ungheni 

APL 
 

Asigurarea ratei 
de promovare la 
treapta primară 
(99,95%), 
sporirea ratei de 
promovare la 
treapta 

gimnazială pînă 
la 99%, creşterea 
ratei la treapta 
liceală cu 1,5% 
.Asigurarea notei 
medii pe raion de 
8,0 şi a 
procentului 

calităţii de 
35,5%. 
Monitorizarea a 
24 probe de teze. 

Rata de promovare la testarea națională în  
treapta primară a fost asigurată în proporție de 
100%.La examenele de absolvire a  treptei 

gimnaziale -100%,,nota medie 7,18 și procentul 
calității 42,26%. Promovabilitatea examenului de 
BAC a constituit 78,1%  față de 79,26% anul 
precedent. Situația școlară pe raion atestă 
următoarele rezultate:nota medie -7,72, procentul 
calității -25,5%, procentul însușiitei – 99%.Au 
fost monitorizate  8 probe de teză pentru clasele 
a 12-a sau  30,3% 

Organizarea concursurilor şcolare la disciplinele de 
studii; (M/P) 

44.63 mii 
lei 

BR 
BS 
AS 

2018 

ME, DE 
Ungheni 

APL 
 

Organizarea 
concursurilor 
raionale la 16 

discipline 
şcolare. 
Asigurarea a 25% 
de locuri 
premiante din 
lotul olimpic 
republican 

Olimpiada raională s-a organizat la 17 discipline 
școlare cu participarea a 1098 elevi. Locurile 
premiante din numărul de participanți la 
olimpiada republicană a constituit 32,9%, adică 
cu 7,9% mai mult decât s-a planificat. 

Asigurarea funcţionalităţii eficiente a Centrului de 
Excelenţă; 

664.7 mii 
lei 

BR 

BS 
AS 

2018 

ME, DE 
Ungheni 

APL 
 

Asigurarea 

funcţionalităţii 
Centrului prin 
completarea  
statelor de 
personal 100%. 
Organizarea 
seminarelor de 
formare pentru  

CRAPE este completat cu statele de personal în 

proporție de   40%   . 
Au fost organizate  3 cursuri de formare  și 4 
seminare de instruire  pentru respectiv 97 și  203 
cadre didactice. A fost instituită și a funcționat  
tabăra  cu sejur de zi ce a g[zduit 400 copii .Au 
fost instituite 3 centre de interese pentru 
copii:Robotica (28 elevi),Biologia aplicată (20 
elevi),Biologia performantă(22 elevi). 
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80   cadre 
didactice. 

Dezvoltarea serviciilor de activitate extracurriculară şi 
extraşcolară (concursuri, mese rotunde, cluburi de 
dezbateri, seminarii, traininguri etc.; (M/P) 

36 mii lei 

BR 
BS 
AS 

2018 

ME, DE 
Ungheni 

APL 

 

Realizarea 
Planului 
activităţilor 
extraşcolare şi 
extracurriculare 
în proporţie de 
100%. 
Asigurarea 

participării a 
100% copii la 
activităţi 
extracurriculare 
şi 80% activităţi 
extraşcolare. 
Implementarea a 
15 proiecte 

educaţionale. 
Asigurarea 
activităţii a 220 
cercuri cu un 
număr de3700 de 
elevi. 

Planul activităților extracurriculare și 
extrașcolare a fost realizat în proporție de 100%. 
Cu activitățile extrașcolare au fost cuprinși 
aproximativ 80% elevi, cu activitățile 
extracurriculare (inclusiv ore opționale) -100% . 
Au fost implementate 53 proiecte educaționale. 
Au funcționat 376 de cercuri cu 3082 elevi 

cuprinși în ele . Au funcționat 3 tabere ce au 
asigurat odihna de vară pentru 1460 copii, 
inclusiv 300 de copii din familii  social-
vulnerabile ce au  beneficiat de bilete gratuit 

Organizarea activităţilor de inspectare şi evaluare; 
(M/P) 

144.7 mii 
lei 

BR 
BS 

AS 
2018 

ME, DE 
Ungheni 

APL 
 

Realizarea 
planului de 

inspectare/evalua
re  în proporţie de 
100%. 
 

Planul de inspectare /evaluare a instituțiilor 

școlare și preșcolare (5 inspecții frontale, 5 
inspecții de revenire 33 inspecții tematice) a fost 
realizat în proporție de 100% 

 

 

Asigurarea calității procesului educațional prin crearea 
condițiilor de învățare și dotare 

7950.2 
mii lei 

BR 
BS 
AS 

2018 

ME, DE 
Ungheni 

APL 
 

Dotarea cu 
echipament 
tehnologic – 15 

instituţii, cu 
echipament la 
disciplinele 
biologia, chimia 
– 5 instituţii. 
Dotarea cu 
echipament 
sportiv – 15 
instituţii. 

 

Au fost dotate cu  echipament tehnologic (table 
interactive, calculatoare, televizoare etc.)  și 
utilaj pentru disciplinele din aria curriculară 
științe 28 de instituții (ceea ce constituie 59,5% 
sau cu 17% mai mult decăt era prevăzut). Cu 
echipament sportiv au fost dotate 16 instituții. 

Total cheltuieli pentru dotare  797mii 899 lei. S-
au implementat 16 proiecte educaționale (39.000 
lei ) și 10 proiecte investiționale   (2 mln 205 mii 
295 lei) 

30 

 

 

 

    

 

Reconceptualizarea 

managementului educaţional, 

descentralizarea şi 

promovarea principiilor 

democratice.  

Dezvoltarea culturii organizaţionale; (M/P) 

54.5 mii 
lei 
 
 

 
BR 
BS 
AS. 

