
 

PLAN DE ACŢIUNE  

PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONUUI UNGHENI (2019) 

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, 2019 

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 7 

drumuri locale/ DL cu o lungime de circa 7.15  km (din contul 

veniturilor formate prin aplicarea taxei pentru utilizarea 

drumurilor) conform planului aprobat pentru anul 2019, dintre 

care: 

13ml BL 

 

BS 

 

AS 

2019 CR, 

APL I 

şi /II, 

SCGC

D 

  

7 proiecte 

implementate – 7.15 

km:   

6 proiecte implementate  

Lucrari de reparatie a 6 drumuri   cu lungimea 

de 3.77km  in suma de 3.25mln 

L362 Drujba –Hircesti  Lucrari  de regenerare pe carosabil  cu 

lungimea de 680 m  in suma de 906.8 mii lei  

L376 R17 Graseni – Todiresti  Lucrari de imbracaminte cu asfalt bituminos  

cu lungimea de 400m in suma de 637.8 mii lei  

L387 drum de acces spre s. Sicovet  Lucrari de imbracaminte  cu asfalt bituminos  

cu lungimea de 440m in suma de 695.8 mii lei 

L383 Drum de acces spre Floritoaia Noua Reparaţii cu adaos de pietris cu lungimea 1km    

in suma de 299.3 mii lei  

L368 Pirlita Agronomovca  Reparații cu adaos de pietris cu lungimea 

150m     in suma de 43.6 mii lei 

L373 Drum de acces spre Chirileni  Imbracăminte beton asfaltic  1.1km de drum  

in sumă de 0.96  mln.lei        

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere conform 

proiectelor aprobate: 

 

- R1.1 Manoilesti- Cetireni  

 

- Ungheni – Cetireni-Alexeevca (M/P) 

 

- L375-R16Petresti Todiresti 

 

 

 

5mln 

 

92mln 

 

2.5ml

n 

BL 

 

BS 

 

AS 

2019 CR 

APL, 

SCGC

D 

Cel puţin 3 drumuri 

modernizate/ în 

proces de 

modernizare 

Cel puţin 16 000 

locuitori  

3drumuri în proces de modernizare, dintre 

care: 

 

in 2019, lucrări îndeplinite in suma de 6.2 mln 

1600m  

in 2019, lucrări îndeplinite 945.2 mii 

îmbracaminte din beton asfaltic cu lungimea 3 

km 

in 2019, lucrări îndeplinite în suma de 2.3 mln 

(2.4km imbracaminte cu beton asfaltic) 

Drumuri renovate în cadrul programului Drumuri bune pentru 

Moldova II (Drumuri pocale 4 sectoare cu lungimea de 2.5km 

 

38 

BS 2019 ASD Cel puţin83 drumuri 

modernizate/ 

Îndeplinite lucrari in suma de 38 mln lei pe 85 

de portiuni de drum cu lungimea de 59.8km. 



Drumuri si strazi in localitati 83 sectoare cu lungimea 50.3 km ) mln Populatia din satele 

raionului - 

beneficiari de 

infrastructuură 

îmbunătăţită 

(Administratia de Stat a Drumurilor) 

Întreținerea drumurilor pe timp rece a anului 2018-2019  BS 

BL 

2019 CR, 

SCGC

D 

Drumuri raionale 

întreţinute 

Indeplinite lucrari in suma de 528.1 mii lei 

conform programului  

  Întreținerea drumurilor  primăvara – toamnă  BS 

BL 

2019 CR, 

SCGC

D 

Drumuri raionale 

întreţinute 

Indeplinite lucrari in suma de 1085.1 mii lei  

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea, extinderea sau înfiinţarea reţelelor de utilităţi publice de bază  

2 Sprijinirea realizării 

proiectelor de investiţii in 

reţelele de utilităţi de 

bază  

 

 

Apeduct Agronomovca – Buşila – Chirileni – Grăseni - Todireşti 

(M/P) 

 

 

26mln 

 

BS 

BL 

  

2019 CR, 

APL 

SCGC

D 

 

17 km de apeduct 

magistral 

Cel puţin 8 000 

locuitori cu acces la 

apă potabilă de calitate 

Apeduct Agronomovca – Buşila – Chirileni – 

Grăseni – Todireşti In 2019 indeplinite lucrari 

in suma de 3.85 mlnlei 

Apeduct magistral, turnuri de apa, energie 

electrica   

Inbunatățirea serviciilor de alimentare cu apa a or. Ungheni 15  

mln 

BL 

BS 

AS 

 

2019 CR, 

APL, 

ADRC

, GIZ 

1 proiect bine 

argumentat 

Imbunatatirea 

accesului la apa 

potabila a cca 29mii 

locuitori 

  

Este selectat proiectantul. Proiect în proces de 

elaborare . 

Dezvoltarea reţelelor interne de apeducte: Romanovca, or Cornesti 

(M/P) 

 

s. Cornova , Napadeni, Magurele, Hircesti, Sinesti,Macaresti Untesti, 

36.5 

mln 

BL 

BS 

AS 

 

2019 CR, 

APL, 

ADRC 

1 proiect realizat la 

nivel minim de 80% 

7 proiecterealizate la 

50-90% 

.Cornesti -  Romanovca indeplinite lucrari de 

constructii  in suma de 10 mln lei  

Inclusiv  

Constructia apeductului  

Constructia sistemului de canalizare  

 

Sistem de apeduct și canalizare s.Alexeevca si Lidovca    Lucrari de apeduct  in suma de 0.4 mln.  

 

Sistem de apeduct și canalizare s. Untesti   Lucrari de apeduct  in suma de 0.250  mln. lei  

 

Sistem de apeduct și canalizare s. Magurele    Lucrari de apeduct  in suma de 0.25 mln. lei  

 

Sistem de apeduct și canalizare s. Cornova    Lucrari de apeduct  in suma de 0.345 mln. lei 

Sistem de apeduct și canalizare s. Rădenii Vechi   Lucrari de apeduct  in suma de 0.657 mln. lei 

 

3 Asigurarea unei 

dezvoltări durabile a 

teritoriului raionului şi a 

Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului raionului 

Ungheni(M/P) 

2,6 

mln 

BR 

AS 

 

2019 CR 1 proiect depus spre 

finanţare 

Nerealizat 



localităţilor Sprijinirea elaborării Planurilor Urbanistice Generale a localităţilor: 

Cetireni, etc (M/P) 

1,5 

mln 

BL 

BR 

AS 

 

2019 APL 3 fişe de proiect 

elaborate  

3 teme de proiectare 

elaborate 

Nerealizat 

Acordarea asistenţei la primăriilor in scopul elaborării / actualizarii 

programelor si strategiilor de dezvoltare socio-economică (M) 

3 mii BL 2019 SER, 

CR, 

APL 

10 strategii/ 

programe 

consultate/actualizate 

3 planuri locale consultate 

Consultanța la elaborarea a 1 proiect ce 

vizează elaborarea a 5 planuri locale. Se 

așteaptă rezultatul finanțatorului 

 
 

OBIECTIV GENERAL: Gestionarea eficientă a deşeurilor 

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,

mii 

euro 

AS 2019 GIZ, 

CR, 

APL 

CRAI, 

SCGC

D  

1 studiu de fezabilitate 

4 şedinţe ale grupului 

sectorial  

 

Nerealizat 

La nivel national se elaboreaza un nou concept 

de management al deşeurilor 

Susţinerea extinderii ariei de activitate a AVE Ungheni pentru 

evacuarea deşeurilor menajere (M/P) 

3 mln AS 2019 CR 

SCGC

D 

APL, 

AVE 

Unghe

ni 

 

1 operator economic 

dotat cu echipament  

 Extinderea operatorului în Zagarancea și 

Semeni 

Realizarea activităţilor de informare şi conştientizare a populaţiei 

(M/P) 

100 

mii 

BS AS 2019 CR, 

DE, 

SCGC

D 

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 

 

2019 CR,  

APL 

1 proiect PPP bine 

implementat,  

7  instituţii publice 

beneficiare 

O Strategie de 

eficienţă energetică 

pe bază de biomasă 

elaborată 

1 proiect PPP implementat 

Eficientizarea energetică a clădirilor publice: LT “M.Eminescu”,   2 mln BS 

AS 

2019 CR,  

APL 

 

1 proiect iniţiate, cel 

puţin 1 instituţii 

publice au redus 

costurile de 

întreţinere 

Proiect in curs de derulare.Elaborat proiect 

tehnic . 



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 

2019 CR,A

PL,  

SCGC

D, 

33 primării implicate 

în bilunar 

14 primarii implicate în bilunar, cu material 

saditor procurat de la Silva centru si pepeniera 

Balți 

Organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Rîu curat de la sat 

la sat” (M/P) 

50 mii  BL 

AS 

2019 CR,IE, 

SCGC

D 

APL 

Cel puţin 15 km de 

albii de rîu curăţite 

5 primarii implicate care au colectat peturi 

deseuri de pe albii şi zone protecţii 

Susţinerea desfăşurării în teritoriu a Concursului naţional 

„Plantează-ţi viitorul” (M/P) 

45 mii BL 

AS 

2019 CR, 

IE, DE 

Cel puţin 10 000 

arbori şi arbuşti 

plantaţi 

    210 arbori plantati în mun. Ungheni 

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 

2019 SER, CR 125 persoane 

consultate 

 

92 persoane consultate 

Informaţii cu privire la programele şi  finanţările interne şi 

externe  diseminate în presă, panouri, poşta electronică(M) 

1 mie BR 2019 SER, CR 2 activităţi de 

informare 

2 activităţi de informare cu privire la 

programele de stat 

9 informaţii privind apelul din cadrul 

programului Femei în afaceri, finanțare PNUD, 

AIPA, evenimente organizate de CCI a RM 

1 informaţie cu privire la concursul de granturi 

pentru crearea bazinelor de stocare a apei din 

precipitaţii 

1 informaţie  - Programul Femei în afaceri – 48 

destinatari 

2 informaţii, privind start programului GEA și 

organizarea cursului de instruire în cadrul 

programului GEA 

 

Activităţi de formare antreprenorială şi de pregătire a 

managerilor(M/P) 

15 mii 

  

BR 

AS 

 

2019 SER, CR  5 

seminare/instruiri/ 

mese rotunde 

Cunoştinţe şi 

abilităţi crescute la 

150 participanţi 

9 seminare/instruiri/ 

mese rotunde Cunoştinţe şi abilităţi crescute la 

190 participanţi, inclusiv: 

08.02.19 CCI – sistemul de e-achiziţii, 35 

participanţi 

12.03.19 CCI – exportul în UE, 20 participanţi, 

1 masă rotundă, 04.06.2019, 23 participanţi 

1 curs de instruire pentru potenţialii prestatori 

de servicii turistice, iulie- august 2019, 20 

participanţi 

August 2019 – curs de instruire , Agentul 

economic autorizat, 30 participanţi 



Septembrie 2019 – 2 mese rotunde, 22 

participanţi, 

2 şedinţe a  membrilor clusterului, 22 

participanţi 

1 curs de instruire în cadrul Programului GEA 

cu tema „Evidenta contabilă şi administrarea 

fiscală”, 30 participanţi. 

1 curs de instruire Start pentru tineri 

Activităţi de creare şi dezvoltare a asociaţiilor de producători 

(M/P) 

- BR 

AS 

 

2019 SER, 

DAA, 

CR  

2 asociaţii 

create/dezvoltate 1 

eveniment de 

sensibilizare  

20 participanţi 

1 asociaţie dezvoltată 

1 cluster creat 

1 eveniment de sensibilizare  

20 participanţi 

Realizarea de activităţi şi campanii menite să sprijine activităţile 

instituţiilor şi organizaţiilor implicate în dezvoltarea resurselor 

umane (M/P) 

5 mii BR 

AS 

2019 CR, 

AOFM 

1 Tîrg al locurilor 

de muncă 

300 participanţi 

1 Tîrg al locurilor de muncă organizat cu  

300participanţi 

Asigurarea dialogului permanent dintre APL şi reprezentanţii 

IMM-urilor (M) 

- BR 2019 SER, 

DAA, 

CR  

10 agenţi 

economici, membri 

ai grupurilor de 

lucru 

13 agenţi economici, membri ai grupurilor de 

lucru 

Elaborarea şi aplicarea a  proiectelor privind încurajarea creării şi 

dezvoltării IMM-urilor(M/P) 

30 mii 

- 

BR 

AS 

Ex 

2019 SER, CR  

 

4 fişe de proiect 

2  proiecte 

elaborate şi 

înaintate spre 

finanţare 

5 fişe de proiect 

2 proiecte elaborate şi transmise spre finanţare 

Organizarea activităţilor pentru tineri şi femei ce doresc să 

dezvolte afacere (M/P) 

- BR 

AS 

 

2019 AO 

Faclia, 

CITS, 

SER, CR 

4 activităţi  

80 participanţi 

4 activităţi, 143 participanţi 

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 

BR

AS 

2019 SER, CR  2 activităţi 

100 participanţi 
Organizat concursul anual Businessmanul 

anului  2018, Gala festivă la 07.06.2019 la   

Palatul Sărbătorii  

r-nul Ungheni. 33de trofee acordate 

28.11. – participarea agenţilor economici 

la conferinţa internaţională a IMM, mun. 

