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Raport privind gradul de implementare a     

Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru 

perioada 2012-2020 
(anul 2019) 

 

 
Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni reprezintă documentul de planificare 

strategică de bază în ceea ce ţine de asigurarea dezvoltării coerente şi durabile a raionului pentru perioada 

2012-2020. 

Strategia este structurată pe 4 domenii de dezvoltare, fiecare din care reflectă sectoarele strategice şi 

dezvoltă acţiunile din respectivul domeniu pentru a atinge obiectivele specifice. Aceste domenii de 

dezvoltare sînt: 

I. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

II. ECONOMIE. AGRICULTURĂ. TURISM 

III. SOCIAL 

IV. GUVERNARE LOCALĂ  

Mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării strategiei şi Planului de acţiuni este 

asigurat de Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională, creat în acest scop. 

Pe parcursul  anului 2019, Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională a continuat  asigurarea  

monitorizării şi evaluării mersului realizării Strategiei, întrunindu-se în 2 şedinţe. Scopul acestui proces  

a fost planificarea activităţilor, stabilirea indicatorilor de performanţă, evaluarea atingerii obiectivelor în 

timp util şi în bugetul alocat şi constatarea durabilităţii proiectelor implementate. În ianuarie 2019, 

componența Consiliului pentru dezvoltare locală şi regională a fost actualizată. 

 

 

 

DESCRIEREA GENERALĂ A GRADULUI DE REALIZARE A MĂSURILOR PREVĂZUTE 

ÎN PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

Prezentul raport conţine informaţii cu privire la gradul de implementare a tuturor acţiunilor care 

trebuiau realizate în baza planurilor de acțiuni din anexa 1 și 2 ale strategiei raionului. 

Dintre cele 160 de acţiuni planificate pentru anul 2019 în planul general– 141 sînt realizate parțial sau 

totalmente (în baza indicilor propuși pentru anul de raport), ceea ce reprezintă un procentaj de 88 % din 

totalul de acţiuni. 

 

 

Domeniu de 

dezvoltare 

Măsuri, total Măsuri 

realizate 

Măsuri 

realizate parțial 

Măsuri 

nerealizate 

Infrastructura și 

mediu 

19 7 9 3 

Economie. 

Agricultură. Turism 

33 25 6 2 

Social 81 52 16 13 

Guvernare locală 27 19 7 1 

Total 160 103 38 19 

Total, % 100 64 % 24% 12% 

 

Analizînd gradul de realizare a acţiunilor pe fiecare pilon aparte, observăm că în toate domeniile se 

lucrează la activităţi şi sînt observate evoluţii pozitive, dar şi anumite nerealizări. Concluzionăm că ritmul 

de implementare este echilibrat pe sectoare, cu excepția domeniului medicinii, problema fiind în 

insuficiența surselor financiare pentru investiții în modernizarea infrastructurii și dotărilor.  

De menţionat, că gradul de realizare a prezentei strategii a depins atît de resursele financiare 

disponibile şi atrase, cît şi,  în mare măsură, de participarea tuturor actorilor la procesul de implementare 

a acesteia. 
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Pe parcursul anului 2019 au fost continuate şi iniţiate un şir de proiecte importante în toate domeniile, 

cu implicarea Consiliului raional, fiind investite de ultimul cca 23,74 mln lei în infrastructură, proiecte 

locale şi transfrontaliere 

Cu aportul Consiliului raional, au fost susţinute 136 de măsuri/ proiecte, realizate pe teritoriul 

întregului raion, care au avut drept scop dezvoltarea infrastructurii de acces, de aprovizionare cu apă şi 

canalizare, modernizare a instituţiilor culturale şi de învăţămînt preşcolar, şcolar şi profesional, 

dezvoltarea reţelelor de iluminat stradal, extinderea rețelelor de aprovizionare cu gaze, susţinerea 

iniţiativelor locale mici, etc. Din şirul măsurilor/ proiectelor putem menţiona aportul Consiliului raional la 

implementarea proiectelor transfrontaliere realizate în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul 

Mării Negre 2014 - 2020, proiectului „Ambulanţa socială”, iniţiativelor locale a partenerilor ca: APL de 

nivelul I, JCI Ungheni, Fundaţia Comunitară Ungheni, etc.  