2018 
 
 
 

DE 
 
 
 
 
 

Elaborarea şi 
aprobarea  a 102 
Planuri 
manageriale 
instituţionale 
şcolare şi 

Au fost elaborate și aprobate 100% planuri 
manageriale  școlare și preșcolare. Planul 
Direcției Educație a fost realizat în proporție de 
99,89%.A fost asigurată în termen  elaborarea 
Raportului DE către MECC,12 rapoarte la 
disciplinele școlare ..Au fost elaborate  dări de 
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preşcolare. 
Realizarea 

Planului de 
activitate al  DE 
în proporţie de 
100%. 
Asigurareaelabor
ării rapoartelor şi 
dărilor de seamă 
către organele 

supeioare în 
proporţie de 
100%. 

seamă.solicitate de către organele ierarhic 
superioare  în proporție de 100%.Implementarea 

proiectului pilot ”Modelarea Programului de 
Educație Parentală în IET” în 13 instituții 
preșcolare prin realizarea a130 de ședințe cu 
participarea a274 părinți și 2 seminare cu 39 
cadre didactice. 

Asigurarea transparenței informaționale (M/P)  

BR 
BS 
AS 

  

Lansarea 
prospectului 
publicitar”Reflecţ
ii 
pedagogice”.Asig

urarea 
funcţionalităţii 
site-ului DE. 
Crearea Paginii 
Web în 20% 
instituţii. 
Publicarea a 102 
rapoarte de 

activitate a 
instituţiilor de 
învăţămînt şcolar 
şi preşcolar pe 
pagina Web a 
IȘN 
Promovarea 
imaginii 

învăţămîntului 
unghenean prin 
10 publicaţii în 
mass media, 
publicarea pe 
Facebook a25 
evenimente.  
 

Revista ”Reflecții pedagogice” se publică  anual. 
Site-ul DE a asigurat publicarea evenimentelor, 
activităților în proporție de 80%. 2 instituții 
școlare dețin pagina Web,20 instituții școlare și 
preșcolare publică evenimentele educaționale pe 

pagina Facebook. Au fost monitorizate și 
publicate pe pagina Web a IȘN , pe site-ul DE 
102 rapoarte  de activitate ale instituțiilor școlare 
și preșcolare .Promovarea imaginii 
învățământului din raion a fost asigurată prin 9 
interviuri acordate mass-media locale   
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Asigurarea accesului 

tinerilor la viaţa publică şi 

promovarea poziţiei civice  

active. 

Acordarea suportului logistic structurilor de tineret 
pentru organizarea activităţilor comunitare şi de 
parteneriat; (M) 

 

BR 
AS  

 

2018 
 
 

DE 
Ungheni 

APL 

Asigurarea  
activităţii a 33 
grupuri de 
iniţiativă. 
Monitorizarea 
activităţii a 33 
consilii 
comunitare şi 45 

consilii şcolare ce 
vor întruni 900 de 
membri,. 
Monitorizarea 
activităţii a 45 
asociaţii obţteşti 
şi 11ONG de 
tineret. 
 

 

S-a asigurat activitatea a 33 grupuri de inițiativă, 
a 14 consilii comunitare și 43 consilii școlare Au 
fost instruiți 1500 membri prin 45 ateliere și 
eminare..Funcționează 56 asociații obștești și 11 
ONG-uri de tineret. 

Participarea tinerilor la viaţa publică, consolidarea 
parteneriatelor; (M) 

 

BR 
AS 

2018 

DE, 
Instituțiil

e de 

învățămî
nt 

Organizarea şi 
desfăşurarea a 
250 acţiuni de 
voluntariat. .  
Consolidarea 

parteneriatelor cu 
9 instituţii 
descentralizate şi 
desconcentrate.  

Au fost desfășurate 248 acțiunii de voluntariat. 
Se asigură colaborarea și parteneriatul cu  11 
instituții descentralizate: DASPF, IRP, CTM, 

CRRT CPT”Impuls”, DSSE  etc.cu care s-au 
organizat și desfășurat 45 activități comune.  

Implementarea Programelor, Strategiilor şi Planurilor 
naţionale şi raionale în contextul politicilor pentru 
tineret; (M) 

 

 
BR 
AS 

2018 

DE, 
Instituțiil

e de 
învățămî

nt 

Asigurarea 
deschiderii şi 
funcţionalităţii 

Centrului Raional 
de Tineret , 
implementarii a 
11 proiecte 
”Ludoteca”, a 
Metodologiei  
VNET. 
Realizarea în 

propporţie de 
100% a Planului 
strategic raional 
pentru tineret. 

S-a asigurat deschiderea și funcționarea 
Centrului Raional de Tineret. Continuă 
implementarea a 11 proiecte Ludoteca și a 
Metodologiei VNET. A fost încheiată perioada 
de implementare a SRT (Strategiei Raionale de 
tineret) pentru 2013-2017 în proporție de 

100%.S-a desfășurat Forumul Tinerilor și 
elaborat Planul  Strategic pentru  perioada 2019-
2022..Desemnarea grupurilor de inițiativă din 
raion cu Diploma de clasa I a Guvernului 
Republicii Moldova pentru activități de 
voluntariat 

Asigurarea coordonării activităţilor sportive a tinerilor 
în contextul promovării unui mod sănătos de viaţă. (M) 

 

BR 
AS 

 

DE, 
Instituțiil

e de 
învățămî

Asigurarea 
participării 
tinerilor la 30 
campionate, 40 

Tinerii au participat la 56 turnee și 45 
campionate sportive. Au fost menționați cu 25 
medalii la lupte , 3- la șah,   6 - la tenis de masă, 
12 - la atletism, locul I la fotbal  la trei categorii 
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nt turnee, activităţii 
a 140 secţii 
sportive cu un 

număr de 
2500elevi. 

de vârstă ș.a. Conform rezultatelor  și 
performanțelor sportive tinerii se plasează pe 
locul I între  raioane.  Au activat 90  secții 

sportive cu  un număr de  1380 elevi . 224 elevi 
au participat la turnee, spartachiade și festivaluri 
sportive. La Ziua sportivului au participat 
aproximativ 1300 persoane. Elevii instituțiilor 
școlare au luat locul I la nivel național  conform 
rezultatelor la toate  probele  sportive. 

OBIECTIV GENERAL: Punerea în valoare a moştenirii culturale 
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Îmbunătăţirea gradului de 

acces la cultură  

 

Menţinerea Site-ul secţiei cultură (M) 10000 mii BR 2018 SC 1 site actualizat Nerealizat. Site-ul nu mai este funcțional. 