Chișinău 
 

Încurajarea şi susţinerea participării la expoziţii, tîrguri, vizite de 

studiu, etc (M/P) 

 

40 mii BR 

AS 

2019 SER, CR  

 

2 venimente 

raionale – 30 

participanţi, 

2 evenimente 

naţionale – 15 

4 – evenimente naţionale 

1 – eveniment raional 

1  - eveniment internațional: 

- Eveniment naţional - 31.01-04.02 la 

expoziţi naţională Fabricat înMoldova cu 



participanţi stand colectiv şi prezentări individuale, 

Pregătiţi 12 expozanţi pentru festival 

-Festivalul recoltei, vinului şi promovării 

tradițiilor naţionale, 

-2 agenţi participanţi la Forumul Moldo-

Rus, 30.09.2019, 

- Vizită de studiu ANTREC Iași, 20 

participanţi, 13.11.2019. 

-Expoziţia de caritate, 06.12.2019 – 1 

agent economic, 

- Expoziţia în cadrul Forumului Platformei 

Femei în Afaceri, 14.12.2019 – 1 agent 

economic 

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 

2019 SER, CR  

 

1 tip de materiale 

6 publicaţii 
Parteneriat în elaborarea unui spot TV 

privind agenţii economici care au accesat 

granturi pentru dezvoltarea afacerii. 

Comunicat privind expoziţia Fabricat în 

Moldova, sesiune de informare ODIMM, 

realizarea Strategiei raionului 

Suport informaţional – 3 tipuri de pliante, 

circuite turistice 

  9 Dezvoltarea infrastructurii 

de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea și implementarea proiectului privind crearea Spațiului 

pentru prestări servicii populației, com. Sculeni (P) 

0,5  mln BR 

AS 

2019 CR  

Primăria 

Sculeni 

Proiect aplicat spre 

finanţare 

Proiect în curs de elaborare 

Încurajarea creării şi dezvoltării reţelelor informaţionale pentru 

afaceri(M/P) 

15 mii BR 

AS 

2019 SER, CR  1 reţea de 

consultanţă 

dezvoltată 

1 site actualizat  

5 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 

2019 CR, APL  1 eveniment de 

informare, 

50 persoane informate 

Parțial realizat. 1 informaţie în curs de 

realizare.  

Organizarea activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor 

din raion (M/P) 

10 mii BR 

 

2019 CR, APL  33 primării consultate 33 primării cu regulamente 

aprobate/actualizate  

1 eveniment informaţional, 1 spot video 

distribuit 

 

OBIECTIV GENERAL: Valorificarea potenţialului agro-alimentar      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) 

10 mil. 

lei 

BR 2019 CR, 

APL, 

DAA 

Cel puţin:  

2 granturi, 1 benef. 

subv. în avans, 100 

benef. subvenţii 

10 mil. lei total 

suma benef.  

2 grant – apicultură 

USAID - 80 stupini 

IDIS Viitorul – ambalaj, etichete, materiale 

promoţionale, etc. 

Subvenţii – 41 dosare autorizate  

Suma totală- 6 mil 638 mii lei 

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 2019 MAI

A,CR 

DAA 

Cel puţin:  

12 seminare, 

total - 350 

participanţi 

14 seminare, 3 mese rotunde, 3 întruniri, 

Total – 480 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 2019 CR, 

APL, 

DAA 

Cel puţin:  

4 loturi 

demonstrativetotal – 

50 ha 

6 loturi demonstrative,  

Suprafaţa totală -63 ha  

Reducerea suprafeţelor de terenuri agricole nelucrate (M) - BR 2019 CR, 

APL 

Cel puţin:  

500 ha 

735 ha 

Extinderea suprafeţelor cu plantaţii multianuale, arbuşti fructiferi şi 

căpşun, dotarea cu sisteme antigrindină. (M) 

- BR 2019 CR, 

APL, 

DAA 

Cel puţin:  

20 ha  - plantaţii 

multian, 15 ha  pl. de 

căpşun 

47 ha - plantaţii multianuale 

25 ha – căpşun si arbuşti fructiferi 

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 2019 CR 

DAA, 

APL 

Cel puţin:  

1 întrunirie 

2 întruniri 

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea atragerii investiţiilor 

14  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  

2019 SER, 

CR  

1 eveniment, 100 

participanţi 

 

Nerealizat Forumul regional 

1 eveniment CCI  

Elaborarea şi diseminarea informaţiilor relevante cu privire la mediul 

local de afaceri(M/P) 

30 mii BR 

AS 

2019 SER, 

CR  

AO 

Faclia 

1 Pachet informativ  

1000 broşuri 
1 Plan al activităţilor economice elaborat 

1 pachet informativ în proces de elaborare 

Actualizarea şi diseminarea informaţiei privind clădirile 

nevalorificate (M) 

- BR 

 

2019 SER, 

CR  

Clădiri publice 

nevalorificate 

identificate, evaluate 

şi propuse acţiuni  

Realizat parţial 

  15 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 2019 CCI 

Unghe

ni 

CR  

 

2 activităţi 

informative, 40 

agenţi economici 

informaţi 

3 activităţi informative, 65 agenţi 

economici informaţi 



 

 

Susţinerea dezvoltării şi extinderii activităţii Zonei Economice 

Libere „Ungheni Business” (M/P) 

- BR 

AS 

2019 CR ,  

,ZEL 

 

Spaţii disponibile 

promovate, 

2 activităţi cu 

participarea ZEL 

Spaţii disponibile promovate pentru 

extindere, 2 activităţi 

Vînzari nete 2,5 mlrd lei, producție 

industrială fabricată 2,3 mlrd lei. Investitii 

9 luni 2019 2 mln USD, 2815 angajati 

 

Obiectivul general: Valorificarea potenţialului turistic 

16 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 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

ibile 

BR 

AS 

2019 CR, 

APL 

IMM-uri, 

ONG-uri 

Nerealizat 

Asistenţă metodică pentru dezvoltarea muzeelor locale:  

-Pîrliţa, 

- Sculeni, 

- Ungheni 

În 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

ibile 

BR 

AS 

2019 CR 

,APL, 

SCT, 

SER 

IMM-uri, 

ONG-uri 

Au fost oferite  4 consultaţii pentru 

muzeografi de la Muzeu ls.Pîrliţa şi 

Sculeni. 

Valorificarea şi amenajarea obiectivelor turistice naturale 

Rezervaţia Plaiul Fagului 

 

Movila Măgura 

În 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

ibile 

BR 

AS 

2019 CR,A

PL, 

SCT, 

SER 

Nr evenimente 

Nr proiecte 
-Sărbătoarea Fagului ,Tărgul Codrenilor 

10 meşteri  populari;  

-Expoziţie –concurs de gastronomie Ca la 

Codru... susţinută de 5 formaţii folclorice 

din raion;FF Haiducii s. Costeşti rnul 

Hînceşti; FF Doina Prutului SCTU;FF 

Mărgăritarele Prutului s. Sculeni; Ştefan 

Darie interpre  250 participanţi, 1000 

spectatori; 27 625 lei; 

-Tabăra cioplitorilor în lemn – 5 meşteri 

populari, 17 650 lei; 

-Sărbătoarea În ospeţie  la Movila Măgura 

-14 iulie 2 colective din raion  

1 proiect cu amenajarea punctului apicol 

demonstrativ în RNS Plaiul Fagului, 1 zonă 

de plajă Sculeni. 

17 Dezvoltarea şi promovarea 

turismului 

 Susţinerea creării infrastructurii de suport în domeniul turismului, 

inclusiv crearea Centrului de Informare Turistică (M/P) 

În 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

BR 

AS 

2019 CR,A

PL, 

SCT, 

CRAI, 

SER 

1 centru creat şi dotat 1 centru dotat si creat 



ibile 

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 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

ibile 

În 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

ibile 

BR 

AS 

 

2019 CR,A

PL,SC

T, 

SER 

 

Activităţi de 

implementare a 

proiectului 

”TREASURE” 

20 producători locali 

instruiţi 

Proiect  TREASURE realizat 

20 producatori locali instruiti in cadrul 

proiectului Dezvoltarea turismului rural in 

raionul ungheni 

Crearea și promovarea treseelor turistice (M/P) În 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

ibile 

BR 

AS 

 

2019 CR,A

PL, 

SER 

 

1 traseu creat şi 

promovat 

3 itinerarii locale create. 3 tipuri pliante 

editate 

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 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

ibile 

BR 

AS 

 

2019 CR,A

PL, 

SER, 

SCT 

 

Nr. evenimente 

 

-27 expoziţii  în cadrul activităţilor cultural 

artistice, 135 de meşteri populari ,3240 

spectatori; 

-3 meşteri populari participanţi în cadrul 

expoziţiei Naţionale Fabricat în Moldova; 

Centrul Inovativ FabLab cu  prezentarea 

produselor confecţionate; 

Expoziţie –concurs a Cioplitorilor în Lemn, 

6 meşteri populari de la Uniunea Meşterilor 

Populari R.Moldova ,                      18 000 

lei. 

III. DOMENIUL PRIORITAR: SOCIAL 

PRIORITATEA III- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, învăţămînt şi cultură  

OBIECTIV GENERAL: Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii sociale 

18 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/E

x. 

2019 FEE 

CR 

IMSP 

1 sistem funcţional, 

condiţii îmbunătăţite  

in mediu pentru 

12 000  de pacienţi 

1 sistem gata de a fi dat în exploatare, 

Contratul de grant nr.117/03 din 

25.03.2016 a fost prelungit prin acordul 

nr.6/M  pana la 31.12.2019.  Realizat 

lucrari   in anul 2018-2019 conform 

proceselor verbale in suma de 2 521 028 lei 

, achitat 701 038 lei inclusiv 300 000 lei 



surse CR , 401 038 lei surse 

Realizarea proiectului “Eficientizarea surselor termo-energetice a 

blocurilor  secţiilor de pediatrie si neurologie IMSP Spitalul Raional 

Ungheni.” (M/P) 

3.5 

mln 

In/E

x. 

2019 CR  

IMSP 

FEE 

1 sistem funcţional, 

condiţii îmbunătăţite  

in mediu pentru  

3200  de pacienţi 

Proiect nerealizat 

Dotarea blocului alimentar cu utilaj modern (M/P) 500,0

mii 

BR 

BP 

AS 

2019 CR  

IMSP 

SR 

1 secţie dotată cu 

utilaj şi echipament 

modern 

Nerealizat  din lipsa de surselor financiare 

Reparatiea  capitala cu schimbarea retelelor ingineresti a sectiei de 

maternitate. 

500,0 

mii lei 

 2019 CR  

IMSP 

SR 

1 sectie modernizata 

cu imbunatatirea 

conditiilor hoteliere 

pentru curca 1200 

mame si 1200 noi 

nascuti 

Nerealizat din lipsa surselor financiare 

Imprejmuirea perimetrului spitalului cu gard. 300,0 

mii lei 

 2019 CR  

IMSP 

SR 

Imbunatarirea 

conditiilor  privind 

securitatea 

angajatiilor si 

pacientilor 

 A fost instalat 121,5 m de gard  in suma de  

67 148 lei 

Optimizarea cheltuielilor  pentru agentul termic, prin crearea de 

cazangerii autonome  pe blocuri, schimbarea  geamurilor , încălzirea 

blocurilor. (M/P)  

2,0 

mln 

BP 

AS 

2019 CR 

IMSP 

Optimizarea  

cheltuielilor , evitarea 

risipei agentului 

termic 

Optimizarea cheltuielilor prin trecerea 

cazangeriiei la balanta spitalului , circa 1.0 

ml lei 

 
Finalizarea proiectului , privind implimentarea telemedicinei in SR 

Ungheni“ .” (M/P). 

 BR 

BP 

AS 

2019 CNA

M 

CR 

IMSP 

1 serviciu modern  de 

la distanta ,care ar 

permite 

imbunatatirea actului 

medical 

1 serviciu modern  de la distanta ,care  

permite imbunatatirea actului medical 

Modernizarea si dotarea blocului operator cu aparat de anestezie  

performant. (M/P) 

600,0 

mii lei 

BR 

BP 

AS 

2019 CNA

M 

CR 

IMSP 

1 serviciu dotat  cu 

utilaj modern 

1 serviciu dotat  cu utilaj modern cu masina 

pentru anestezie in suma de 467,7 mii lei ; 

lampa chirurgicala  cu trei sateliti in suma 

de 167,4 mii lei. 

Implimentarea sistemului informational integrat în asistenţa medicală 

spitalicească ,specializată de ambulatoriu şi primară (M/P) 

250 

mii 

- 

BR 

BP 

AS 

 

2019 CR 

IMSP  

 

1sistem informational 

performant integrat in 

AMS ,AMSA si 

AMP 

1sistem informational integrat 

În prezent toate posturile de muncă a IMSP 

CS Ungheni, inclusiv şi instituţiile 

subordonate din sate  sunt asigurate cu 

calculatoare şi conexiune la internet. 

Pe parcursul anului au fost instalate 15 

calculatoare noi, reparate 28 calculat., 31 

unitaţi periferice; Toate locurile de muncă 

sunt conectate în reţea locală, informaţia se 



păstrează pe server centralizat. 