  Din sumele furnizate de responsabili de realizare a măsurilor/ proiectelor propuse, putem concluziona 

că în anul 2019, au fost asimilate fonduri de cca 126,14 mln lei, finanţate de Bugetul de stat, bugetele 

locale, diverşi finanţatori externi. Pe lîngă suma generală menţionată mai sus, nu putem neglija investiţiile 

efectuate de rezidenţii Zonei Economice Libere “Ungheni- Business”, care pe parcursul a 9 luni ale anului 

2019 au avut vînzari nete 2,5 mlrd lei, producţie industrială fabricată în sumă de 2,3 mlrd lei, investiţii - 2 

mln USD, 2815 angajaţi. Astfel, această structură, rămîne extrem de importantă pentru economia raionului. 

 

 

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DIN PLANUL DE ACŢIUNI POTRIVIT DOMENIILOR 

DE DEZVOLTARE 

 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului 

Ungheni, subsecvent, structurii strategiei a fost întocmit conform celor 4 direcţii de dezvoltare. Analiza 

gradului de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni a fost realizată din perspectiva direcţiilor 

strategice, priorităţilor, obiectivelor generale şi specifice şi a fiecărei măsuri distincte stabilite în Planul 

pentru implementarea strategiei. Gradul de realizare a acţiunilor din Plan a fost determinat în baza 

rapoartelor/informaţiilor recepţionate de la instituţiile responsabile pentru implementarea acţiunilor şi 

datelor prezentate de Direcţia Finanţe. 

 

Domeniul de dezvoltare I. Infrastructură şi mediu 

Potrivit strategiei, Domeniul de dezvoltare I cuprinde Prioritatea 1 “Reabilitarea dezvoltării 

infrastructurii publice şi protecţia mediului”, urmînd ca acesta să fie atinsă prin următoarele obiective 

generale: 

1.1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere 

1.2. Modernizarea, extinderea sau înfiinţarea reţelelor de utilităţi publice de bază 

1.3. Gestionarea eficientă a deşeurilor  

1.4 Eficientizarea energetică şi dezvoltarea surselor alternative 

1.5. Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la protecţia mediului 
Planul de acţiuni pentru anul 2019, în partea ce ţine de Domeniul de dezvoltare I, stabileşte 19 de 

măsuri. În tabelul de mai jos poate fi vizualizat coraportul dintre acţiunile planificate, acţiunile realizate, 

acţiunile realizate parţial şi acţiunile nerealizate. 

 

Domeniu de 

dezvoltare 

Măsuri, total Măsuri 

realizate 

Măsuri 

realizate partial 

Măsuri 

nerealizate 

Infrastructura și 

mediu 

19 7 9 3 

% 100% 37% 47% 16% 

 

Menţionăm faptul că marea parte a acestor acţiuni s-au referit la reabilitarea drumurilor de acces şi 

intravilane, extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, implementarea proiectelor de 

eficienţă energetică. În anul 2019 au fost continuate un şir de proiecte investiționale iniţiate în anii 

anteriori în domeniul modernizării infrastructurii şi aprovizionării cu apă. Astfel, în perioada de raport au 

fost reabilitate drumuri din sursele alocate de fondul rutier şi prin programul naţional “Drumuri bune 

pentru Moldova”.  
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Ponderea domeniului de dezvoltare I este cea mai mare în total investiţii, fiind cca. 92,64 mln lei. 

 

Realizări majore 

- Reabilitate 7,0 km drumuri în sumă de 9,54 mln finanțate în cadrul proiectelor regionale 

- Reabilitate drumuri locale de competenţa APL I şi APL II în sumă de 26,77 mln lei din din contul 

veniturilor formate prin aplicarea taxei pentru utilizarea drumurilor 

- Drumuri renovate in cadrul programului Drumuri bune pentru Moldova II - îndeplinite lucrări în 

sumă de 38 mln lei pe 85 de porţiuni de drum cu lungimea de 59.8km 

- Extinsă reţeaua de aprovizionare cu apă şi canalizare, prin construcţia reţelelor de apeduct şi 

canalizare, instalarea turnurilor de apă, conectarea gospodăriilor în val. totală de 15,75 mln lei  

- Extinsă reţeaua de conectare la gaze naturale pentru populaţia din Pîrliţa, Cetireni, Floriţoaia Veche, 

Măcărești, Valea Mare, Unţeşti. Contribuţia Consiliului raional – 1,63 mln lei (720 mii lei.în 2018) 

- Organizate campanii de protecţie a mediului prin plantarea a 210 arbori plantaţi în mun.Ungheni, 

curăţirea 3,8 km a albiilor rîurilor, lichidate 20 şi amenajate 21 gunoişti, curăţite 11 izvoare şi 65 fîntîni. 