Organizarea,participarea  şi desfăşurarea Festivalurilor 

Regionale, Naționale ,Internaționale: 
- raional de muzică „Mărţişor ”(M) 
- raional al obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă 

„După datina străbună” (M) 
- de satiră şi umor „Lume, lume hai la 

glume”(M) 
- concurs regional ”Înflorit-au castanii” (M) 
- Festival de Folclor Efim Junghetu(M) 
- raional Acasă la Andrei Tamazlîcaru (M) 

- Festival Naţional al Cărţii şi Lecturii ed.VIII-
a 

- Concurs Republican al lecturii:La izvoarele 
înțelepciunii ,ed.XXVII-a 

 

 

11 mii lei 
26 mii lei 
 
9 mii lei 
25 mii lei 
21 mii lei 
29mii lei 
 
În limita 

surselor 
disponibil
e 

BR 

BL 
 

2018 SC, CR 

 

49 spectacole 

artistice; 
Implicarea a 110 
colective 
artistice; 
participarea a 
17500  spectatori. 

Realizat:  

Festival de colinde Hristos se naşte slăviţi-l - 20 
colective, 250 ; participanţi, 400 spectatori, 
7 590lei;  
 
-Festival raional: Cu dor de Eminescu - 35 
interpreţi, 320 spectatori, 2450 lei; 
 
-Festival –concurs Înflorit-au castanii- 120 part., 
7700 lei;  

 
-Festival de tradiţii de iarnă, s. Mileştii Mici,  
Ialoveni - FF Prutenii s. Măcăreşti;           
 
-Festival –concurs naţional al dansului folcloric: 
La vatra horelor,2018,or.  Călăraşi, AMD: 
Drăgaica CRC, 4766 lei; 
 

-Festival de tradiţii şi obiceiuri Pascala 2018 
mun. Chişinău FF:Tudoriţele, s.Todireşti. 3 550 
lei; 
 
Festival Naţional al tradiţiilor şi obiceiurilor de 
Sfântul Gheorghe, com. Pelivan, r-nul Orhei, FF: 
Polinuşca CRC 
 s.Pîrliţa. 2570 lei;  

 
Festival – concurs regional de muzică uşoară 
Ecoul de la Baştină, ed. a XI-a, 2018, or. Leova 
– Jazz -band Bravissimo.,ŞM Ungheni,- 9 700 
lei; 
 
 -Festivalul Castanilor ed. I-a mun. Ungheni - FF 
Ţărăncuţele s.Floriţoaea Veche.  

 
--Festival Internaţional de folclor Hora 
Neamului, ed-a I, com. Ebriceni, jud. Iaşi, 
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România.FF:Codreanca s.Mînzăteşti, 12100 lei; 
 

-Festival de dans popular Cine joacă horele - FD 
Drăgaica –CRC s. Pîrliţa, mun. Bălţi. 2 725 lei; 
 
-Festival naţional al orchestrelor de muzică 
populră În memoria rapsodului Ion Popuşoi ed. 
IX-a, Cimişlia, OMP Spicuşor CRC s.Pîrliţa.   4 
725 lei; 
 

Festival concurs La Nistru la Mărgioară, ed. 
XXIII-a,  
 
Sărbătoarea  
portului popular ed. III-a,  s. Gura Bîcului, r-nul 
Anenii Noi FF:Ciutura s.Cetireni,                        
4 585 lei. 
 

Concurs Republican La izvoarele înțelepciunii, 
ed. XXVIII-a 2018. 55 participanți. 5  
participanti cu locuri premiante la nivel naţional. 
Total cheltuieli - 5mii lei. 
 
FFPruteniis.Măcăreşti la festivalul internaţional 
Pe Gurghiu în jos în sus com.Hodac jud.Mureş 
România, 16 000 lei.  
 

La Festivalul concurs regional de tradiţii şi 
obiceiuri populare La Cuptorul cu plăcinte 
ed.III-a,s.Şolcani rnul Soroca ,5 410 lei; 
 
AMDP Drăgaica la Festivalul Internaţional 
Ciobănaşul cu desfăşurare la Întorsura Buzăului, 
jud.Covasna România,31 300 lei; 
 

-15  septembrie FF:Codrenii or.Corneşti la 
Festivalul-concurs al cîntecului Patriotic Ştefan 
Ştefan Domn cel Mare or.Sângerei,3 350 lei; 
 
- 16 septembrie FF Floarea Norocului 
s.Floriţoaea Veche au participat la festivalul 
Internaţional Generaţia Centenar la Complexul 
Cultural Vatra  2 450 lei; 

 
-16-18 noiembrie FF Codrenii or.Corneşti –au 
participat la Târgul de Crăciun 
 
 
-FF:Prutenii s.Măcăreşti  au participat în cadrul 
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Festivalului-Concurs Naţional al Tradiţiilor şi 
Obiceiurilor de iarnă Florile Dalbe,or.Hînceşti, 

7000 lei;                                 
 
 20 decembrie                      FF Codrenii 
or.Corneşti –au participat la Târgul de Crăciun                         
mun. Chişinău,                       5 800 lei. 
 
-27 decembrie –Festivalul raional După Datina 
Străbună ed. XXXIII –a Ungheni, 17 teatre 

populare din raion, 20 100 lei. 

Organizarea, participarea  şi desfăşurarea (M): 

 Simpozioane ştiinţifice 

 Expoziţii 

 Concursuri 

 Lansări de carte 

 Sărbători/manifestări tradiţionale 

In limita 
surselor 

disponibile 
 
 
 

BR 
 

2018 
 

CR,SC, 5 simpozioane, 
80 expoziţii, 
10 concursuri, 
12 lansări de 
carte 
2500participanţi                 

17sărbători/manif
estări 
tradiţionale. 
330 mii  
participanţi. 

- Realizat:  Republicane:                                 2 
simpozioane - 2 pers; 
 
Vizită de studiu - 19 pers; 
 
Masster  class  - 3 pers; 

 
Atelier  – 2 pers; 
 
Expoziția -Târg Parada Florilor, or. 
Cimișlia,Jazz band Bravissimo, ȘM Ungheni, 
8 300 lei. 
 