Calculatoarele sunt dotate cu sisteme de 

alimentare (UPS), şi asigurate cu 

imprimante personale. 

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 

 

2019 IMSP 1sistem de 

management al 

calitatii 

A fost aprobat şi implementat Manualul 

Calităţii Instituţional. A fost efectuat audit 

extern privind evaluarea calităţii prestării 

serviciilor medicale de către CS Ungheni, 

CCSM, CSPT YK Impuls. Sunt asigurate 

măsurile necesare în vederea executării 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor 

faţă de asigurarea securităţii datelor cu 

caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaţionale de date cu 

caracter personal. Au fost întreprinse 

actiuni în vederea măsurilor orespunzătoare 

de conformare la rigorile cadrului normativ 

aferent protecţiei datelor cu caracter 

personal. A fost aprobat prin ordin intern  

Politici de securitate privind protecţia 

datelor cu caracter personal la prelucrarea 

acestora în cadrul sistemelor de evidenţă 

gestionate de către instituţie, în baza 

Politicii - cadru aprobate de Minister 

Dotarea instituţiilor medicale cu transport sanitar   (M/P) 400 

mii 

BR 

BP 

AS 

 

2019 M/S, 

C/R 

IMSP 

CS 

2 unităţi procurate nerealizat 

Modernizarea si dotarea  tehnica a laboratorului SR Ungheni, prin 

intermediul proiectelor transfrontaliere - Programul Operaţional 

Comun România - Republica Moldova 2014-2020 

 BR 

BP 

AS 

 

2019  CR 

IMSP  

1 proiect elaborat A fost  depus proiectul privind dotatea 

tehnica si reparatia capitala a laboratorului 

SR Ungheni prin intermediul proiectelor 

transfrontaliere 

 Raţionalizarea infrastructurii instituţiei:   2019 IMSP 

CMF 

-  

a ) Expertiza bazei tehnico-materiale a instituţiilor de AMP;  BR 

BP 

AS 

 

2019 IMSP 

CS 

C/R, 

APL 

- Pe perioada  anului 2019, instituţia a 

reuşit să optimizeze cheltuielile pentru 

servicii comunale 

b) Reabilitarea instituţiilor medico-sanitare rurale: 

Reparaţia cabinetelor medicilor de familie; 

Construaţia a 5 garaje p/u trasportul sanitar; 

Reparaţia capitală şi amenajarea sălii de şedinţă; 

Lucrări de reparație a sistemului de încălzire OMF Chirileni 

700 

mii 

 

 

 

BR 

BP 

AS 

 

2019 CR 

IMSP 

CS 

Înbunătăţirea 

condiţiilor pentru  

angajaţi şi muncitori 

Au fost efectuate următoarele lucrări de 

reparaţie: 

-Reparația capitala a acoperisului OMF 

Semeni; 

-Lucrări de reparaţie a sistemul de încălzire 



Reparaţia coridorului CS Dănuţeni 

Usa la intrare 

 

23 mii 

lei 

10 mii 

lei 

la OMF Negurenii Vechi, OMF Floriţoaia 

Nouă, OMF Semeni şi  OMF Chirileni; 

-Lucrări de reparaţie a cab. medicilor de 

familie, CCSM, schimbarea geamurilor din 

cadrul CS Ungheni. 

 

Implementarea Proiectului depus în cadrul Proiectului Operativ 

Regional al Fondului de Dezvoltare Regional (POR) al Fondului de 

Dezvoltare Regional, care prevede: 

1.Achiziționarea unui sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, 

complet digita; 

1. Schimbarea ascensoarelor; 

2. Lucrări de izolare termicpă a clădirii, schimbarea geamurilor, 

reparația acoperişului  CS Ungheni şi aplicarea metodei alternative 

de generare a energiei termice prin utilizarea bateriilor solare. 

3. Lucrări de amenajare a teritoriului CS Ungheni: 

4. Lucrări de instalare şi montare gard forjat 

5.Lucrări de pavare 

6. Panou Informativ led, pentru derularea spoturilor cu privire la 

promovarea modului sănătos de viaţă 

Amenajare zonă de odihnă, 50 locuri . Instalare  aparate de fitness, 

pentru promovarea sportului în rîndurile pacienţilor 

15.0 

mln.le

i 

BR 

BP 

AS 

 

2019 FIS  Nerealizat 

 

 

Nerealizat 

 

Nerealizat 

400mii lei 

Reparatie acoperis+ schimbare 

geamuri IMSP CS Cetireni 

 

Schimbarea ferestrelor în OMF Rezina, 

reparaţia scărilor în CS Mănoileşti. 

Replanificat pentru a.2020. 

Amenajarea teritoriilor adiacente a 11 instituţii medicale ( CS centru 

or.Ungheni, institutiile rurale) (M/P) 

250 

mii 

BR 

BP 

AS 

 

2019 FIS , 

APL 

CR  

IMSP 

CS 

11 instituţii medicale 

cu teritoru adiacent 

amenajat 

- Au fost amenajate şi îngrădite  teritoriile 

OMF Semeni, OS Grozasca, OMF Țîghira, 

OMF Zagarancea. 

Amenajarea teritoriului CS Ungheni a fost 

inclus în proiectul POR. Replanificat 

pentru a.2020. 

 Gazificarea instituţiilor medicale (M/P) 200 

mii 

BR 

BP 

AS 

 

2019 C/R, 

APL 

IMSP 

CS 

Cel puţin 2 instituţii 

medicale gazificate 

Planificat pentru sem. I 2020, conform 

planului de conectare a localităţilor rurale 

la reţeaua de gaz natural 

Asigurarea cu dispozitive medicale performante pentru AMP(M/P) 500 

mii lei 

 

BR 

BP 

AS 

 

2019 C/R 

IMSP 

CS 

Înbunătăţirea calităţii 

serviciilor medicale 

Procurarea de dispozitive medicale pentru 

Laboratorul clinic. Proiectul ,,Viaţa 

Sănătoasă,, ,Profilax ia MNT .  Promovarea 

Sănătății, DDC,MS asigurarea cu utilaj – 

ECG 12 canale, Nr.5, IMC, Planşete 

triaj,lămpi pentru examinare pentru 11 

OMF/OS, fotoliu ginecologic pentru 

p.Dizabilităţi 

Implementarea şi perfecţionarea sistemelor informaţionale 

automatizate de evidenţă a activităţii medicale în AMP (M) 

150 

mii 

BR 

BP 

AS 

 

2019 CR 

IMSP 

CS 

Sistem informaţional 

integrat, 155 angajaţi 

beneficiari 

   2020 



Renovarea mobilierului. (M) 150 

mii 

BP 2019 C/R 

IMSP 

CS 

Înbunătăţirea 

condiţiilor de muncă 

a angajaţilor 

A fost achiziţionat  mobilier  în sumă de 

180 000,0 lei, pentru dotarea cab. medicilor 

de familie şi a instituţiilor rurare 

Organizarea serviciului de gestionare a deseurilor toxice. 

Organizarea serviciilor de sterilizare, autoclavare in CS Ungheni. (M) 

100 

mii 

BP 

 

2019 C/R, 

APL 

IMSP 

CS 

Minimalizarea 

riscurilor de infectare 

în urma contactului 

cu deşeurile biologice  

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,containere tip. Se evaluează 

posibilitatea achiziţionării unui autoclav. 

 

Amenajarea sistemelor de canalizare.2 instituţii medicale 

CS Chirileni, OMF Buşila,  (M/P) 

100 

mii 

BR 

BP 

AS 

 

2019 IMSP 

CS 

Cel puţin 2 instituţii 

medicale cu sistem 

de canalizare 

Lucrari planificate p/u sem. I a. 2020 

Asigurarea cu apă potabilă, 2 instituţii medicale 

CS Chirileni, OMF Buşila,  (M/P) 

100 

mii 

BR 

BP 

AS 

 

2019 C/R 

APL 

IMSP 

CS 

Cel puţin 2 instituţii 

medicale cu sistem 

de aprovizionare cu 

apă  

Lucrari planificate p/u sem. I a. 2020 

19 

 
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. 

Proiect investiţional ,, Modernizarea serviciului diagnostic  CS  

prin procurarea Sistemului Radiodiagnostic digital” (M/P), în 

parteneriat cu Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Drurabilă Iaşi 

50 mii 

 

 

3700 

mii 

BR 

BP 

AS 

 

2019 IMSP 

CS 

APL 

 Proiect depus în cadrul Proiectului 

Operativ Regional al Fondului de 

Dezvoltare Regional (POR) al Fondului de 

Dezvoltare Regional. 

Realizat parţial. 

Audit extern UE – AMP/CSPT YK Impuls, 

CCSMentală/Sănătatea reproducerii/ 

Nerealizat. 

20 Perfecţionarea 

mecanismelor de 

comunicare 

Implementarea strategiei de comunicare. (M) 30 mii BP 

 

2019 IMSP 

CS 

1 Startegie 

implementată şi  

monitorizată 

2020 

Instruirea personalului în tehnici de comunicare, cooperare cu partenerii 

internaţionali, în implementarea proiectelor. 

- 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 

 

150 

mii 

 

 

100 

mii 

BR 

BP 

AS 

 

2019 IMSP 

CS 

2 proiecte noi 

implementate 

 

Pe parcursul  anului 2019, 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 Intervenţie 

Precoce,,Voinicel,, - Intervenţia timpurie la 

copii,Autizmul la copii. 

Beneficiari – 58 de medici şi asistenţi 

medicali 

Proiect Agenţia Elveţiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare(SDC) /MS 

implementat ,,Viaţa Sănătoasă.Reducerea 

poverii bolilor netransmisibile pentru a.a 

2016- 2020. 

Proiect ,,Prevenirea şi tratamentul DZ în 

RM. Implementarea şcolii Diabetului 

Zaharat.Ghid al Pacientului cu DZ 

,,Guvernul Republicii Cehe/Asociația 

Obștească Homecare/Caritas Rcehă/MS 

RM. 

Instruiţi formatori 4 MF,   4 asistente 

medicale de familie 

Beneficiari 55 de angagaţi. 

Proiect CSPT, DDC Sănătatea   

Adolescenţilor.   

Beneficiari 36 angagaţi. 

Proiect,,Suport pentru Reforma Serviciilor 

de Sănătate Mintală din Moldova,, Agenția 

Elvețiană pentru Dezvoltare Cooperare 

Proiect,,Trimbos Moldova,,.  

Instruiţi 12 angajaţi. 

 

21 

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.Pîrliţa 

În 

limitel

e 

sursel

or 

dispon

ibile 

BP 2019  CR, 

SCT 

Muzeul s.Sculeni –

(parţial)          

-CRC s.Pîrliţa 

(exterior)  

BPR D.Cantemir 

(acoperiş) 

Nu s-a realizat, din lipsa surselor financiare 



Dotarea cu costume naţionale(M): 

FF:Ciutura s.Cetireni; 

FF „Busuioc” s. Manoileşti 

FF Ţărăncuţele s.Floriţoaea Veche 

FF Frunzişoară Lozioară s. Costuleni  

 

 

58.5m

ii 

  24.4 

mii 

  36 mii 

  31 mii 

 

 

BP 

2019  

CR, 

SCT, 

CRC 

-4 colective artistice 

dotate cu 53 bondiţe 

naţionale autentice; 

1 colectiv dotat cu 6 

cămeşi naţionale 

bărbăteşti, 10 ii. 

 

-18 seturi de costume naţionale FF Ciutura 

s. Cetîreni,              88 560 lei; 

--18 seturi costume naţionale pentru FF 

Ţărăncuţa s. Floriţoaea Veche, 24 396 lei; 

- 9 seturi costume naţionale pentru copii 

pentru FF Floarea Norocului s. Floriţoaea 

Veche, 22 744 lei, 

- 32 perechi de opinci, pentru FF Datina s. 

Petreşti, Ţărăncuţa s. Floriţoaea Veche şi 

FF Ciutura s. Cetîreni,33 700 lei. 

Dotarea cu utilaj şi instrumente a formaţiilor artistice(M): 

 

 100.0 

mii  

BR 2019 CR, 

SCT, 

CRC 

Acordeon- 2 buc.              

---FF Busuioc s. 

Manoileşti şi  FF: 

Ciutura s.Cetăreni 

 

 

-2 acordeoane Weltmeister pentru FF 

Ilincuţele   s. Chirileni şi       FF Ţărăncuţa                                    

s. Floriţoaea Veche, 39 000 lei; 

-Utilaj de sonorizare microfoane,contrabas, 

CRC s. Pîrliţa,  79 246 lei. 

 

 

Organizarea, participarea  şi desfăşurarea (M): 

 Simpozioane ştiinţifice 

 Expoziţii 

 Concursuri 

 Lansări de carte 

 Sărbători/manifestări tradiţionale 

200.0 

mii  

 

 

BR 

 

2019 CR,S

C, 

5 simpozioane, 

80 expoziţii, 

10 concursuri, 

12 lansări de carte 

2500 participanţi ;                  

22 

sărbători/manifestări 

tradiţionale. 