Peste 10000 elevi din instituţiile şcolare au participat la activităţi destinate protecţiei mediului 

- Asigurată implementarea proiectului-pilot Energie şi Biomasă - 7 instituţii publice beneficiare, un 

cluster de energie alternativă creat la nivel naţional 

- Extinsă reţeaua de iluminat stradal în 9 localități, dintre care contribuţia CR – 945,0 mii lei 

- Iniţiat proiectul pentru crearea Punctului de operare terestră SMURD Ungheni – efectuată 

proiectarea, selectat agentul economic, lucrări începute în 2020. 

 

Restanţe 

- Construcţia Centrului Regional de Management al Deşeurilor Solide – în proces de 

reconceptualizare un nou concept al manegementului deşeurilor la nivel de ţară 

- Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale a localităţilor şi Planului de Amenajare a Teritoriului 

Raionului Ungheni din lipsa de surse financiare 

- Rata scăzută a implementării proiectelor regionale în comparaţie cu obiectivele propuse pentru 

anul 2019. 

 

Domeniul de dezvoltare II. Economie. Agricultură. Turism 

Potrivit strategiei, Domeniul de dezvoltare II cuprinde Prioritatea 2 “ Dezvoltarea competitivităţii 

economice”, urmînd ca acesta să fie atinsă prin următoarele obiective generale:  

2.1. Susţinerea creării şi dezvoltării IMM-urilor 

2.2. Valorificarea potenţialului agro-alimentar 

2.3. Asigurarea atragerii investiţiilor 

2.4 Valorificarea potenţialului turistic 

Planul de acţiuni, în partea ce ţine de Domeniul de dezvoltare II, stabileşte 33 de măsuri.  

În tabelul de mai jos poate fi vizualizat coraportul dintre acţiunile planificate, acţiunile realizate, 

acţiunile realizate parţial şi acţiunile nerealizate.  

 

Domeniu de 

dezvoltare 

Măsuri, total Măsuri 

realizate 

Măsuri 

realizate parțial 

Măsuri 

nerealizate 

Economie. 

Agricultură. 

Turism 

33 25 6 2 

% 100% 76% 18% 6% 

 

Cu referinţă la acţiunile din Domeniul de dezvoltare II realizate în anul 2019, menţionăm faptul că 

marea parte a acestor acţiuni s-au referit la activităţi de formare antreprenorială, accesare a fondurilor, 

creare şi dezvoltare a parteneriatelor locale, naţionale şi internaţionale, promovare a agenţilor economici, 

îmbunătăţire a utilizării terenurilor existente, dezvoltare a potenţialului turistic în raion. Investiţii 

asimilate- cca 10,5 mln lei. În afară de aceasta, ZEL “Ungheni- Business” a atras investiţii de cca 2 mln 

USD în primele 9 luni ale anului 2019. 
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Realizări majore 

- Organizate 32 evenimente de formare antreprenorială şi consolidare a cunoştinţelor 

antreprenorilor din raion (seminare, mese rotunde, vizite de studiu), în total cca 735 participanţi. De 

asemenea, în cadrul programelor naţionale PARE 1+1, START pentru TINERI, au fost instruite în total 

40 persoane 

- Agenţi economici participanţi în 5 programe, implementate la nivel naţional, dintre care 2 

beneficiari de co-finanţare a spaţiului expoziţional, 6 beneficiari a programelor destinate femeilor – 831 

mii lei, 4 beneficiari programul PARE 1+1 – 907,5 mii lei, 2 granturi apicultori şi subvenţii în avans- 6,6 

mln lei. Beneficiari – 55 întreprinderi 

-  Organizată participarea agenţilor economici la 3 expoziţii naţionale 
-    Au fost reduse cu 735 ha terenurile agricole nelucrate  şi extinse cu 47 ha - plantaţii multianuale, 25 

ha – căpşun si arbuşti fructiferi 

-  Create 6 loturi demonstrative cu suprafaţa de 63 ha prin aplicarea metodelor productive, tehnici şi 

tehnologii moderne 

-  Organizate 2 evenimente anuale de promovare şi stimulare a agenţilor economici locali: Concursul 

raional Businessmanul Anului şi Ziua lucrătorului în agricultură şi industrie alimentară- total 350  

participanţi 

- Desfășurate activităţi pentru promovarea raionului şi dezvoltarea turismului, precum: reabilitarea 

clădirii şi lansarea punctului demonstrativ apicol în cadrul RNS Plaiul fagului, zonă de plajă în s. Sculeni, 

piaţă pentru producători locali, s. Rădenii Vechi, un şir de festivaluri şi expoziţii, cu peste 2000 de 

spectatori, instruiri şi consultanţă cu potenţiali prestatori de servicii turistice. În curs de implementare 

proiectul Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în bazinul 

Mării Negre (COMOARĂ), în cadrul căruia a fost lansat Centrul de Informare Turistică. 