19 iunie – Expoziţia personală de pictură şi 

grafică Privind prin vise,autor Mihaela 
Babin,1365 lei,                   186 vizitatori; 
 
Concurs raional: Tu eşti altarul vieţii 
mele(dedicat sărbătorii de  Dragobete)-15 
interpreţi,230 spectatori, 5600 lei. 
 
Expoziții al meșterilor populari în cadrul 

Festivalului Castanilor ed-a I, m. Ungheni,                         
1000 lei; 
 
- Simpozion ştiinţifico- Cultural Unicitate şi 
diversitate prin dansul folcloric, mun. Chişinău, 
instruiţi 2 coregrafi. 
  
- 6 spectacole în cadrul Festivalului Mărţişor-
2018.  15,0  lei. 

 
- Concurs raional şi te poartă cum ţii 
portul(dedicat portului popular), CRC, 6 formații 
folclorice din raion, 2 interpreți de folclor, 150 
participanți, 310 spectatori,   13 470 lei; 
 
 - Concurs raional: Femeia muză – talent, CRC, 
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25 participanți, 380 spectatori, 1 740 lei; 
  

- Concurs raional Se caută o stea, CRC, 31 
concurenți, 4 colective artistice, 400 spectatori, 6 
450 lei; 
 
- Lansare de carte  Mihai Eminescu – un 
Dumnezeu rănit, Lectorul cărții Mihai Doloton. 
38 participanți. 4400 lei 
(achiziția de carte 40 ex. 

 - 4000 lei)  
 
- Lansare de carte Zinaida Izbaș - O voce 
cunoscută dansând cu trandafiri. 60 participanți. 
3150 lei 
(achizitia de carte  75 ex 
 2750 lei) 
 

 - Lansare de carte Auzi cum bate ceasul! 
Nicolae &Iulia Paliț.  
80 participanți.  6500 lei 
(achiziția de carte – 240 ex. – 12,0 lei) 
 
- Sărbătoarea Profesională Ziua Bibliotecarului, 
„Nominalizari     EX-LIBRIS Editia a VII –a  
2018. 80 bibliotecari participanți.  3800 lei. 
-Sărbătoaea profesională Ziua Lucrătorului din 

domeniul Culturii 2018.180  angajați 
participanți.8875 lei. 
-Ziua Internațională a Muzeelor,30 
12participanți,150 spectatori. 2000 lei 
 
- Activitate cultural-turistică Popas Folcloric  
Acasă la etnomuzicologul Andrei Tamazlîcaru; 
Tărgul Ciobenilor-expoziție vînzare de produse 

de la stînă și lucrări ale meșterilor populari; 
Expoziție gastronomică Bună-i brînza, dulce-i 
cașul cu implicarea Formațiilor folclorice din 
raion; 
Spectacol folcloric Ciobănaș la oi am fost au 
evoluat: FF Tudorițele, s.Todirești, FF Doina 
Prutului SCT, FF Ciobănaș de la miori, s. 
Parcova, r-nul Edineț, FF Dor Nisporenean, or. 

Nisporeni, Suzana Popescu și Dina Vrăjmașu, 
interprete de folclor, Ansamblul Plăeșii, mun. 
Chișinău. 17 meșteri populari din raioanele 
Ungheni, Soroca, Ialoveni, Criuleni, m. Bălți.             
220 participanți. 31 250 lei. 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1721278301296868.1073741948.180102305414483&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1721278301296868.1073741948.180102305414483&type=3
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La27 august Sărbătoarea Naţională:Ziua 
Independenţei, 

12 colectice artistie,6 interpreţi  
vocalişti 4 meşteri populari.16 200 lei, 400 
spectatori. 
 
-13 octombrie –Festivalul recoltei,vinului, şi 
promovarea tradiţiilor populare,18 
primării,AMDP Drăgaica CRC,    FF Doina 
Prutului,interpreţi profesionişti-

C.Gorun,M.Coptu I.Nazîru.,6 Meşteri populari, 
 
24.octombrie             Atelier practic Ţesutul 
prosopului s.Manoileşti în parteneriat cu 
CNCPPCI,40 pers. 
 

Organizarea şi desfăşurarea seminarelor practice pentru 

angajaţii instituţiilor de cultură  (M) 

12 mii BR 2018 CR, SC 46 seminare 

practice; 20 
Master class-uri; 
10 laboratoare 
practice. 
 4500 
participanţi. 

 Realizat: 

-  2 Laboratoare de creație: Poiez...Ie, și Mîinile 
tale(Mironosițe), Palatul Culturii, 4 750 lei; 
 
-  8 Seminare instructiv metodice: Obiceiuri –
tradiții, Program de perspectivă pe I-IV 
semestru al anului 2018,                         20 
900lei;  
 

Seminare profesionale: 
Instruiri pentru cadrele din domeniul 
biblioteconomiei,  specialiști din domeniul 
culturii și cadrele didactice. 
-8seminare. 20 specialiști din domeniul culturii,  
instruiți.  
-2 seminare pentru cadrele didactice, 6 
profesori,instruiți. 

- 6 seminare. 70 bibliotecari instruiți. 1200 lei. 
 - 5 traininguri: Advocacy in favoarea 
bibliotecilor, Comunicarea si Promovarea  
institutionala ș. a. 
 9 sesiuni, 72 participanți din 36 biblioteci. 
 
Seminar naţional al conducătorilor 
 şi coregrafilor ansambluriloendendans popular 
organizat de CNCPPCI                            26-

28.11.2018. instruiţi 
8 conducători. 
   