330 mii  participanţi; 

-Simpozion ştiinţifico-practic naţional 

Hora satului în contextul culturii 

tradiţionale contemporane în memoria 

folcloristului Efim Junghietu 80 ani de la 

naştere în parteneriat cu CNCPPCI şi 

Institutul de Filologie Română B.P.Hajdeu, 

95 participanţi, 8 735 lei; 

-Spectacol De drag de Dragobete 15 

interpreţi din raion, 250 spectatori, 5 000 

lei, CRC; 

 -Festival de Colinde Hristos se Naşte 

Slăviţi-l, 10 colective artistice şi 6 coruri 

bisericeşti din raion, 350 spectatori, CRC; 

-Festival Mărţişor -2019, Ansamblul 

etnofolcloric Plăieşii,400 spectatori; CRC 

7 150 lei 

- Festival raional al cântecului ostăşăsc,11 

colective artistice din raion,400 spectatori; 

8 150 lei,CRC; 

-Festival Raional al cântecului  pascal 

Hristos a înviat ed-aVII-a, în colaborare ci 

Episcopia Ungheni şi Nisporeni, 14 

colective  artistice din raion,150 

participanţi, 230 spectatori,CRC      9 050 

lei; 

-Vernisarea expoziţiei autor Tatinana 

Butnaru,CRC,100 vizitatori; 2 200 lei; 

-Spectacol muzical În lumea copilăriei 

dedicată Zilei Intzernaţionale a Copilului  8 



colective artistice şi 15 interpreţi, 360 

spectatori; 

-Festival –concurs: Înflorit-au castanii 120 

elevi paricipanţi la 3 discipline din cadrul 

IÎAE,                 5 090 lei; 

-Festival naţional de satiră şi umor Lume 

Lume hai la glume,5 colective teatrale,280 

spectatori,65 participanţi, 8 460 lei; 

-Concurs Naţional Epigrama lui Efim 

Tarlapan, 45 concurenţi; 

-Festival Internaţional de Epigramă La 

baştina lui Efim Tarlapan,54 participanţi,3 

colective artistice din raion, 300 spectatori,                 

18 100 lei; 

-Expoziţie şi masă rotundă Albumul cu 

amintiri, dedicată Zilei Internaţionale a 

muzeelor,28 participanţi,  500 lei; 

-Concursul raional literar La izvoarele 

înţelepciunii,ed-a XXIX-a, 46 participanţi, 

5 locuri premiante, 5 000 lei; 

-Conferinţa profesională EX LIBRIS ed-a 

VII-a (Ziua Bibliotecarului,80 bibliotecari, 

20 de parteneri participanţi, 13 

nominalizări. 

-Participarea la Sărbătoarea dedicată Zilei 

Internaţionale a Copilului cu expoziţia de 

produse fabricate de mini laboratorul 

Inovativ FabLab; 

-Sărbătoarea Oamenilor în Etate Mai 

întoarce Doamne roata , a participat 

colective artistice, interpreţi vocalişti de la 

CRC s. Pîrliţa, 54 participanţi,300 

spectatori;  3 850 lei; 

 -Activităţi a cărţii şi lecturii în cadrul 

Programului Lectura Central. 

Servicii Moderne : „Biblioteca Vine la 

tine”, „Povestea mea îndrăgită”; „Hai pe 

net...cu tableta la poveşti”, concursuri, ore 

literare,, prezentări de carte, 30 activităţi cu 

1200 de participanţi. 

-Atestarea colecctivelor artistice cu titlu 

model cu CNCPPCI,22 colective, 3 centre 

de meşteşug, 374 participanţi,               

10 200 lei; 

-Festivalul Recoltei,Vinului şi Promovarea 



Tradiţiilor Populare a evoluat AMDP 

Drăgaica,interpretAlexandru Galiţ, meşteri 

populari, APL,8 450 lei; 

- Festival –concurs al tinerilor acordeonişti 

În memoria acordeonistului 

VitalieCojocaru,ed-a II-a, 25 elevi, 100 

spectatori,  3 745 lei; 

-Sărbătoarea Ziua Agricultorului a evoluat 

FD Struguraş Palatul Culturii Ungheni, 

grupul de viorişti ŞA Ungheni; 

-Festival raionl Acordurile Tinereţii 28 

interpreţăi vocalişti din raion, 280 

spectatori; 4 000 lei; 

-Spectacol aniversar Toată lumea are- un 

dor 10 ani de activitate FF Ilincuţele s. 

Chirileni aevoluat AMD Drăgaica CRC 

s.Pîrliţa, FF Doina Prutului SCTU, FF 

Ilincuţele, 65 participanţi, 150 spectatori,                        

5 602 lei; 

-Festival raional Din Moşi Strămoşi 

CRC, 10 Formaţii Folclorice din raion, 150 

participanţi, 220 spectatori,                                

10 260 lei; 

-Spectacol aniversar al Şcolii de Arte: 

Doina şi Ion Aldea Teodorovici  or. 

Corneşti, au evoluat  96 de copii 100 

spectatori, 7 010 lei; 

-Vernisarea expoziţiei de desene Feeria 

Iernii al elevilor de la Şcoala de Arte 

Pîrliţa, 8 elevi,56 spectatori; 

-Festival raional al datinilor şi obiceiurilor 

de iarnă După Datina Străbună ed-a 

XXXIII-a, 10 colective, 300 participanţi,                          

22 800 lei; 

Activităţi republicane: 

-Festivalul cetelor de bărbaţi colindători, a 

participat 

FF Doina Prutului SCTU la Muzeul 

Naţional  Casa Părintească s. Palanca, rnul 

Călăraşi,15 partcicipanţi  225 spectatori, 

1 380 lei; 

-Sărbătoarea Femeia-Taina Primăverii în 

cadrul fetivalului Mărţişor 2019 c. Sarata 

Veche rnul Făleşti,   FF Codrenii or. 

Corneşti, 26 pers., 650 spect.,                               



4 480 lei; 

-Festival-concurs naţional de dans folcloric 

pentru copii Hai la joacă pe  toloacă                      

s. Peresecina rnul Orhei, FF Codrenii or. 

Corneşti, 26 pers.,250 spect., 3 890 lei;  

-Festival- concurs de Satiră şi Umor 

Zâmbiţi cu noi, ed-a a XI-a s. Batîr rnul 

Cimişlia, TSU Gură Spartă s. Todireşti,13 

pers., 280 spect., 3 725 lei; 

-Sărbătoarea consacrată Sfintelor Sărbători 

de Paşti Pascala-2019,organizată de 

CNCPPCI sub patronajul MECC al R. 

Moldova FF Ciutura s. Cetîreni, 16 pers., 

200 spect., 3 300 lei; 

-Festival naţional de folclor păstoresc Pe 

un picior de plai ed-a a X-a,2019, s. 

Căinarii Vechi, rnul Soroca, FF Datina s. 

Petreşti, 22 pers.,300 spect., 4 450 lei; 

-Festival concurs naţional Folclorul 

copiilor ed-a III-a, 2019,s. Paşcani rnul 

Hînceşti, FF Doiniţa s. Todireşti,25 pers., 

320 spect., 4 225 lei; 

-Festival naţional a portului popular Drag 

mi-e portul strămoşesc şi Noaptea magică 

a Sânzienilor s. Hîrjauca, rnul Călăraşi, FF 

Ţărăncuţele s. Floriţoaea Veche,15 pers., 

225 spect., 2 575 lei; 

-Festival naţional haiducesc Trec anii 

haiducului ed-a a IV-a s. Tahnauţi,rnul 

Rezina, FF Doina Prutuui, SCT,15 

pers.,170 spect., 4 850 lei; 

-Festival naţional Regina Dulce 2019, or. 

Drochia,18 pers., 245 spect., 4 430 lei; 

-FF Ciutura la emisiunea televizată Roata 

Norocului, 13 pers.,  650 lei; 

 -Sărbătoarea de iarnă Reverie de iarnă 

mun Chişinău FF Codrenii or. Corneşti, 27 

pers., 3 950 lei; 

-Sărbătoarea frumoaselor tradiţii şi 

obiceiuri calendaristice de Crăciun şi Anul 

Nou Aprindeţi Luminile, mun Chişinău,18 

pers., 3 800 lei; 

-Revelion 2020 mun Chişinău, a participat 

FF Prutenii s. Măcăreşti cu Teatrul de 

Zoomorfe Cocostîrcul,25 pers., 4 350 lei; 



-Emisiunea televizată Cine vine la Noi a 

participat FF Tudoriţele s. Todireşti,23 

pers., 3 950 lei; 

-Emisiunea televizată Revelion 2020  

Moldova I TSU Gură Spartă s. Todireşti cu 

Ceata de Urători, 15 pers., 2 775 lei; 

-Expoziţii de carte  tematice , remarcabile  

 total – 140;  

-Concursul republican  literar „La 

izvoarele intelepciunii” editia XXX- a 

consacrat scriitorului  roman C.Petrescu ,                   

2 500 lei;  --Concurs raional  Online  „Nici 

o zi fara gindul la carte”;   

-5 lansari de carte  

E.Sacaliuc , A.Placinta”, Ada Zaporojanu, 

M.Mardare . 8000 lei , achiziţie de carte : 

„Sarbatoarea Cititorului” in cadrul         

Programului Lectura Central , 50 de 

participanţi, 5 000 lei; 

-Conferinţa Profesionala  a Bibliotecarului 

Gala Premiilor Exlibris Editia a VIII –a  5 

000lei. 

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  

22 Dezvoltarea 

profesională continuă 

       

Dezvoltarea profesională continuă (participare simpozioane,  

conferinţe medicale, congrese de specialitate, reciclare, 

perfecţionare) (M/P) 

permane

nt 

 

In/E

x. 

Per

man

ent 

 

IMSP 

SR,  

Beneficiari -115 angajati 

, inclusiv; 

43medici ; 

72asistente medicale 

Beneficiari -113 angajati 

inclusiv; 

61 medici ; 

52asistente medicale 

 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/E

x. 

Per

man

ent 

IMSP 

SR 

CNA

M 

Permanent in limita 

surselor repartizate de 

Ministerul Sanatatii , 

Muncii si Protectiei 

Sociale 

Permanent in limita surselor repartizate de 

Ministerul Sanatatii , Muncii si Protectiei 

Sociale 

Asigurarea tuturor Programelor Naționale 

prin Gestionarea / monitorizarea/asigurarea 

centralizată a Programelor Naţionale cu 

medicamente  şi consumabile, pentru toţi 

pacienţii din raionul Ungheni prin IMSP 

Centrul de Sănătate Ungheni Centru. 

Dezvoltarea managementului tehnologiilor medicale şi a 

telemedicinii, înclusiv in perinatologie(M/P) 

200 mii In./

Ex.  

Per

man

ent 

IMSP  

CNA

M 

Sedinte -48, beneficiari  

16 medici 

Sedinte – 0 

 

Perfecţionarea şi reciclarea continua a colaboratorilor  cu 

trimiterea actelor în Comisiile respective de profil pentru 

susţinerea examenelor la categoriile  de calificare respective sau 

confirmare. (M) 

200 mii In Per

man

ent 

IMSP 

SR 

Beneficiari-115angajati, 

inclusiv; 

43medici; 

72asistente medicale 

Beneficiari-98 

angajati, 

 inclusiv; 

38 medici; 



60 asistente medicale 

Participarea specialiştilor instituţiei la Conferinţele  medicale, 

Congrese de specialitate(M/P) 

- In/e

x 

Per

man

ent 

IMSP 

SR 

Beneficiari -82medici, 

245a/medicale 

Beneficiari -50 inclusiv :medici-40; 

a/medicale-10 

Beneficiari 52 MF/14 Medici specialiști, 

175 asistente medicale, moașe, din 

Centrele de Sănătate,inclusiv din CS 

Autonome rurale. 

Organizarea managementului în sănătate  publică pentru şefii de 

secţie şi servicii , gradual 

- In Per

man

ent 

IMSP 

SR 

Beneficiari 19angajati , 

inclusv 18 sefi de 

sectie,1 vicedirector 

Beneficiari : 

-1medic 

Colaborarea cu Clinicile Universitate şi instituţiile  medico-

sanitare republicane în scopul perfecţionării continue a calităţii 

serviciilor medicale.(M/P) 

- In/e

x 

Per

man

ent 

IMSP 

SR 

Sedinte-288, cate 

48sedinte pefiecare 

profil ,  beneficiari-

86medici 

Sedinte -36 

Beneficiari-61 medici 

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

x 

Per

man

ent 

IMSP 

SR 

100% Medici   - 67  % 

A/medicali -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/e

x 

Pe 

parc

urs 

IMSP 

SR 

Un sistem de evaluare a 

performatei personalului 

functional 

1 sistem de evaluare functional a  

performantei personalului. 

Implementat  şi e funcţional,Audit extern/ 

intern actualizat. 

Îmbunătăţirea  continuă a cunoştinţelor şi abilităţilor personalului 

,asigurarea participării la comisiile de atestare a angajaţilor.(M/P) 

- In/e

x 

Per

man

ent 

IMSP 

SR 

Beneficiari-327angajati, 

inclusiv 

Medici-82 

a/medicale-245 

Beneficiari-324angajati, 

 Inclusiv: 

Medici-81 

a/medicale-243 

Extinderea sistemului informatic funţionabil în cadrul SR şi 

AMSA(M) 

 

- In Per

man

ent 

IMSP 

SR 

Un sitem functional in 

cadrul instutiei 

Un sitem functional in cadrul instutiei 

23 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) 
 In 201

9 
 Nomenclator revizuit CS 

Ungheni 
Pe perioada  anului 2019, instituţia a 

reuşit să optimizeze cheltuielile pentru 

servicii comunale, comparativ cu anul 

precedent, şi anume:  

Energia electrică – 8,5 % 

Energia termică– 6,2 % 

Carburanți – cu 10% 

Telefonie – 25% 

  

Consolidarea asistenţei medicale de urgenţă. (M/P) 70 mii In/Ex 2019 IMSP 

CS 

- Asigurarea cu medicamente/consumabile – 

100%. Diminuarea urgențelor ambulator cu 

23%. 