 

Restanţe 

- Implementarea activităţilor ce țin de crearea Centrului multifuncţional în com.Sculeni 

(identificată sursa de finanţare pentru anul 2020) 

- Organizarea evenimentelor cu potenţial de promovare a oportunităţilor de investiţii şi 

parteneriate, inclusiv economice 

- Reabilitarea monumentelor culturale şi istorice, cu un potential turistic înalt (nu au fost 

identificate surse de finanţare). 

 

Domeniul de dezvoltare III. Social 

Potrivit strategiei, Domeniul de dezvoltare III cuprinde: 

 Prioritatea III “Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, învăţămînt şi cultură”, urmînd ca 

aceasta să fie atinsă prin următoarele obiective generale:  

3.1. Modernizarea/ reabilitarea infrastructurii sociale 

 Prioritatea IV – „Dezvoltarea serviciilor sociale, educaţionale, de sănătate şi cultură de mai 

bună calitate”  

4.1 Crearea şi diversificarea serviciilor alternative sociale şi de sănătate 

4.2 Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului de învăţămînt 

4.3 Punerea în valoare a moştenirii culturale 

Planul de acţiuni, în partea ce ţine de Domeniul de dezvoltare III, stabileşte 81 de măsuri.  

În tabelul de mai jos poate fi vizualizat coraportul dintre acţiunile planificate, acţiunile 

realizate,acţiunile realizate parţial şi acţiunile nerealizate. 

 

Domeniu de 

dezvoltare 

Măsuri, total Măsuri 

realizate 

Măsuri 

realizate parțial 

Măsuri 

nerealizate 

Social 81 52 16 13 

% 100% 64% 20% 16% 

 

Procentul scăzut de realizare, ca şi în anii precedenţi, se datorează domeniului sănătăţii, care necesită 

investiții în modernizare esenţiale, ceea ce duce la stagnarea realizării obiectivelor propuse. 

Cu referinţă la acţiunile din Domeniul de dezvoltare III realizate în anul 2019, menţionăm faptul că 

marea parte a acestor acţiuni s-au referit la reabilitarea infrastructurii sociale, dotarea cu echipament a 
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instituţiilor medicale, culturale, de învăţămînt, asigurarea populaţiei cu servicii sociale de calitate, 

dezvoltarea capacităţilor tinerilor şi protecţia celor cu nevoi speciale, asigurarea funcţionalităţii serviciilor 

şi instituţiilor create de Consiliul raional. Investiţiile totale atrase şi alocate pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii şi dotării acestui domeniu– 21,2 mln lei. 

 

Realizări majore 

 

- Continuate proiecte investiţionale în cadrul IMSP SR:  1 sistem de instalaţii solare gata de dat în 

exploatare, 1 bloc operator reparat şi dotat cu echipament medical (aparat de anestezie, lampă),  o 

porţiune de gard, mobilier, în sumă totală de cca 2,25 mln lei 

- 113 angajaţi medicali, inclusiv: 61 medici  şi 52 asistente medicale cu cunoştinţe şi capacităţi 

îmbunătăţite în urma participării la activităţi de formare şi perfecţionare 

- Optimizate cheltuieli de întreţinere a IMSP CS Ungheni: Energia electrică – 8,5 %, energia termică– 

6,2 %, carburanţi – cu 10%, telefonie – 25% 

- Efectuate următoarele lucrări de reparaţie la IMSP CS din raion: lucrări de reparaţie a sistemului de 

încălzire şi instalarea cazanelor la OMF Negurenii Vechi, OMF Floriţoaia Noua, OMF Semeni, OMF 

Chirileni, reparaţia acoperişului OMF Semeni schimbarea geamurilor, reparaţia cabinetelor medicilor de 

familie, în CS Ungheni, amenajarea şi îngrădirea teritoriilor în 5 OMF rurale în sumă totală de 753,9 mii 

lei  

-  IMSP CS Ungheni- au fost achiziţionate  dispozitive medicale din Proiectul ,,Viaţa Sănătoasă ,, 

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare/MS (SDC) – 242, 5 mii lei, Total pentru toate CS 

autonome  -în sumă de 876 mii lei ( Electrocardiografe 12 canale – 28, Lămpi de examinarfe – 41), 

mobilier pentru Laboratorul Clinic, OMF/OS rurale pentru MF –180,0 mii lei. 