 

V. DOMENIU PRIORITAR: GUVERNARE LOCALĂ  

PRIORITATEA VII - Consolidarea capacităţii managementului administraţiei publice locale 

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea relaţiei cetăţean – administraţie 
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Asigurarea transparenţei 

procesului decizional 

Informarea continuă a cetăţenilor privind activitatea 
autorităţilor publice locale (M) 

111 mii 
 

BR  
BL 

2018 CRU 
APL I 
SAP 

 60 mii cetăţeni 
informaţi 
 

320 materiale publicate pe pagina web, 
rețeaua  facebook, inclusiv în presa locală 
5  informații afișate  pe LED  

3  banere executate  
300 informații  plasate pe panoul informativ și 
pe cel de afișaj stradal 
60 mii cetățeni informați 

Organizarea măsurilor de informare şi consultare 
publică (M) 

4 mii 

 

BR 
 

2018 
 

CRU 
APL I 
SAP  

2 consultări 
publice 
80 participaniţi 

60 întâlniri publice cu cetățenii  
5 întâlniri cu membrii grupurilor de inițiativă 
3 audieri publice 

(elborarea proiectul bugetului raional pentru 
a.2019, elaborarea Planului local de acțiuni în 
domeniul eficienței energetice al raion. 
Ungheni pentru anii 2019-2021, alimentării cu 
apă și canalizare) 
60 consultări publice  

Încurajarea creării paginilor web  ale localităţilor 
raionului şi actualizarea informaţiilor pe paginile 

oficiale (M/P) 

6 mii 
 

 

BRBL 2018 CRU 
APL I, 

SAP  

2 pag oficiale 
create 

30 mii 
cetăţ.informaţi 

1 site web regional „Grupul de Acțiune 
Locală „Subregiunea Cula” (14 primării, 34 

localități, 23013 locuitori – 8 primării din 
raion) 
3 conturi deschise pe rețeaua de socializare 
facebook (com. Buciumeni, s. Costuleni, s. 
Teșcureni) 
30 mii cetățeni informați  

34 Stabilirea, dezvoltarea şi 

consolidarea 

parteneriatelor locale 

Încurajarea cooperării 

intermunicipale/intercomunale  

2 mii 

       
 

BR 

BL 
 
 

2018 

 

CRU 

APL I 
SAP 
Primări
ile 

5 cooperări 

încurajate 
 

92 cooperări și parteneriate  locale dezvoltate 

(asigurarea cu apă potabilă, reparația și 
întreținerea drumurilor, iluminatul public 
stradal, colectarea deșeurilor menajere).  

Dezvoltarea parteneriatelor locale şi regionale (M)   6 mii 
 

BR  
BL 

2018 CRU 
APL I 
SAP  

12 parteneriate 
locale dezvoltate 

18 parteneriate locale și regionale dezvoltate 
(Zona Cula (14 primării, 34 localități 23013 
locuitori), Consiliul raional- Institutul pentru 
Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” 

(IDIS „Viitorul”), 
AO „Parteneriate pentru fiecare copil”-
pilotarea Modelului Național de Practici în 
cadrul proiectului „Familie puternică pentru 
fiecare copil; 
Primăria mun. Ungheni -  
IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului („Wine 
of Moldova”, AO „Unghenenii de 

pretutindeni”;  
1 întrevedere cu reprezentanții PNUD-ului 
(23.08.2018- 10 participanți)  privind 
prioritățile de dezvoltare ale raionului în 
contextul proiectului de abilitare economică 
inclusivă a microregiunilor din Republica 
Moldova (Ungheni și Cahul); 
1 aplicație la protecția civilă „Acțiunile 
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organelor de conducere și forțelor protecției 
civile ale raionului la organizarea lichidării 
consecințelor cutremurului de pământ, 

inundațiilor catastrofale, avariilor de producție 
și epizotiilor”, desfășurată în mun. Ungheni și 
în sediul Consiliului raional; 
crearea Centrului Cultural Multifuncțional 
„Regina Maria” din cartierele Berești și 
Vasilica 

Încurajarea îmbunătăţirii dialogului între cetăţeni şi 

aleşii locali (M) 

10 mii        

 

BR 

BL 

2018 CR 

APL I 
SAP  

25 întîlniri desf. 

1500 participanţi 
 

90 întâlniri desfășurate 

2700 participanți 
98 probleme soluționate 
în cadrul lucrările de reparație, modernizare și 
întreținere a mai multor străzi din localitățile 
raionului, reabilitării curților blocurilor de 
locuit, amenajarea spațiilor pentru parcarea 
automobilelor din mun. Ungheni, creării 
Asociațiației de Locatari „Casa Modernă” 

(mun. Ungheni) etc. 

Organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor autorităţilor 
administraţiilor publice locale de nivelul IIcu 
autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I 
şi cetăţenii (M) 

10 mii BR 
BL 

2018 APL I 
APL II 
SAP  

25 întîlniri 
organizate 
1000 participanţi 

9 întâlniri ale autorităţilor administraţiilor 
publice locale de nivelul II cu autorităţile 
administraţiei publice locale de nivelul I şi 
cetăţenii (24.01-20.06.2018, 364 particip.) 
3 întâlniri în cadrul vizitelor membrilor 
Guvernului, altor autorități publice centrale 
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Promovarea practicilor de succes 

în  administraţia publică locală 

 

Organizarea schimbului de bune practici  (M) 4 mii BR 
BL 

2018 CRU 
APL I 
SAP  

 45 particip 
 8 activităţi 

1 masă rotundă  cu reprezentanți de la  
Consiliul Concurenței –88 participanți; 
- Școala securității pentru copii regională 
Ungheni Împreună reducem riscurile (11 – 
12.05.2018), desfășurată pe Stadionul central;  
- Orășelul European 2018 Ungheni 
(19.05.2018) organizat de Delegația Uniunii 
Europene în Republica Moldova pe Piața 

Independenței, mun. Ungheni; 
- Ceremonia de închidere a Proiectului 
NATO/PpP cu Logo „Viața sigură fără 
deșeuri de pesticide” (22.06.2018) privind 
terminarea evacuării pesticidelor din raionul 
Ungheni, pe Piața Independeței și pe 
Poligonul din s. Zagarancea; 
- Sărbătoarea profesională „Ziua 
funcționarului public” (23.06.2018 - 200 

participanți); 
-  inaugurarea în Parcul Central din Ungheni a 
Orășelului  Copiilor „Micul – Cluj” 
(01.06.2018); 
 -crearea Centrului Cultural Multifuncțional 
„Regina Maria” din cartierele Berești și 
Vasilica 
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- un grup de primari din Subregiunea Cula a 
vizitat comuna Braviceni, Orhei, in cautare de 
idei noi și bune practici; 

- 2 premii ale primăriei mun Ungheni în 
cadrul Programului Bunelor Practici ( premiul 
II pentru ”Tabăra de sculptură Ungheni – 555 
de ani, secțiunea ”Patrimoniul cultural-istoric, 
cartea de vizită a localității tale” și   
premiul III pentru renovarea Parcului Central,  
categoria ”Dezvoltare locală prin implicare 
comunitară”. 