  

Implementarea Standardelor, Ghidurilor şi Protocoalelor clinice 

standartizate ale medicului de familie (M/P) 

30 mii In/E

x 

 

201

9 

CR 

IMSP 

CS 

Nr de ghiduri, protocoale 

standartizate 

Sunt  implementate 278protocoale clinice 

naţionale(PCN), inclusiv 121 PCN 

Standardizate noi pentruMF-implementate. 

Implementarea Moduluilui Calităţii, a 

Planului Operaţional de calitate. 



  
Instruirea populaţiei în domeniul acordării primului ajutor în 

parteneriat cu ONG,APL. (M) 

10 mii In 201

9 

IMSP 

CS 

Cel puţin 1000 cetăţeni 

instruiţi 

Pentru anul 2019 au fost instruiţi 372 

beneficiari. 

  

Fortificarea capacităţii asistenţei medicale primare în gestionarea 

resurselor (instruirea) (M/P) 

5 mii In/E

x 

201

9 

IMSP 

CS 

Cel puţin 100  cadre 

instruite 

participat la perfecţionări de lungă durată: 

8 medici de familie, 34 + 45 asistenţi 

medicali de familie. 

  
Îmbunătăţirea mecanismului de alegere şi înscriere la MF. (M) 5 mii In 201

9 

IMSP 

CS 

- Instruiţi 35,0 mii beneficiari 

  

Identificarea şi sprijinirea prestatorilor de servicii comunitare 

(ONG) (M/P) 

- In/E

x 

 

 CR, 

IMSP 

CS 

Cel puţin 2 prestatori 

sprijiniţi 

2 prestatori sprijiniţi – Centrul raional de 

resurse pentru tineri, IMD, 

  

Dezvoltarea domeniilor prioritare ale sistemului de sănătate cu 

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

- In/E

x 

 

201

9 

IMSP 

CS 

APL 

  

24 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 şi a 

telemedicinii, înclusiv in perinatologie,AMP. 

Dezvoltarea şi coordonarea serviciilor medico-sociale familiilor 

aflate în dificultate. (M/P) 

Conform 

necesităţi

- 

lor după 

program 

In/E

x 

 

201

9 

CR 

IMSP 

CS 

 

IMSP 

SR 

CNA

M 

 Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor 

au  beneficiat   11203 tineri. 

Activităţile Instructiv-Metodice în cadrul 

CSPT ”ImPuls”:  

 Ore Informative – 115 

 Trening / Seminar – 12 

 Campanie Informaţională – 30 

 Instruiri ,şedinţă Organizaţională cu 

Factorii de Decizie – 17 

 Conferință / Masă rotundă – 26 

 Ședință de Învăţare Colaborativă – 43 

 Publicitate, Articol, Presă, Internet – 

137 

 Program de Trenning  elaborat – 22 

 Materiale Informative Elaborate – 42 

 Cursuri de Sporire a Calificării – 25 

  Participare, Conferințe, Forumuri – 

50 

 Altele – 308 

 Activităţi Out-reach (efectuate în 

afara centrului) – 52   

 Materiale distribuite – 10192     

  

 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/E

x 

 

201

9 

IMSP 

CMF 

 

 

IMSP 

SR 

APL 

Nr. şcolilor organizate -Şcoala pacientului cardiovascular – 1860 

persoane instruite  

-Şcoala pacientului prin diabet zaharat – 832 

persoane instruite  

-Şcoala gravidei – 171 persoane instruite 

-Şcoala copilului sănătos – 185 persoane 

instruite, Scoala Voluntarului-18 şedinţe. 

Şcoala Antifumat  

( Ghidul antifumat). 



25 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 

 

 

201

9 

CR 

APL 

IMSP 

CS 

Medici de familie– 2, 

Medici specialisti - 3 

Pe parcursul anului 2019, în cadrul 

instituţiei au fost angajaţi 5 tineri 

specialişti: 

Medic imagist - 1; Medic de familie -1; 

Asistenţi medicali de familie - 3; 

26 Îmbunătăţirea şi 

extinderea sistemului de 

servicii sociale 

 

Instruirea  continuă a 150 angajați ai DASPF Ungheni , tematica: 

1.Arta comunicării de succes: comunicarea eficientă. 

2.Sindromul arderii profesionale și prevenirea lui. 

25.0 mii 

lei 

 

 

BR 201

9 

DASP

F 

Competenţe consolidate 

pentru 150 angajaţi 

 

 

170 angajaţi instruiţi cu concursul  

AO ,,KEYSTONE Moldova”  

 

 

Supervizarea  angajaţilor  în procesul de  activitate  specific 

fiecărui serviciu social 

- BR 201

9 
DASP

F 

Competenţe consolidate 

pentru 150 angajaţi 

Competenţe consolidate pentru 95 angajaţi 

Monitorizarea aplicării legislaţiei în vigoare  conform 

Standardelor Serviciului Asistenţă parentală profesionistă şi 

Echipă Mobilă 

 

5.0 mii 

lei 

BR 201

9 

DASP

F 

Competenţe profesionale 

evaluate la  52 angajaţi  

Competenţe profesionale evaluate la  52 

angajaţi din cadul serviciilor Asistenţă 

parentală profesionistă şi Echipă Mobilă 

Stabilirea  acordurilor  de parteneriat privind  dezvoltarea 

serviciilor sociale. 

( 15 interne,  1transfrontalier).  

150.0 

mii lei 

BR 201

9 

DASP

F 

15 acorduri de 

parteneriat semnate  

1 acord de parteneriat 

transfrontalier stabilit,  

11acorduri de parteneriat stabilite  

Aplicarea  a 3 cereri de finanţare   BR 

AS 

201

9 

DASP

F 

3 cereri de finanţare 

elaborate şi aplicate 

2 cereri de finanţare elaborate şi aplicate 

Extinderea programului,,Mellow Parenting” prin participarea la 

grup a unei categorii noi de beneficiari ( femei însărcinate) 

5.0 mii 

lei 

BR 

AS 

201

9 

DASP

F 

Competenţe parentale 

îmbunătăţite la 8 femei 

însărcinate 

Nu este realizat 

Realizarea unei campanii de informare a populaţiei privind 

serviciile şi prestaţiile sociale  existente şi modul de accesare.  

30.0 mii 

lei 

BR 

AS 

 

201

9 

DASP

F 

5 articole în mass media 

locală pblicate 

10 servicii şi 3 prestații   

sociale promovate 

Cetăţeni din 33 primării  

informaţi 

9 articole în mass media locală publicate, 

6 servicii şi 3 prestaţii   sociale promovate. 

12 mii cetăţeni din 33 primării  informaţi. 

Îmbunătățirea  condiţiilor de plasament în cadrul Centrului de 

plasament pentru persoane adulte şi vărstnice prin reparaţia 

capitală a 1120 m2 acoperiş, izolarea termică a 1250 m2 planşei 

subsol și 1300 m2 a pereţilor exteriori . 

5000.0 

mii lei 

 201

9 

 Condiţii de plasament 

îmbuntăţire pentru 300 

beneficiari 

Nu este realizat 

Asugurarea cu apă potabilă a beneficiarilor din Centrul de 

plasament pentru persoane adulte şi vărstnice  prin construcția 

unei fîntâni arteziene 

150.0 

mii lei 

 201

9 

 1 fîntînă arteziană 

construită, 300 de 

beneficiari din Centrul 

de plasament asiguraţi 

cu apă potabilă 

Fîntînă construită. 



Crearea Serviciului ,, Ambulanța socială” în cadrul Centrului de 

Reabilitare și Integrare pentru Bătrîni  prin facilitarea incluziunii 

şi  prevenirii discriminării a 264 persoane cu dazabilităţi 

intelectuale şi psiho-sociale 

1100.0 

mii lei 

 201

9 

 Serviciu Ambulanţă 

socială creat (50 m2 

spaţiu destinat serviciilor 

de igienă renovat şi dotat 

cu mobilier şi 

echipamente; 

Unitate de transport 

achiziţionată şi dotată  

pentru persoanele în 

scaun rulant şi frezerie;  

5 locuri noi de muncă 

create), 264 persoane  

beneficiari  

Serviciul Ambulanţă socială  creat.  

 

Proiect ,,Viaţă Sănătoasă” 

Implementarea Planului de acțiuni în cadrul proiectului local 

,,Sporirea accesului persoanelor cu boli netransmisibile și 

vărstnicilor din comunitățile defavorizate(zona Cula) la servicii 

integrate’’. 

250 mii 

lei 

   ,,Agenţia Elveţiană 

pentru Dezvoltare şi 

Cooperare” 

 -Competenţe consolidate pentru  35 

membri ai EMD din zona Cula; 

-2 Centre de sănătate /10 oficii dotate cu 

echipamente medicale (cușete medicale-11 

buc., tonometre-11 buc., cîntare-11, 

glucometre-11, teste pentru glucometre-

3300, lancete-3300). 

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului de învăţămînt 
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Promovarea şi dezvoltarea 

cadrului motivaţional pentru 

studii 

Formarea continuă a cadrelor didactice 

şi manageriale în contextul educaţiei 

centrate pe cel ce învaţă şi evaluării 

criterială prin descriptori (M/P) 

13 mii 

lei 

BR 

BS 

AS 

20201

22c2 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

APL 

 

Realizarea Ofertei de formare în 

proporţie de 100%. Atestarea a 185 

cadre didactice şi manageriale 

şcolare şi preşcolare. Promovarea în 

funcţie a 30% cadre manageriale şi 

didactice  

Oferta de formare a DE s-a realizat în 

proporţie de 100%.Formări în teritoriu 

suplimentare de către USM- 57cadre 

didactice. Formarea privind punerea în 

aplicare a Curriculei, ediţia 2019: formarea 

formatorilor – 60, formarea cadrelor 

didactice – 903. Au susţinut  atestarea 

100% cadre manageriale şi 99,39% cadre 

didactice şcolare şi preşcolare. Au fost 

promovaţi în funcţie 9 cadre manageriale 

sau 69,2% din necesar  (LT Sculeni, 

LT”A.Puşkin”, gimnaziile  Alexeevca, 

Mănoileşti, Floriţoaia Nouă  

Gherman,Bușila, Hîrceşti, Cornova). 

 Eficientizarea seviciilor de educaţie 

incluzivă 

2902,2 

mii lei 

BR 

BS 

AS 

2019 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

Asigurarea funcţionalităţii a 47 de 

CMI, 39 CR, organizarea şi 

desfăşurarea a 20 ateliere şi seminare 

cu  cadre.didacticmanageriale, 

 A fost asigurată funcţionarea a 46 comisii 

multifuncţonale intraşcolare, 39 centre de 

resurse, activează 71 CDS în instituţiile 

şcolare şi preşcolare. Au fost evaluaţi şi 



 APL 

 

părinţi. Evaluarea  şi reevaluarea  

100% copii cu CES. Asigurarea 

promovării examenelor treptei 

gimnaziale în proporţie de 100%  de 

către elevii cu PEI. 

reevaluaţi 100% copii cu CES  din cei ce 

au solicitat. Promovarea elevilor cu CES la 

examenele de absolvire a gimnaziului a 

constituit 100%. 

 Implementarea reformei structurale în 

educaţie prin dezvoltarea şcolilor de 

circumscripţie. 

-  Asigurarea transportării calitative a 

copiilor; 

-  Dotarea şcolilor de circumscripţie. 

 

300.3 

BR 

BS 

AS 

2019 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

APL 

 

Asigurarea funcţionalităţii a 11 şcoli 

de circumscripţie ce reunesc copii 

din  28 de localităţi arondate. 

Asigurarea calitativă a transportării a 

100% din elevi.  

S-a asigurat funcționalitatea a 10 şcoli de 

circumscripţie ( fără LT”A. Puşkin”) şi 

transportarea calitativă a tuturor (100%) 

copiilor din  31 localităţi.. 
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Asigurarea şi monitorizarea 

calităţii în sistemul de 

învăţămînt 

Sporirea accesului la condiţii de 

consiliere educaţională; (M/P) 

44.9  

mii lei 

BR 

BS 

AS 

2019 
DE 

 

Asigurarea consilierii 

psihopedagogice  a 100%  din 

solicitanţi. Aplicarea a 20 de 

chestionare pentru părinţi , copii şi 

pedagogi. 

 

S-a asigurat 10 tipuri de consiliere 

educaţională de care au beneficiat  1263 de  

elevi,părinţi şi cadre didactice (sau 100% 

solicitanţi).Au fost aplicate 100 chestionare 

privind prevenirea şi combaterea violenţei. 