- Proiect în cadrul CS Ungheni: Prevenirea şi tratamentul Diabet zaharat (instruiţi 85 lucrători medicali, 

instruiţi formatori -15), Proiect Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală din Moldova 

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare ,,Trimbos Moldova,, 15 angajaţi, Dezvoltarea SIMI 

prin achiziţionarea utilajului informaţional –suma 100,0 mii lei din surse proprii, parteneriat cu Centrul 

Strategii şi Politici de Sănătate(CSPS)/MS- total instruiţi 160 de beneficiari. 

- 170 angajaţi instruiţi cu concursul AO ,,KEYSTONE Moldova”,  competenţe profesionale evaluate la  

52 angajaţi din cadul serviciilor Asistenţă parentală profesionistă şi Echipă Mobilă 

- Crearea Serviciului ,, Ambulanţa socială” în cadrul Centrului de Reabilitare şi Integrare pentru Bătrîni  

prin facilitarea incluziunii şi  prevenirii discriminării a 264 persoane cu dizabilităţi  

- 5 ansambluri folclorice şi 1 instituţie dotate cu costume naţionale, utilaj şi instrumente, în sumă de 

287,65 mii lei 

- Organizate 19 festivaluri – peste 13000 spectatori, simpozioane; 6 expoziţii, concursuri; lansări de carte, 

24 sărbători/manifestări tradiţionale; 9 seminare instructiv -metodice;  2 laboratoare practice 

- Oferta de formare continuă a cadrelor didactice realizată în proporţie de 100%. Cadrele manageriale au 

susţinut gradul -100%, cadrelele didactice - şi 99,39%. Promovaţi în funcţie 9 cadre manageriale sau 

69,2% din necesar 

- S-a asigurat  funcţionalitatea Centrului Raional de Tineret prin: realizarea Planului de acţiuni în 

proporţie de 100%,dotare (mobilier, TVş.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 asigurat funcţionalitatea a 10 şcoli de circumscripţie ( fără LT”A. Puşkin”) şi transportarea 

calitativă a tuturor (100%) copiilor din  31 localităţi 

- S-a asigurat rata de promovare: în  învăţământ 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 

- Olimpiada raională: au fost organizate 16 concursuri raionale la disciplinele şcolare. Au fost asigurate 

29 locuri premiante la olimpiada naţională sau 48,3% din toşi participanţii la lotul olimpic republican 

 - Proiect ,,Viaţă Sănătoasă”: Implementarea Planului de acţiuni în cadrul proiectului local ,,Sporirea 

accesului persoanelor cu boli netransmisibile şi vîrstnicilor din comunităţile defavorizate(zona Cula) la 

servicii integrate’’. Competenţe consolidate pentru  35 membri ai EMD din zona Cula. 
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- Planul activităților extracurriculare şi extraşcolare a fost realizat în proporţie de 100%. -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.  

- 1430 copii  au beneficiat de odihnă în 4 tabere (2 locale şi 2 în raioane învecinate), din ei 358 pe cont 

gratuit  

- Au fost dotate cu  echipament tehnologic (table interactive, calculatoare, televizoare etc.) 

16 instituţii şcolare (sau 34,7%din numărul total de instituţii). Au fost implementate19 proiecte 

investiţionale (aproximativ 15,5 mln. lei) 

- Implementate  proiecte educaţionale 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 

- Au activat secţii sportive cu participarea tinerilor la  32 campionate, 45 turnee. Și-au desfăşurat 

activitatea 91 secţii sportive cu 1824 participanţi.  Ziua Sportului a întrunit aproximativ 1350 de 

participanţi.  

 

Restanţe 

-  Realizarea proiectului “Eficientizarea surselor termo-energetice a blocurilor  secţiilor de pediatrie si 

neurologie IMSP Spitalul Raional Ungheni.”, dotarea blocului alimentar cu utilaj modern, reparaţia  

capitală cu schimbarea reţelelor inginereşti a secţiei de maternitate, modernizarea laboratorului, dotarea 

cu transport medical, etc. 