36 Îmbunătăţirea capacităţii 

administraţiei publice locale şi 

regionale prin adaptarea la 

schimbări şi investirea în oameni 

Formarea continuă a funcţionarilor publici şi aleşilor 
locali pentru o bună guvernare – guvernare locală 
pentru cetăţeni (M/P) 

10 mii 
 

In/ 
BR/ 
BL/ 
ex 

2018 CR 
APL I 
SAP  
CRAI 

52 pers. instruite 
  

12 persoane instruite din cadrul APL nivelul 
II  
21 persoane instruite din cadrul APL nivelul I  
-3 seminar de instruire (16.02.2017 – 30 
participanți, 20.03.2018-80 participanți, 
28.03.2018 – 49 participanți) cu: 
secretarii consiliilor locale privind 

modificările în sistemul de pensii  și privind 
eliberarea certificatului de componență a 
familiei; 
cu responsabilii de achiziții publice din cadrul 
autorităților contractante  privind 
prevederile generale privind etapele 
procesului de achiziții publice în Republica 
Moldova, organizat de  Agenția 
Achiziții Publice; 

cu funcționarii publici din raioanele Ungheni, 
Nisporeni, Călărași în cadrul Proiectului 
Combaterea Corupției prin Aplicarea Legii și 
Prevenire privind procedura de monitorizare 
și raportare a planurilor locale de acțiuni 
pentru combaterea corupției; 
- 1 întâlnire (25.04.2018 – 150 participanți) a 
reprezentanților Comisiei Electorale Centrale 

și ai Centrului de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral cu exponenții 
administrației publice locale de nivelul întâi și 
de nivelul al doilea, ai serviciilor publice 
desconcentrate, cu liderii din teritoriu, 
reprezentanții instituțiilor de învățământ, ai 
instituțiilor de deservire publică, societatea 
civilă privind noul sistem electoral care va fi 

aplicat în Republica Moldova la următoarele 
alegeri;  
- 4 seminare (29.05.2018 – 77 participanți; 
05.06.2018 – 26 participanți; 04.09.2018 – 24 
participanți; 25.10.2018 – 29 participanți) cu 
primarii orașelor, comunelor, satelor.  
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-1 atelier de lucru cu membrii Grupului de 
Acțiune Locală “Subregiunea Cula”în materie 
de comunicare  (11.01.2019 -16 participanți) 

la primăria     orașului Cornești, în cadrul 
proiectului "Dezvoltarea zonelor rurale din 
Republica Moldova prin utilizarea abordării 
LEADER”  

Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative 
(M) 

400 lei BR 
 

2018 CR,  
APL 
SAP 

 10 proiecte de  
acte legislative şi 
normative avizate 

16 proiecte de acte legislative și normative 
avizate 

OBIECTIV GENERAL:  Utilizarea eficientă a banilor publici şi creşterea veniturilor  

37 Creşterea capacităţii consiliilor 

locale şi a cetăţenilor în asumarea 

responsabilităţilor privind 

procesul bugetar 

Organizarea audierilor, dezbaterilor şi întîlnirilor 
publice, privind elaborarea şi execuţia bugetelor (M) 

- BP 2018 CR,  
DGF, 
APL  

Cel puţin 5 
evenimente 

Au fost organizate 5 seminare cu 

reprezentanții primăriilor, secțiilor și 

direcțiilor privind elaborarea și aprobarea 

bugetului pentru anul 2018 

Identificarea noilor surse de venituri la bugetele 

locale prin stimularea dezvoltării economiei locale şi 
consolidarea bazei fiscale (M) 

- BP 2018 CR,  

DGF, 
APL  

Buget executat la 

nivel minim de 
90% 

În urma executării bugetului în anul 2018 a 

fost asigurată acumularea veniturilor la 

bugetul local de nivelul I cu 89,1 % și a 

bugetului local de nivelul II cu 99,8 %  față de 

planul precizat pe an.  

Cheltuielile și activele nefinanciare  au fost 

executate la bugetul local de nivelul I în 

mărime de 83,4 %  și la bugetul local de 

nivelul II  în mărime de 92,7 % față de planul 

precizat pe an 

Stimularea autorităţilor publice locale privind 

contribuţia pentru cofinanţarea proiectelor de 
dezvoltare locală  (M) 

- BP 2018 CR,  

DGF, 
APL  

Cel puţin 10 

proiecte 
cofinanţate 

potabilă Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești, 

etapa II” – 1342,4 mii lei;  

- Consiliului Raional la proiectul ,, 

Patrimoniul Cultural - Sursă pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial în bazinul 

Mării Negre (Comoara) – 140,0 mii lei; 

- Consiliului Raional la proiectul 
,,Monitorizarea și protecția comună a 
mediului în Bazinul Mării Negre (Alert) – 
230,0 mii lei 

38 Elaborarea bugetului conform 

noului sistem informaţional de 

management financiar bazat pe 

bază de programe şi performanţă 

Implimentarea programelor exprimat ca volum de 
servicii prestate şi ca eficienţă a resurselor bugetare 
(M) 

- BP 2018 CR,  
DGF, 
APL  

33 bugete 
aprobate 

33 bugete aprobate 

Acordarea ajutorului metodologic instituţiilor 
bugetare privind sesiunea procesului bugetar şi 
gestionarea alocaţiilor bugetare conform noii 
clasificaţii bugetare (M) 