  

Asigurarea calităţii procesului 

Educaţional prin sporirea rezultatelor 

şcolare; (M/P) 

272,8i

i lei 

BR 

BS 

AS 

2019 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

APL 

 

Asigurarea ratei de promovare la 

treapta primară (100%), sporirea ratei 

de promovare la treapta gimnazială 

până la 99%, creşterea ratei la treapta 

liceală cu 1,5% .Asigurarea notei 

medii pe raion de 7,75 şi a 

procentului calităţii de 32,5%. 

Monitorizarea a 24 probe de teze. 

S-a asigurat rata de promovare  : în  

învățământ primar -100%, gimnazial -

99,82%,  liceal – 83,04% Nota medie pe 

raion- 7,85, procentul calităţii -25%, 

procentul însuţiitei - 99,24%.Au fost 

monitorizate 24 probe de teză (sesiunea de 

vară şi iarnă).Admiterea 2019 a constituit 

381 elevi sau cu 6,8% mai mult ca în anul 

precedent. 

  
Organizarea concursurilor şcolare la 

disciplinele de studii; (M/P) 

42.5m

ii lei 

BR 

BS 

AS 
2019 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

APL 

 

Organizarea concursurilor raionale la 

16 discipline şcolare. 

Asigurarea a 25% de locuri 

premiante din lotul olimpic 

republican 

Au fost organizate 16 concursuri raionale 

la disciplinele şcolare. Au fost asigurate 29 

locuri premiante la olimpiada naţională sau 

48,3% din toţi participanţii la lotul olimpic 

republican. 

  

Asigurarea funcţionalităţii eficiente a 

Centrului Raional de Asistență și 
Performanță Educațională; 

671.7

mii lei 

BR 

BS 

AS 

2019 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

APL 

 

Asigurarea funcţionalităţii CRAPE 

prin organizarea seminarelor de 

formare pentru  200   cadre didactice 

şi a activităţilor de instruire  pentru 

70 de copii. 

Au fost organizate formări pentru 34 

profesori de biologie,45profesori de l. 

străine,30 profesori de l. rusă. Au 

beneficiat de activităţi de instruire140 

elevi: 42 elevi - concursul internaţional                          

” G.E..Palade”, 20elevi – Robotica,16 elevi 

– biologie aplicată, 62 elevi-concurs 



internaţional PHI 

  

Dezvoltarea serviciilor de activitate 

extracurriculară şi extraşcolară 

(concursuri, festivaluri, mese rotunde, 

cluburi de dezbateri, cercuri,  excursii 

,tabere de odihnă etc.; (M/P) 

397,5 

mii lei 

BR 

BS 

AS 

2019 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

APL 

 

Realizarea Planului activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare în 

proporţie de 100%. 

Asigurarea participării a 100% elevi 

la activităţi extracurriculare şi 80% 

din numărul total de elevi la  

activităţi extraşcolare. Implementarea 

a 15 proiecte educaşionale. 

Asigurarea activităţii a 220 cercuri cu 

un număr de 3700 de elevi. 

Asigurarea funcţionalităţii a 3 tabere 

de odihnă. 

Planul de activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare a DE s-a realizat în proporţie 

de 100%. S-a organizat şi desfăşurat 

activitatea în cadrul campaniei naţionale 

”Vreau să devin pedagog”cu participarea a 

circa 200 elevi, cadre didactice, 

părinţi.100% elevi au participat în activităţi 

extracurriculare (fiecare elev a beneficiat 

de o oră opţională) şi aproximativ 80% 

elevi au fost cuprinşi cu activităţi 

extraşcolare. În instituţii au fost 

implementate 80 proiecte educaţionale. Au 

beneficiat de odihnă în 4 tabere (2 locale şi 

2 în raioane învecinate) 1430 de copii, din 

ei 358 pe cont gratuit. 

  
Organizarea activităţilor de inspectare 

şi evaluare; (M/P) 

7950.2

mii lei 

BR 

BS 

AS 
2019 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

APL 

 

Realizarea planului de îndrumare şi 

monitorizare în proporţie de 100%. 

 

Inspecţiile planificate (activităţi de 

îndrumare şi monitorizare tematice) au fost 

realizate în proporţie de 100%. 

 

 

Asigurarea calității procesului 

educațional prin crearea condițiilor de 

învățare și dotare 

7950.2 

mii lei 

BR 

BS 

AS 
2019 

ME, 

DE 

Unghe

ni 

APL 

 

Dotarea cu echipament tehnologic , 

sportiv  a 40% din  instituţii. 

Implementarea a 10 proiecte 

investiţionale. 

 

Au fost dotate cu echipament tehnologic şi 

sportiv 16 instituţii şcolare (sau 34,7%din 

numărul total de instituţii).Au fost 

implementate19 proiecte investiţionale 

(aproximativ 15 mln. lei). 
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Reconceptualizarea 

managementului educaţional, 

descentralizarea şi promovarea 

principiilor 

democratice.  

Dezvoltarea culturii organizaţionale; 

(M/P) 

54.5 

mii lei 

 

 

 

BR 

BS 

AS. 

2019 

 

DE 

 

 

 

 

 

Elaborarea şi aprobarea  a 102 

Planuri manageriale instituţionale 

şcolare şi preşcolare. Realizarea 

Planului de activitate al  DE 

S-a monitorizat elaborarea şi aprobat   102 

Planuri manageriale instituţionale şcolare 

şi preşcolare.  Planul de activitate al  DE a 

fost realizat în proporţie de 99,98%. S-a 

asigurat elaborarea rapoartelor şi dărilor de 

seamă către organele superioare în 

proporţie de 100%. 

  Asigurarea transparenței 100.0 BR 2019  Lansarea  revistei ”Reflecţii S-a asigurat funcţionalitatea  site-ului DE 



informaționale (M/P) mii.lei BS 

AS 

Pedagogice”.Asigurarea 

funcţionalităţii site-ului DE. Crearea 

Paginii Web în 10% instituţii. 

Publicarea a 102 rapoarte de 

activitate a instituţiilor de învăţământ 

şcolar şi preşcolar pe pagina Web a 

AEE 

Promovarea imaginii învăţământului 

unghenean prin 10 publicaţii în mass 

media, publicarea pe Facebook a 

evenimentelor din 50% de instituţii.  

 

prin publicarea a 54 note informative şi 

evenimente.  6,52% instituţii deţin Pagini 

Web. S-au publicat 102 rapoarte de 

activitate a instituţiilor de învăţământ 

şcolar şi preşcolar pe pagina Web a DE. 

Promovarea imaginii învăţământului 

unghenean prin 14 publicaţii în mass 

media, publicarea pe Facebook a 

evenimentelor de către 50% de instituţii.  
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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) 

23.0 

mii lei 

BR 

AS  

 

2019 

DE 

Unghe

ni 

APL 

Asigurarea  activităţii a 33 grupuri de 

iniţiativă. Monitorizarea activităţii a 

14 consilii comunitare şi 43 consilii 

şcolare. Monitorizarea activităţii a 56 

asociaţii obşteşti şi 11ONG de 

tineret. 

 

S-a asigurat activitatea a 33 grupuri de 

iniţiativă. A fost monitorizată activitatea a 

17 consilii comunitare de tineri 

consolidate(cu 3 mai mult ca în anul 

precedent), 46 consilii şcolare , 56 asociaţii 

obşteşti şi 11 ONG-uri de tineret. 

  
Participarea tinerilor la viaţa publică, 

consolidarea parteneriatelor; (M) 

45.0 

mii lei 

BR 

AS 

2019 

DE, 

Institu

țiile 

de 

învăță
mînt 

Organizarea şi desfăşurarea a 250 

acţiuni de voluntariat. .  Consolidarea 

parteneriatelor cu 9 instituţii 

descentralizate şi desconcentrate, 20 

de acţiuni şi activităţi comune. 

 

S-au organizat şi desfăşurat 273 acţiuni de 

voluntariat. S-a asigurat parteneriatul cu 9 

instituţii descentralizate prin 24 de acţiuni 

comune  

  

Implementarea Programelor, 

Strategiilor şi Planurilor naţionale şi 

raionale în contextul politicilor pentru 

tineret; (M) 

115.0 

mii lei 

 

BR 

AS 

2019 

DE, 

Institu

țiile 

de 

învăță
mînt 

Asigurarea funcţionalităţii Centrului 

Raional de Tineret prin realizarea 

100% a Planului anual(18 blocuri de 

activităţi) şi dotare: rampa de acces,8 

bănci, foişor. Implementarea a 11 

proiecte ”Ludoteca”, a Metodologiei  

VNET. Realizarea  100% a Planului 

raional de acţiuni strategice pentru 

tineret. 

S-a asigurat  funcţionalitatea Centrului 

Raional de Tineret prin: realizarea Planului 

de acţiuni în proporţie de 100%,dotare 

(mobilier, TVș.a.) în sumă de 80 mii lei, 

dezvoltarea a 3 servicii pentru tineri 

(educaţia informaţională,de voluntariat, de 

agrement), implementarea a 9 mini 

granturi, asigurarea cu personal calificat în 

proporţie de 100%, creşterea numărului de 

beneficiari cu 30%. S-a continuat 

implementarea  a 11 proiecte” Ludoteca” şi 

a Metodologiei VNET. S-a elaborat şi se 

implementează Platforma raională de 

dezvoltare a sectorului de tineret,Planul 

local de acţiuni.  



  

Asigurarea coordonării activităţilor 

sportive a tinerilor în contextul 

promovării unui mod sănătos de viaţă. 

(M) 

200.0

mii lei 

BR 

AS 

2019 

DE, 

Institu

ţiile de 

învăţă

mînt 

Asigurarea participării tinerilor la 30 

campionate, 40 turnee, activităţii a 

140 secţii sportive cu un număr de 

2500elevi. 

S-a asigurat participarea tinerilor la  32 

campionate,45 turnee. şi-au desfăşurat 

activitatea 91 secţii sportive cu 1824 

participanţi.  Ziua Sportului a întrunit 

aproximativ 1350 de participanţi. 

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 2019 SC IC Nu funcţionează 

  

Organizarea şi desfăşurarea 

seminarelor practice pentru angajaţii 

instituţiilor de cultură  (M) 

Seminare profesionale 

30 mii 

 

10 mii 

BR 2019 CR, 

SC 

-47 seminare prac tice; -20 Master 

class-uri; -10 laboratoare practice.  

4600 participanţi. 

Participarea la 20 seminare 

profesionale , 100 participanţi 

instruiţi 

-8 seminare instructiv metodice practice – 

5 laboratoare de creaţie -2 ateliere de 

creaţie,, o expediţie folclorică,o masă 

rotundă, un simpozion  ştiinţifico-practic, 

pentru specialiştii caselor şi căminelor 

culturale. 

 280 persoane instruite; 

-Seminar metodico-practic republican 

pentru conducătorii colectivelor teatrale de 

amatori din R. Moldova  a participat 

Viorica Culeac, regizor TSU Gură Spartă s. 

Todireşti şi Alexandru Galiţ regizor TD 

Vlădenii CRC s. Pîrliţa; 

BPR ‚D.Cantemir” 10 seminare 

profesionale 60 de participanti  

„Metodologia de organizare  a activitatilor 

informative culturale” 

„Bibliotecarul inovator” 

-Curs de formare profesionala  75 ore  35 

de biblitecari,  biblioteci teritoriale si 

şcolare 

-8 ateliere  instruiri  

Aplicarea regulamentului de conferire a 

categoriilor  de calificare” „Bibliotecarul in 

rol de jurnalist civic” 

Programe de promovare a cartii si lecturii 



„Lectura Central” editia a II –a „Noua 

Lege cu privire la biblioteci” s.a. 

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) 

70.0 

mii 

 

BR  

BL 

2019 CRU 

APL I 

SAP 

60 mii cetăţeni informaţi 

 

450 materiale publicate pe pagina web, 

rețeaua  facebook, inclusiv în presa locală 

339 acte normative plasate pe pagina 

oficială a Consiliului raional  

328 informaţii  plasate pe panoul 

informativ și pe cel de afişaj stradal 

184 întâlniri publice cu cetăţenii  

132 consultări publice ( executarea 

bugetelor uat pentru a. 2018, executarea 

bugetelor uat pentru I sem. al anului 2019, 

alocarea mijloacelor financiare, 

organizarea odihnei de vară a copiilor,  

elaborarea proiectelor bugetelor uat de 

nivelul unu și doi etc.)  

2 audieri publice ( rolul gazoductului 

Ungheni-Chișinău pentru securitatea 

energetică a Moldovei, elaborarea Planului 

local de acţiuni în domeniul eficienței 

energetice al raion. Ungheni pentru anii 

2019-2021) 

1 site web regional „Grupul de Acțiune 

Locală „Subregiunea Cula” dezvoltat (14 

primării, 34 localități, 23013 locuitori – 8 

primării din raion) 

1700 participanți la măsurile de consultare 

publică 

 

  

Organizarea măsurilor de informare şi 

consultare publică (M) 

8.0mii 

 

BR 

 

2019 CRU 

APL I 

SAP  

 

70 consultări publice 

400 participanţi 

 

132 consultări publice ( executarea 

bugetelor uat pentru a. 2018, executarea 

bugetelor uat pentru I sem. al anului 2019, 

alocarea mijloacelor financiare, 

organizarea odihnei de vară a copiilor,  

elaborarea proiectelor bugetelor uat de 

nivelul unu şi doi etc.)  