- Îmbunătăţirea  condiţiilor de plasament în cadrul Centrului de plasament pentru persoane adulte şi 

vărstnice, Extinderea programului,,Mellow Parenting” 

- Acoperirea necesarului de cadre în domeniile vizate de prioritate, în special medicină 

- Gazificarea instituţiilor medicale şi amenajarea teritoriului adiacent 

- Fondul de carte învechit şi infrastructură deficitară în domeniul culturii 

- Reparaţia capitală a BPR „D. Cantemir”, Muzeului de Istorie şi Etnografie din Sculeni,  Casei de 

Cultură din s.Pîrliţa. 

 

Domeniul de dezvoltare IV. Guvernare locală 

Potrivit strategiei, Domeniul de dezvoltare IV cuprinde: 

 Prioritatea V “ Consolidarea capacităţii managementului administraţiei publice locale”, 

urmînd ca acesta să fie atinsă prin următoarele obiective generale: 

5.1. Modernizarea relaţiei cetăţean – administraţie 

5.2. Utilizarea eficientă a banilor publici şi creşterea veniturilor 

 Prioritatea VI Dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră 

6.1. Îmbunătăţirea şi extinderea cooperării regionale şi internaţionale 
 

Planul de acţiuni, în partea ce ţine de Domeniul de dezvoltare IV, stabileşte 27 de măsuri.  

În tabelul de mai jos poate fi vizualizat coraportul dintre acţiunile planificate, acţiunile realizate, 

acţiunile realizate parţial şi acţiunile nerealizate. 

 

Domeniu de 

dezvoltare 

Măsuri, total Măsuri 

realizate 

Măsuri 

realizate parțial 

Măsuri 

nerealizate 

Guvernare 

locală 

27 19 7 1 

% 100% 70 % 26 % 4 % 

 

Cu referinţă la acţiunile din Domeniul de dezvoltare IV realizate în anul 2019, menţionăm faptul că 

marea parte a acestor acţiuni au auvut drept scop extinderea parteneriatelor, locale, regionale şi 

internaţionale, implementarea proiectelor de interes comun, dezvoltarea relaţiei cetăţean – administraţie, 

prin informarea şi implicarea primilor în procesul decizional.  Suma totală a investiţiilor atrase/efectuate 

pe domeniu prioritar este de 1,8 mln lei, dar, în cifra data nu sînt incluse investiţiile care fac obiect al 

proiectelor menţionate mai jos, fiind deja incluse în domeniile de dezvoltare I, II, III. 
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Realizări majore 

- 60 mii cetăţeni informaţi prin: 450 materiale publicate pe pagina web, reţeaua  facebook, inclusiv în 

presa locală, 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 , 132 consultări publice, 

1700 participanţi la măsurile de consultare publică. 

- 89 cooperări locale dezvoltate (asigurarea cu apă potabilă, reparaţia şi întreţinerea drumurilor, 

iluminatul public stradal, colectarea deşeurilor menajere). 

- Parteneriate locale și regionale dezvoltate (1 site web regional „Grupul de Acţiune Locală 

„Subregiunea Cula” dezvoltat (14 primării, 34 localităţi, 23013 locuitori – 8 primării din raion), 5 

acorduri de colaborare ale Consiliului raional încheiate/ semnate: A.O. ,, Alternative sociale” privind 

implementarea proiectului ,, Ambulanţă socială” - Fundaţia Filiala din RM a Fundaţiei „CRED-Centrul 

Româno- Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate” 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 

Floriţoaia Veche, Mănoileşti, Pîrliţa, Valea Mare, Zagarancea) 

- 15 proiecte proiecte scrise şi depuse la finanţatori: 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” 

- Funcțional primul Grup de Acţiune Locală în raionul Ungheni în zona rîului Cula, 1 apel de 

proiecte, 5 beneficiari, grant aprox 400 mii lei cu finanțare din partea Estoniei 

- Parteneriate existente dezvoltate: 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) 

- Proiecte transfrontaliere în curs de 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 deşeuri 

pentru o Mare Neagră curată, BSB 457 (Primăria mun. Ungheni). Adaptate pentru Programul  POC 

România-Moldova 2014-2020, elaborate acte de clarificări pentru 5 proiecte depuse  