- BP 2018 CR,  
DGF, 
APL  

33 primării 
consultate şi 
asistate 

33 primarii asistate si consultte 
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39 Asigurarea condiţiilor şi  

procedurilor legale  la 

desfăşurarea  achiziţiilor publice 

Asigurarea transparenţei şi concurenţei loiale prin 
publicitatea procedurilor de achiziţie şi crearea 
condiţiilor legale pentru operatorii economici (M) 

- BR 2018 CR, 
AC  

Cel puţin 20 de 
informaţii plasate 
pe site 

42 de informaţii plasate pe site 

  

40 Dezvoltarea şi consolidarea 

parteneriatelor  regionale, 

transfrontaliere şi internaţionale 

Actualizarea prevederilor Acordurilor de colaborare 
dintre raionul Ungheni şi partenerii de cooperare 
 
Activități de dezvoltare a cooperării internaționale 

6 mii 
 

BR  2018 CR, 
IPL, 
PL, 
IP 
,CRAI 

Cel puţin 3 
Planuri de măsuri 
comune elaborate 
şi actualizate 

Elaborat Planul de măsuri comune cu jud. 
Arad 
Aplicată Nota conceptuală a Proiectului 
”Amenajarea spațiului recreativ-informativ 
”Scuarul Europei” la CJ Neamț și Arad 
Participare la Sărbătoarea Unirii în contextul 

Centenarului Marii Uniri la Gorj (27.03.2018) 
Participare la Sărbătoarea Unirii în contextul 
Centenarului Marii Uniri la Piatra 
Neamț(27.03.2018) 
 Participare la Sărbătoarea Unirii în contextul 
Centenarului Marii Uniri la Iași (27.03.2018) 
Participare la Săptămâna Economiei și 
Culturii Arădene (17-18 mai, 2018) 
Participare la activitățile consacrate 

Centenarului  Marii Uniri 12-14 noiembrie, 
CJ Arad 
 

Stabilirea unor parteneriate noi între Consiliul 
raional Ungheni şi autorităţile regionale, naţionale şi 
internaţionale România, Franţa, Elveţia, Polonia, 
Letonia, raioane membre ale Regiunii de Dezvoltare 

Centru (M/P)  

50 mii BR 2018 CR, 
CRAI 

Cel puţin 4 
Acorduri de 
colaborare noi 
încheiate 

(inclusiv la nivel 
de instituţii) 

Încheiat Acordul de colaborare dintre Raionul 
Ungheni și Județul Neamț ( 27 martie, 2018) 
 
Semnarea Acordului de parteneriat cu CJ 

Constanța în cadrul Proiectului ”Black Sea 
Joint Environmental Monitoring and 
Protection” (ALERT) – “Monitorizarea și 
protecția  comună a mediului în Bazinul Mării 
Negre”, numărul dereferinţă - BSB538 (mai, 
2018) 
 
Semnarea Acordului de parteneriat cu CJ 

Constanța în cadrul Proiectului ” Joint 
Cultural Heritage – Source for Development 
of Entrepreneurship in the Black Sea Basin” 
(TREASURE) – “Patrimoniul Cultural 
Comun – Sursă pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial în bazinul Mării Negre” 
(COMOARĂ), numărul de referință - 
BSB371.  (mai, 2018) 
Semnate 6 Declarații de parteneriat pentru 

aplicarea proiectelor transfrontaliere la POC 
Ro-Md 2014-2020 
(mai, 2018) 
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 Susţinerea procesului de înfrăţire de localităţi la 
nivel regional (inclusiv de frontieră) şi internaţional 
(M)   

3 mii 
 

BR 2018 
 

CR, 
IPL, 
PL, 

IP 
CRAI 

Cel puţin 5 
înfrăţiri 
internaţionale noi 

încheiate dintre 
APL I din raionul 
Ungheni şi alte 
localităţi 

s. Cornova-or. Ștefănești, jud. Botoșani  
s. Măgurele- com. Măgurele, jud. Prahova 
Or.Cornești-com. Oțeleni, jud. Iași 

Or.Cornești- com. Lungani, jud. Iași 
Or. Ungheni-Primăria sectorului 5 , București 

Formarea/actualizarea bazei de date a partenerilor 
regionali şi transfrontalieri (M) 

1 mie 
 

BR  2018 CRAI 
 

Bază de date ale 
partenerilor 
regionali şi 

internaţionali 
actualizată 
Cel puţin 3 baze 
de date interne 
ale partenerilor 
formată 

Bază de date ale partenerilor regionali şi 
internaţionali actualizată 
 

Elaborarea şi  implementarea proiectelor / 
programelor de dezvoltare regională şi 

transfrontalieră  (M/P) 

- Proiecte Programul Bazinul Mării Negre 

- Proiecte POC România-Moldova 

- Proiecte Ambasada Franței și alte 

ambasade 

Pînă la 2 
mln. 

Euro/per 
proiect 

BR 
AS 

2018 
 

 
 

CR, 
IPL, 

APL, 
 CRAI 
 

Cel puţin 1 
proiect 

implementat,fina
nţat prin 
Programul 
Bazinul Mării 
Negre 

Cel puţin 2 

proiecte elaborate 
şi aplicate la  
POC România-
Moldova 
Cel puţin 4 
proiecte aplicate 
la Programele şi 
ambasadele din R 

Moldova 

2 proiecte în proces de implementare- 
”Monitorizarea și protecția  comună a 

mediului în Bazinul Mării Negre (ALERT)”, 
numărul dereferinţă - BSB538 
Și “Patrimoniul Cultural Comun – Sursă 
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în 
bazinul Mării Negre” (COMOARĂ) 
 
Elaborate și depuse 3 proiecte în cadrul I Apel 
SOFT al POC Ro-Md  2014-2020 

 
Elaborate și depuse 4 proiecte în cadrul celui 
de al II-lea apel HARD al POC Ro-Md  2014-
2020 
Elaborate și depuse 3 proiecte la FISM, 
acceptate 2 (Cetireni, Sculeni) 
Lansat apelul ”Comunitatea mea” pentru APL 
I- USAID, IREX Moldova 