2 audieri publice ( rolul gazoductului 

Ungheni-Chişinău pentru securitatea 

energetică a Moldovei, elaborarea Planului 

local de acţiuni în domeniul eficienţei 

energetice al raion. Ungheni pentru anii 



2019-2021) 

1 site web regional „Grupul de Acțiune 

Locală „Subregiunea Cula” dezvoltat (14 

primării, 34 localităţi, 23013 locuitori – 8 

primării din raion) 

1700 participanţi la măsurile de consultare 

publică 

339 acte normative plasate pe pagina 

oficială a Consiliului raional  

328 informaţii  plasate pe panoul 

informativ şi pe cel de afişaj stradal 

184 întâlniri publice cu cetăţenii  

 

  

Încurajarea creării paginilor web  ale 

localităţilor raionului şi actualizarea 

informaţiilor pe paginile oficiale (M/P) 

10.0 

mii 

 

 

BRBL 2019 CRU 

APL I, 

SAP  

2 pagini oficiale create 

20 mii cetăţeni informaţi 

4 pagini oficiale create ( Alexeevca, 

Rădenii Vechi, Pîrliţa, Mănoileşti) 

4 conturi deschise pe reţeaua de socializare 

facebook (primăriile comunelor 

Zagarancea, Măcăreşti, satelor Teşcureni, 

Măgurele ) – 30 materiale publicate 

 

  

Dezvoltarea parteneriatelor locale şi 

regionale (M) 

  6 mii 

 

BR  

BL 

2019 CRU 

APL I 

SAP  

32 parteneriate locale dezvoltate 

 

89 cooperări şi parteneriate  locale 

dezvoltate (asigurarea cu apă potabilă, 

reparaţia şi întreținerea drumurilor, 

iluminatul public stradal, colectarea 

deșeurilor menajere).  

5 acorduri de colaborare ale Consiliului 

raional încheiate/ semnate: 

-  A.O. ,, Alternative sociale” privind 

implementarea proiectului ,, Ambulanță 

socială”  

- Fundația Filiala din RM a Fundației 

„CRED-CENTRUL ROMÂNO-

ELVEȚIAN PENTRU DEZVOLTAREA 

SISTEMULUI DE SĂNĂTATE ” din RO 

cu privire la implementarea proiectului 

”Sporirea accesului persoanelor cu BNT şi 

vârstnicilor din comunităţile defavorizate 

(zona Cula) la servicii integrate 

- A.O. „Bunicii Grijulii”  

- A.O. „Camera Tinerilor Antreprenori – 

JCI Ungheni”    

-   semnarea Memorandumului de 

Cooperare Intercomunitară între 9 UAT de 

nivelul I (20  localităţi cu o populaţie de 54 

355 de locuitori din raion-mun. Ungheni, 



satele Unţeşti, Cetireni, Costuleni şi 

comunele Florițoaia Veche, Mănoileşti, 

Pîrlița, Valea Mare, Zagarancea)  

 

  

Încurajarea îmbunătăţirii dialogului 

între cetăţeni şi aleşii locali (M) 

10 mii        

 

BR 

BL 

2019 CR 

APL I 

SAP  

25 întîlniri desfăşurate 

1500 participanţi 

 

52  întâlniri cu membrii grupurilor de 

inițiativă  

52 întâlniri desfășurate în cadrul 

identificării problemelor din localități, 

implementării diverselor proiecte etc. 

(1500 participanți) 

 

  

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 

2019 APL I 

APL 

II 

SAP  

10 întîlniri organizate 

200 participanţi 

45 întâlniri organizate de către autorităţile 

administraţiei publice locale de nivelul II 

cu autorităţile administraţiei publice locale 

de nivelul I şi cetăţenii ( 850 participanți) 

12 întâlniri lunare în cadrul şedinţelor  

comune de lucru ale preşedintelui raionului 

și ale șefului Oficiului teritorial Ungheni al 

Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor 

publice descentralizate, desconcentrate, 

funcţionarii din aparatul preşedintelui 

raionului, primarii unităţilor administrativ-

teritoriale din raion şi şefii IMSP Centrele 

de sănătate autonome  

- 54 întâlniri în instituţiile de învăţământ la 

Careul solemn  „Ultimul sunet”  

(31.05.2019) şi Careul solemn „Primul 

sunet” (02.09.2019) cu participarea 

consilierilor raionali, şefilor serviciilor 

publice desconcentrate şi descentralizate  
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Promovarea practicilor de 

succes în  administraţia publică 

locală 

 

Organizarea schimbului de bune 

practici  (M) 

4 mii BR 

BL 

2019 CRU 

APL I 

SAP  

4 activităţi 

45 participanţi 

  

 

Națională pentru Sănătate Publică, primarii 

unităților administrativ-teritoriale de 

nivelul unu şi agenţii economici care 

comercializează produse din tutun privind 

prevenirea accesului minorilor la produsele 

din tutun şi produsele conexe  

- şcoala securităţii pentru copii regională 

Ungheni Împreună reducem riscurile  

desfășurată pe Stadionul central;  

1 masă rotundă cu secretarii consiliilor 

locale privind pregătirea şi reacţionarea la 

calamităţile      naturale şi tehnogene; 

 Adoptarea a patru spatii publice din mun. 

Ungheni - Parcul din cartierul Ungheni 



Vale( adoptat de Centrul de Excelenţă în 

securitatea Frontierei), spaţiul din preajma 

băncii „Expresul” (adoptat de PP 

„Expresul”, teritoriul adiacent  LT „Mihai 

Eminescu” (adoptat de aceeaşi instituţie)  

şi spaţiul din preajma „Troiţei Martirilor 

Neamului” (adoptat de LT „V. Alecsandri” 

din Ungheni. 

Reconstrucţia şi modernizarea 

infrastructurii curţii blocurilor de locuit din 

mun. Ungheni - străzile Porumbescu 3, 5, 7 

şi Alexandru cel Bun 32 (instalate 30 de 

bănci şi 30 de urne de gunoi,asigurată 

securitatea pe timp de noapte a cetățenilor 

și a bunurilor publice prin instalarea a 51 

de felinare și a unui sistem video de 

monitorizare)  

Inaugurarea oficială (06.05.2019) a 

Centrului Multifuncţional ,,Dimitrie Gusti” 

din s. Cornova  

Inaugurarea ,,Scuarului Europei” 

(09.05.2019) în  mun. Ungheni            

(proiect al Consiliului raional Ungheni)  

Renovarea Parcului Central din mun. 

Ungheni: reconstruite aleile,  instalate 

felinare, bănci şi urne de gunoi, crearea 

teatrului de vară (24. 05.2019)  cu o 

capacitate de peste 100 de locuri etc.  

Amenajare spaţii,  terenuri, Organizarea 

Zilei Internaţionale a Familiei în mai multe 

localități 

Acordarea premiului mare  Primăriei 

municipiului Ungheni pentru proiectul 

„Mod sănătos de viaţă asigurat de o 

infrastructură sportivă transfrontalieră 

modernă” şi a premiului  III  Primăriei 

comunei Mănoileşti pentru integrarea 

copiilor cu dizabilităţi în gimnaziu de către 

IDIS „Viitorul” în cadrul Programului 

bunelor practici 

34 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 

2019 CR 

APL I 

SAP  

CRAI 

 

25 persoane instruite 

 

204 persoane instruite din cadrul APL 

nivelul II  

238 persoane instruite din cadrul APL 

nivelul I de către diverse structuri raionale 

și republicane  



 

 

 

  

Avizarea proiectelor de acte legislative 

şi normative (M) 

400 lei BR 

 

2019 CR,  

APL 

SAP 

10 proiecte de  acte legislative şi 

normative avizate 

5 proiecte de acte legislative și normative 

avizate 

 

OBIECTIV GENERAL:  Utilizarea eficientă a banilor publici şi creşterea veniturilor 

35 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 2019 CR,  

DGF, 

APL  

Cel puțin 5 evenimente Pe parcursul anului 2019 au fost organizate 

3 seminare cu reprezentanții primăriilor, 

secţiilor şi direcţiilor cu următoarele 

tematici: 

- privind modalitatea transmiterii volumului 

lucrărilor efectuate privind reparaţiile 

capitale; 

- privind elaborarea şi aprobarea bugetului 

pe anul 2020; 

-unele particularităţi privind inchiderea 

anuală şi prezentarea raportului financiar 

pentru anul 2019 

  

Identificarea noilor surse de venituri la 

bugetele locale prin stimularea 

dezvoltării economiei locale şi 

consolidarea bazei fiscale (M) 

- BP 2019 CR,  

DGF, 

APL  

Buget executat la nivel minim de 

90% 

În urma executării bugetului în anul 2019 a 

fost asigurată acumularea veniturilor la 

bugetul local de nivelul I cu 95,5 % şi a 

bugetului local de nivelul II cu 94.6 %  față 

de planul precizat.  

Cheltuielile şi activele nefinanciare au fost 

executate la bugetul local de nivelul I în 

mărime de 91,8 %  şi la bugetul local de 

nivelul II  în mărime de 92,6 % faţă de 

planul precizat 

  

Stimularea autorităţilor publice locale 

privind contribuţia pentru cofinanţarea 

proiectelor de dezvoltare locală  (M) 

- BP 2019 CR,  

DGF, 

APL  

Cel puțin 10 proiecte cofinanțate - primăriei Condrăteşti pentru construcția 

împrejmuirii la stadionul  din sat – 150,0 

mii lei;                      

- primăriei Corneşti pentru lucrări de 

reparație a reţelei de iluminat stradal și 

anume a străzii centrale cu lungimea de 3 

km -  50,0 mii lei;                                                                                                                           

- primăriei Cornova pentru implementarea 

proiectului „Alimentarea cu apă şi 

canalizare în s.Cornova” – 300,0 mii lei; 

pentru iluminare stradală  - 200,0 mii lei;  



- primăriei Costuleni pentru construirea 

rigolelor de scurgere pe porțiunea de drum a 

străzii „I.Corneleac” – 200,0 mii lei; pentru 

lucrările de iluminare stradală – 50,0 mii 

lei; 

- primăriei Floriţoaia Veche pentru 

procurarea unui clopot pentru biserica 

comunei Floriţoaia Veche – 100,0 mii lei; 

pentru extinderea reţelei de aprovizionare 

cu gaze naturale în  

satul Florițoaia Nouă – 250,0 mii lei; 

-  primăriei Hîrceşti contribuție la proiectul 

„Alimentarea cu apă” – 200,0 mii lei; 

- primăriei Mănoileşti pentru reparaţia 

fațadei grădiniţei  

Mănoilești – 200,0 mii lei;                                                            

- primăriei Măcăreşti pentru implementarea 

proiectului „Alimentarea cu apă a s. 

Măcărești”– 200,0 mii lei; pentru 

conectarea unui dulap la gazoductul cu 

presiune medie şi joasă – 550,0 mii lei; 

- primăriei Măgurele contribuţie la proiectul 

„Alimentarea cu  

apă și canalizare a satului Măgurele” 150,0 

mii lei; pentru reparația sistemelor de apă și 

canalizare în grădiniţa ,,Alunelul” – 50,0 

mii lei;      

 - primăriei Morenii Noi pentru lucrările de 

iluminare stradală – 150,0 mii lei;  

- primăriei Năpădeni contribuţie la proiectul 

„Alimentarea cu apă şi canalizare în 

s.Năpădeni” – 250,0 mii lei; pentru iluminat 

stradal – 100,0 mii lei;                                                                                

- primăriei or.Corneşti contribuţie la 

proiectul „Alimentarea cu apă şi canalizare” 

– 500,0 mii lei;  

- primăriei Petreşti pentru iluminare stradală 

– 100,0 mii lei; 

primăriei Pîrlița pentru extinderea reşelelor 

de gaze naturale – 250,0 mii lei; pentru 

reparaţia blocului alimentar la grădiniţa 



,,Prietenia” – 150,0 mii lei; 

- primăriei Rădenii Vechi pentru 

implementarea proiectului „Construcţia 

sistemelor de aprovizionare cu apă şi 

canalizare a s. Rădenii Vechi” – 200,0 mii 

lei; 

-  primăriei Sculeni pentru reparaţia sediului 

primăriei – 200,0 mii lei; pentru reparaţia 

grădiniţei din s.Sculeni – 200,0 mii lei; 

- primăriei Sineşti pentru extinderea 

apeductului – 100,0 mii lei;   

- primăriei Teşcureni pentru reparaţia 

grădiniței ,,Mărţişor” – 250,0 mii lei;  

- primăriei Todirești pentru finalizarea 

lucrărilor de reparație a porțiunii de drum – 

170,0 mii lei; pentru schimbarea geamurilor 

casei de cultură – 100,0 mii lei; 

- primăriei mun.Ungheni pentru elaborarea 

proiectului tehnic privind modernizarea 

stației 

de tratare a apei – 300,0 mii lei pentru 

lucrări de reparație la grădinițele nr.2, nr.9, 

nr.10 şi nr.11 – 1400,0 mii lei; pentru 

organizarea unui cantonament de 

vară a echipei de fotbal FCM Ungheni – 50 

mii lei; 

- primăriei Unţeşti pentru extinderea rețelei 

de gaze naturale de presiune medie și joasă 

– 250,0 mii lei; pentru iluminarea stradală 

într-un sector de case noi – 45,0 mii lei; 