- Efectuate schimburi culturale și promovată imaginea raionului: Festivalul Internaţional Glubina 

Ozer, ed-a XXIV-a, AMDP Drăgaica, CRC s.Pîrliţa,27iunie-01 iulie 2019, Festivalul Internaţional Cântul 

Păstorilor,Iaşi, România, FF Ţărăncuţele  s. Floriţoaia Veche, 11.12.2019   

- În curs de modernizare 56 de biblioteci publice, pe parcursul anului 2019 au fost deserviţi în jur de 

25 600 utilizatori care au frecventat biblioteca cel puţin de 15 ori pe an şi au împrumutat în jur 30 

documente. Pentru îmbunătăţirea activităţilor, centrul metodologic s-a orientat spre atragerea investiţiilor 

prin implementarea a 7 proiecte comunitare. Bibliotecarul are ca activitate promovarea memorie şi 

cunoaşterea locală. În scopul promovării personalităţilor marcante  unghenene în 2019 a apărut de sub 

tipar ediţia a III-a a Ghidului biobibliografic: Pământenii noştri. Personalităţi unghenene. (196 ex.)  

Pentru fiecare utilizator al bibliotecii statul a cheltuit 19 lei. 

 

Restanţe 
- Festival de muzică şi dans popular Drăgaica – lipsa surselor de finanțare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CONCLUZII 

 

Procesul de implementare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni 

înregistrează procentajul de realizare deplină a acţiunilor planificate pentru anul 2019– 64%, iar 

nerealizarea deplină de 12%.  

Activităţile realizate în 2019 au contribuit la atingerea obiectivelor stabilite în Strategie. Se 

evidenţiază domeniul infrastructurii, care a înregistrat volum de investiţii considerabil, în domeniile 

reabilitării drumurilor şi aprovizionării populaţiei cu apă. 

O provocare ţine de continuarea/ finalizarea proiectelor regionale şi naţionale, precum: reabilitarea 

drumului L392 Ungheni- Cetireni- Alexeevca, finalizarea reparaţiei traseului R1 Chişinău – Ungheni- 

Sculeni, extinderea rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare. Nerealizarea în termen a unor 

obiective, ar putea avea impact negativ asupra situaţiei socio-economice a zonelor implicate. Nerealizarea 

deplină a activităţilor propuse  se datorează, în mare parte, lipsei resurselor financiare necesare.  

În 2019 au demarat activităţi şi au apărut noi oportunităţi pentru dezvoltarea unor acţiuni noi în, 

practic, toate domeniile. Au fost applicate un şir de proiecte la diverşi donatori, inclusiv Programul 

Operaţional Comun România-Republica Moldova. O provocare reprezintă şi programele care urmează a 

fi derulate, inclusiv programul major EU4Ungheni: regiune-pilot, finanţat de Uniunea Europeană. 

Astfel, pentru anul 2020 rămîn prioritare domeniile de modernizare şi extindere a reţelei de 

infrastructură rutieră şi edilitară, asigurarea populaţiei cu servicii medicale, educaţionale de calitate, 

susţinerea creării infrastruturii de afaceri, dezvoltarea activităților culturale, turistice și capacităților 

prestatorilor, consolidarea relației administrație – cetățean, valorificarea oportunităţilor de investiţii prin 

implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale. 

Reieşind din contextul actual, Planul de acţiune al documentului strategic a fost actualizat pentru anul 

2020, cu posibila ajustare pe parcursul anului.  

În concluzie, pentru buna implementare a strategiei de dezvoltare este necesară o implicare a tuturor 

factorilor reprezentativi ai raionului, dar şi o foarte bună colaborare între cetăţeni şi administraţia locală. 

Astfel, strategia trebuie văzută ca şi document al tuturor localităţilor şi este realizabilă cu implicarea 

tuturor membrilor comunităţii. Este foarte important de a dezvolta şi susţine noi forme, precum echipe de 

voluntari, grupuri de iniţiativă şi de acţiune locală, iar planificarea să fie efectuată de jos în sus, cu 

maxima proximitate de necesitățile cetățenilor. De asemenea, multiplele activităţi propuse pot fi 

soluţionate doar prin identificarea şi aplicarea la donator externi. 

 

Notă: Varianta detaliată a raportului poate fi accesată pe site-ul www.crungheni.md  

 

 

 

Șef Secție Economie și Reforme,                                        Ludmila URSATIEV 

http://www.crungheni.md/