Elaborate 3 proiecte în cadrul apelului II al 
Programului Operațional Bazinul Mării Negre 
2014-2020 

Stabilirea comunicării eficiente cu Ambasadele 
străine din Republica Moldova  (M) 

6 mii  BR 2018 CR, 
CRAI 

Cel puţin 4 
iniţiative comune  

3 activități în colaborare cu Ambasada 
Poloniei  
-4 activități cu participarea reprezentanților  
Consulatului României din or. Ungheni,- 
Lansarea Centrului multifunctional ”Regina 

Maria” din or. Ungheni-cu participarea 
ambasadorilor României și Poloniei în R 
Moldova 

41 Creşterea capacităţii 

instituţionale a APL pentru 

atragerea granturilor 

Actualizarea şi plasarea pe site-ul CR a  bazei de 
date a donatorilor (M) 

2 mii BR 2018 CR, 
APL, 
CRAI,
SPD 

Cel puţin o bază 
de date 
actualizată şi 
plasată pe site-ul 

2 baze de date ale finanțatorilor actualizate și 
plasate pe site 
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CR Ungheni 

Diseminarea informaţiei privind apelurile de 
finanţare lansate şi acordarea consultanţei (M) 

3 mii 
 
 

BR 
 

2018 CR , 
CRAI 
 

Cel puţin 10 
informaţii privind 
apelurile de 
proiecte  

10 informații pentru APL I și instituții de 
învățământ diseminate în cadrul seminarelor 
sau trimise pe e-mail 

Organizarea de evenimente de informare cu privire 

la oportunităţile de finanţare existente (M) 

3 mii BR 

 

2018 CR , 

CRAI 

Cel puţin 5 

evenimente de 
informare  
Cel putin 20 de 
consultări ale 
APL de nivel I şi 
altor beneficiari 

- 3 seminare de informare pentru 

APLI privind oportunitățile de finanțare 
actuale și implicrea în proiectele implementa 
3 Mese Rotunde în cadrul celor 2 proiecte din 
cadrul Programului Bazinul Mării Negre 
2014-2020 

42 Promovarea cooperării culturale 

internaţionale 

 

Organizarea Festivalurilor  internaţionale: 
- „Hora Prutului”(M/P) 

100 mii 
 

BR 
AS  

 

2018 
 

APL  
CR , 

SCT, 
CRC,A
PL 

300 participanţi; 
2000 spectatori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nerealizat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Schimburi culturale în cadrul Acordurlor de 
colaborare ale CR Ungheni cu diverşi parteneri 
(M/P) 

În limita 
surselor 
disponibil
e 

BR 
AS 
 

2018 CR 
,SCT, 
CRC,A
PL 

4 participări la 
festivaluri 
internaţionale 

Realizat: 
- Eveniment cultural -artistic UN VEAC AL 
ROMÂNIEI MARI, Piatra Neamț, jud. Neamț, 
România - AMDP Drăgaica CRC s. Pîrlița. 

11 mii lei. 
 
AMDP Struguraş 
PC au participat în cadrul Festivalului 
Internaţional de folclor Tărgu Jiu -2018,Târgu 
Jiu,România, 30 000 lei,CR 
 

Serviiciii  de bibliotecă pentru satisfacerea 

necesităţilor utilizatorilor  
 
Program EGOV (E –guvernarea) 
Program Advocacy 
 
 
 

Educatia media pentru Comunitate 

 

 

 

În limita 

surselor  
disponibil
e 

BS 2018 SCT 

 

3400 utilizatotori      

8 servicii noi 
replicate  –                         
80 participanţi; 
15 training-uri -  
300 persoane 
instruite; 
25 utilizatori 
10 proiecte. 

 

Realizat:                          3 sesiuni 20 persoane 

instruite 
 
Realizat:                        5 sesiuni de instruiri 
pentru 12 bibliotecari 
 
 
 
Realizat:                     14  instruiri, 

14  deplasari în bibliotecile din raion. 
Cheltuieli  2 mii  lei 
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Cetateanul activ produce schimbarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte  din cadrul Programului   de dezvoltare 

a Bibliotecii Moderne  Novateca  

 Replicarea serviciilor noi de biblioteca 

 

 

 

 

Proiect cultural cu Fondaţia Comunitară 

Ungheni 

 

 
 

 
 
Realizat:                                                                          

6 Traininguri  pentru 12    tineri  in fiecare  
localitate. Total  72  participanti. 6  biblioteci 
teritoriale  au beneficiat  a cîte 2 mii lei pentru 
amenajarea spațiilor  din fața bibliotecilor. 
 
- „Laboratorul  de cariera”.  Realizat: au 
participat  11 biblioteci publice 
Instruiri  pentru  90 participanți. Venit  

44 mii lei. 
 
 - „Banii intelegenti ai familiei „ Realizat:  3 
sesiuni au participat  11 biblioteci publice. 
Instruiri  pentru 110 participanţi. Venit : 
44 mii lei. 
 
-„Invaţă  Codingul  la biblioteca”.  

 
Realizat:  
3 sesiuni  au participat  14 biblioteci  
teritoriale. 
Instruiri  pentru 130  participanti. Venit  56 
mii lei. 
- Serviciu Inovativ „ Mini Laboratorul  
FABLAB”. Realizat: Ateliere de lucru.  10 

Instruiri.  50 participanţi. 
Zilele uşilor  deschise.  
30 vizitatori.  
Venit:  
Echipament de 
156 mii lei. 
 
- Proiect  Educational International  „Biblio 
START-UP. Unire prin cunoastere” Romania 

–Moldova. Realizat.  20 participanti  
consolidarea tinerilor despre valori comune 
Participare la 3 concursuri  foto, postări,  
compuneri.  
-Proiect cultural:Zestrea neamului –Arta  
acului-mijloc de promovare a valorilor 
naţionale meşteşugăreşti.                   CRC,13 
475 lei 

(confecţionarea basmalei,năframei şi 
desfăşurarea unei şezători) 
 

Notă: Documentul a fost elaborat în baza informaţiilor  prezentate de responsabilii de realizarea şi actualizarea Strategiei. 
Executor: A.Gorun 