- primăriei Valea Mare pentru gazificare a 

străzii principale din s. Buzduganii  de Jos – 

150,0 mii lei; pentru procurarea unui mijloc 

de transport – 200,0 mii lei; 

- primăriei Zagarancea pentru reparația 

grădiniţei,,Andrieş”                                                 

– 100,0 mii lei; 

- Consiliului Raional  contribuție pentru 

reparația capitală a drumului Ungheni - 

Cetireni-Alexeevca – 1000 mii lei;                                                         



- Consiliului Raional contribuţie la proiectul 

,,Patrimoniul Cultural - Sursă pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial în 

bazinul Mării Negre (COMOARĂ)” – 

140,0 mii lei;  

Consiliului Raional contribuţie la proiectul 

,,Monitorizarea şi protecţia comună a 

mediului în Bazinul Mării Negre (ALERT)” 

– 90,3 mii lei;  

- Consiliului Raional - pentru construcţia 

trotuarului str.Cristiuc intersecție cu 

str.Industrială ,,R1.1” ocolirea 

mun.Ungheni – 300 mii lei                                                                                

36 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 2019 CR,  

DGF, 

APL  

34  bugete aprobate Pe parcursul perioadei de raportare au fost 

recepţionate şi verificate materialele pentru 

totalizarea bugetului consolidat privind 

rezultatele anului precedent şi prezentarea 

dării de seama pe anul 2018 al raionului, 

dintre care şi datele privind planul pe reţea, 

state şi contingente a anului 

Acordarea ajutorului metodologic 

instituţiilor bugetare privind sesiunea 

procesului bugetar şi gestionarea 

alocaţiilor bugetare conform noii 

clasificaţii bugetare (M) 

- BP 2019 CR,  

DGF, 

APL  

5 direcții și secții, 33 primării și 49 

de instituții consultate și asistate 

A fost acordat suportul metodologic şi 

practic în procesul de rectificare/modificare 

ale bugetelor primăriilor ( nivelul I) şi 

instituţiilor de nivelul II, inclusiv şi 

instituţiilor de învăţămînt.  

În afară de aceasta au fost alocate mijloace 

financiare din Fondul de Rezervă pentru 

primării şi Consiliul raional 

37 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 2019 CR, 

AC  

Cel puţin 30 informaţii plasate 48 de anunţuri şi comunicate plasate pe 

siteul CR Ungheni, 14 anunţuri de 

participare pe RSAP  MTender 

PRIORITATEA VI – Dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră 

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea şi extinderea cooperării regionale şi internaţionale 

38 Dezvoltarea şi consolidarea 

parteneriatelor  regionale, 

transfrontaliere şi 

internaţionale 

Actualizarea prevederilor Acordurilor 

de colaborare dintre raionul Ungheni 

şi partenerii de cooperare 

 

Activităţi de dezvoltare a cooperării 

internaţionale 

6 mii 

 

BR  2019 CR, 

IPL, 

PL, 

IP 

,CRAI 

Cel puţin 2 planuri de acţiuni ale 

acordurilor de colaborare actualizate 

Cel puţin 10 proiecte la nivel de 

raion scrise şi depuse la finanţatori 

externi  

Cel puţin 4 activităţi cu impact 

internaţional organizate/participare 

*Actualizarea Planurilor de acțiuni din 

cadrul proiectelor  TREASURE BSB 371 și 

ALERT BSB 538,  

*Au fost scrise şi depuse 7 proiecte la 

Programul Operaţional Comun România-R 

Moldova 2014-2020,* 4 proiecte în cadrul 

Programului Operaţional Comun Bazinul 

Mării Negre 2014-2020 



4 proiecte au fost depuse la  Programul 

”Promovarea măsurilor de reducere a 

schimbărilor climatice şi dezastre în 

sectoarele apei şi protecţiei civile”, UNDP; 

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 2019 CR, 

CRAI 

Cel puţin 3 acorduri de 

colaborare/parteneriat semnate în 

cadrul activităţilor  

1 Acord de parteneriat reactualizat 

(Consiliul Judeţean Arad, Romania –  

Consiliul Raional Ungheni, RM 

1 Acord de parteneriat în elaborarea 

conceptului pentru a fi aprobat 

(Municipalitatea Jogeva, Estonia – 

Consiliul Raional Ungheni, RM) 

 Susţinerea procesului de înfrăţire de 

localităţi la nivel regional (inclusiv de 

frontieră) şi internaţional (M)   

3 mii 

 

BR 2019 CR, 

IPL, 

PL, 

IP 

CRAI 

Cel puţin 5 acorduri noi de înfrăţire 

a localităţilor din raion 

s. Cornova-or. Ștefăneşti, jud. Botoşani  

s. Măgurele- com. Măgurele, jud. Prahova 

Or.Corneşti-com. Oțeleni, jud. Iaşi 

Or.Corneşti- com. Lungani, jud. Iaşi 

Formarea/actualizarea bazei de date a 

partenerilor regionali şi transfrontalieri 

(M) 

1 mie 

 

BR  2019 CRAI 

 

Actualizarea permanentă a Bazei de 

date a partenerilor regionali si 

transfrontalieri 

Periodic se  actualizează  Baza de date a 

partenerilor regionali si transfrontalieri 

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/p

er 

proiect 

BR 

AS 

2019 CR, 

IPL, 

APL, 

 CRAI 

 

Cel puţin 2 proiecte implementate în 

cadrul Programului Operaţional 

Bazinul Mării Negre 2014-2020 

Cel puţin 5 proiecte adaptate 

cerinţelor POC România-Moldova 

2014-2020 

Sunt in implementare 3 proiecte în cadrul  

Programului Operaţional Bazinul Mării 

Negre 2014-2020:  

* Protecţia şi Monitorizarea în Comun a 

Mediului în Bazinul Mării Negre, ALERT, 

BSB 538 (CR Ungheni); *Patrimoniul 

Cultural Comun - Sursă de Dezvoltare a 

Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre, 

COMOARA, BSB 371 (CR Ungheni); 

*Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră 

curată, BSB 457 (Primăria mun. Ungheni) 

Au fost adaptate  

Pentru Programul  POC România-Moldova 

2014-2020, au fost elaborate acte de 

clarificări pentru 5 proiecte depuse.  

 

Stabilirea comunicării eficiente cu 

Ambasadele străine din Republica 

Moldova  (M) 

6 mii  BR 2019 CR, 

CRAI 

Cel puţin 6  evenimente cu 

participarea delegaţiilor 

Ambasadelor străine din Republica 

Moldova 

*Participarea consulului Biroul consular 

Ungheni la activităţile organizate de către 

CR Ungheni- Lansarea Centrului de 

Informare Turistică, Concursul 

”Businessmanul anului”, Festivalul 

Recoltei, Vinului şi Tradițiilor populare” 

*Participarea reprezentanților Ambasadei 

Poloniei în R Moldova la activitățile 

proiectului finanțat vde către Ministerul de 

Externe a Poloniei 



*Vizita reprezentanţilor UE – prezentarea 

Programului de dezvoltare a polilor 

economici Cahul şi Ungheni  

*Vizita reprezentaţilor Ambasadei Franţei 

la CR Ungheni 

39 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 2019 CR, 

APL, 

CRAI,

SPD 

Actualizarea bazei de date a 

donatorilor de cel puţin 2 ori pe an 

Baza de date este actualizată periodic şi 

diseminata către APL, ONG şi la solicitare 

Diseminarea informaţiei privind 

apelurile de finanţare lansate şi 

acordarea consultanţei (M) 

3 mii 

 

 

BR 

 

2019 CR , 

CRAI 

 

Diseminarea informaţiei privind 

apelurile de finanţare lansate 

Acordarea permanentă a consultaţiei 

beneficiarilor, în zilele de consultare 

Apelurile de proiecte sunt publicate pe 

pagina web a Consiliului Raional în măsura 

lansării acestora. Totodată sunt antrenate 

persoane în sesiunile de informare ale 

apelurilor de proiecte. 

În permanenţă sunt consultate APL, ONG 

privind posibilităţile de finanţare, elaborarea 

formularelor de aplicare 

Organizarea de evenimente de 

informare cu privire la oportunităţile 

de finanţare existente (M) 

3 mii BR 

 

2019 CR , 

CRAI 

Cel puţin 6 evenimente de 

diseminare a informaţiei privind 

apelurile de finanţare 

Au fost desfăşurate evenimente de 

informare privind oportunităţile de 

finanţare: 

*14.04.2019 – sesiune de informare privind 

specificul şi condiţiile Programului de 

Mini-granturi 2019 în cadrul GAL Sub-

Regiunea „Cula” din raionul Ungheni, 

primul apel; 

*12.08.2019 – sesiunea de informare 

privind posibilităţile de finanţare în cadrul 

programului „Promovarea măsurilor de 

reducere a schimbărilor climatice şi dezastre 

în sectoarele apei şi protecţiei civile”, 

UNDP; 

*15.11.2019 – Sesiune de informare privind 

posibilităţile oferite de  sistemul de  

monitorizare a mediului pentru elaborarea 

conceptelor de proiecte ştiinţifice şi de 

protecţie a mediului; 

*27.11.2019 – Sesiunea de informare 

privind participarea la Programul de 

Granturi Locale în cadrul proiectului „Fii 

schimbarea: Cetăţeni implicaţi – Comunităţi 

Durabile”, UE-GIZ; 

*03.12.2019 – Informarea primarilor , in 

special al celor noi aleşi privind 

oportunităţile de finanţare şi finanţatorii 

externi în cadrul Seminarului cu primarii 



unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul 

unu; 

 

40 Promovarea cooperării 

culturale internaţionale 

 

Organizarea Festivalurilor  

internaţionale: 

- Festival de muzică şi dans popular: 

Drăgaica 

62 mii 

 

BR 

AS  

 

2019 APL  

CR , 

SCT, 

CRC,

APL 

300 participanţi; 

 1000 spectatori 

 

 

 

 

 

Festivalul Internaţional Drăgaica nu s-a 

realizat din lipsă de finanţe; 

Schimburi culturale în cadrul 

Acordurlor de colaborare ale CR 

Ungheni cu diverşi parteneri (M/P) 

În 

limita 

sursel

or 

dispon

ibile 

BR 

AS 

 

2019 CR 

,SCT, 

CRC,

APL 

4 participări la festivaluri 

internaţionale 

-Festivalul Internaţional Glubina Ozer, ed-a 

XXIV-a, AMDP Drăgaica, CRC 

s.Pîrliţa,27iunie-01 iulie 2019,                               

79 000 lei;  

-Festivalul Internaţional Cântul 

Păstorilor,Iaşi România,a participat FF 

Ţărăncuţele    s. Floriţoaia 

Veche,11.12.2019                      20 pers, 

2 000 lei; 

 

Serviiciii  de bibliotecă pentru 

satisfacerea necesităţilor utilizatorilor  

Program EGOV (E –guvernarea) 

Program Advocacy 

Educaţia media pentru Comunitate 

Cetăţeanul activ produce schimbarea 

Replicarea serviciilor noi de bibliotecă 

În 

limita 

sursel

or  

dispon

ibile 

BS 2019 SCT 

 

300 participanţi; 

 1000 spectatori 

 

 

BPR ‚D.Cantemir”si filialele ei; 

Instruiti in cadrul programului  Advocacy ,  

8 ateliere  8 biblioteci teritoriale 

-Promovarea informarii alegatorilor” lansat 

si finantat de Ambasada SUA in RM  

implimentat de IREX, 

800 de persoane informate,    8 000 lei; 

 -„Consolidarea Presei independente si 

Educatiei Mediatice in Moldova” formarea 

formatorilor - 2 biblioteci ,  12 000lei; 

-Programul „Comunitatea Mea” 8  ateliere  

de informare a cetatenilor,  120 de 

participanti; 

-„Targul produselor Media „organizat  în 

parteneriat cu IREX Eropa ,  participante 20 

de biblioteci teritoriale , participanti  60 de 

tineri; 

-3 Proiecte - 

Start proiect pilot International „Fiecare 

copil merita o poveste” participante 5 

biblioteci ; 

„Bibliotecile spaţii democratice de 

informare si implicare civica”  participante 

8 biblioteci  teritoriale 

„Eu sunt promotorul schimbarii” 5  instruiri 



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

 

Ex Adela Gorun 023623054 

 

 

de formare a Formatorilor  

 5 biblioteci teritoriale;  

Realizat:-19 servicii moderne de bibliotecă 

Diminetţ de basm”/6 activitati,  65 de 

beneficiari; -„Biblioteca altfel  16 activitati  

28 participanţi, „In drum spre casă” 4 

instruiri,10 participanţi; „Biblioteca vine la 

tine” , „Femei cu idei”  6  şedinţe , 12 

participante; „Hai pe net ..cu tableta la 

povesti  activat in luna septembrie,  grup 

ţintă, 15 membri, Serviciul FabLab  5 

ateliere de luctu, 568 de vizitatori ; 

Clubul  de Robotica „Meteor” Atreliere de  

iniţiere  17 ateliere; -Tabra de Vara editia a 

VII-a –„ Biblioteca de vacanţă „  

Turul I,II  32 participanţi, 

2 500 lei. 

 


