
Raport privind gradul de implementare a     

Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru 

perioada 2012-2020 
(anul 2020) 

 
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 si monitorizare a implementării strategiei şi Planului de acţiuni este 

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

Pe parcursul  anului 2020, Consiliul pentru dezvoltare locală şi regională a continuat  asigurarea  

monitorizării şi evaluării mersului realizării Strategiei. 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 2020, componenţa 

Consiliului pentru dezvoltare locală şi regională a fost actualizată. De menţionat, că pe parcursul anului 

2020 a fost iniţiat procesul de elaborare a documentului strategic nou, scopul căruia este identificarea unei 

viziuni  de dezvoltare a raionului pentru perioada următoare. 

 

 

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 acţiuni din anexa 1 şi 2 ale strategiei raionului. 

Dintre cele 168 de acţiuni planificate pentru anul 2020 în planul general– 117 sînt realizate  

totalmente (în baza indicilor propuşi pentru anul de raport), ceea ce reprezintă un procentaj de 70% din 

totalul de acţiuni. 

 

 

Domeniu de 

dezvoltare 

Măsuri, total Măsuri 

realizate 

Măsuri 

realizate parţial 

Măsuri 

nerealizate 

Infrastructura şi 

mediu 

33 22 8 3 

Economie. 

Agricultură. Turism 

34 23 8 3 

Social 74 50 10 14 

Guvernare locală 27 22 3 2 

Total 168 117 29 22 

Total, % 100 70% 17% 13% 

 

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

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

că ritmul de implementare este echilibrat pe sectoare, cu excepţia domeniului medicinii, problema fiind în 

insuficienţa surselor financiare pentru investiţii în modernizarea infrastructurii şi dotărilor şi anului 

marcat de pandemie COVID- 19. 

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. 



Pe parcursul anului 2020 au fost continuate şi iniţiate un şir de proiecte importante în toate domeniile, 

cu implicarea Consiliului raional, fiind investite mijloace financiare de ultimul cca 66.5 mln lei în 

infrastructură, proiecte locale şi transfrontaliere. 

     Cu aportul Consiliului raional, au fost susţinute un şir 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 reţelelor de aprovizionare cu gaze, susţinerea 

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

la implementarea in cadrul Programului Bazinul Mării Negre 2014-2020, POC Romania-Republica 

Moldova, 2 proiecte in perioada de precontractare, FNDR sînt in derulare 2 proiecte de reabilitare a 

infrastructurii din municipiul şi raionul Ungheni şi 3 proiecte sunt în etapa II de aplicare spre finanţare. 

Sînt in derulare şi /sau finalizare 13 proiecte locale şi regionale finanţate din FEN. 

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

că în anul 2020, au fost asimilate fonduri total 152,72 mln lei: reparate şi renovate 19 drumuri locale cu 

lungimea totală de 10,35 km în sumă de 34,7 mln, reparaţia infrastructurii rutiere regionale - 15,0 mln lei, 

drumuri renovate în cadrul programului Drumuri bune pentru Moldova - 37,82,mln lei, proiecte  privind 

provizionarea cu apă şi canalizare 26,9 mln lei, furnizarea de gaze naturale 1,8 mln lei, iluminare stradală 

- 3,1 mln lei, susţinerea mediului privat – 30,5 mln lei, altele – 2,9 mln lei, finanţate de Bugetul de stat, 

bugetele locale, contribuţia populaţiei, 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 12 luni ale anului 2020 au avut vînzari nete 2372,6 mln. lei,  investiţii – 7,69 mln USD 

3099 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 strategie raionuluii a fost întocmit conform celor 4 direcţii de dezvoltare. 

Analiza gradului de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni pentru anul 2020 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 2020 în partea ce ţine de Domeniul de dezvoltare I, 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 partial 

Măsuri 

nerealizate 

Infrastructura şi 

mediu 

33 22 8 3 

% 100% 67% 24% 9% 

 

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 2020 au fost continuate un şir de proiecte investiţionale iniţiate în anii 

anteriori în domeniul modernizării infrastructurii şi aprovizionării cu apă. Astfel, conform programului de 

reparaţie pentru anul 2020 au fost reparate şi renovate mai multe drumuri locale cu lungimea totală de 

10,35 km în sumă de 22,4 mln.lei . Drumuri renovate în cadrul programului naţional “Drumuri bune 

pentru Moldova”- 123 porţiuni de drum , în sumă de 37,82 mln lei. 

Realizări majore 

 - Reabilitate  conform programului de reparaţii pentru 2020: reparate şi renovate 19 drumuri locale cu 

lungimea totală de 10,35 km în sumă totală de 34,7 mln.lei inclusiv din bugetul raional 22,4 mln. lei din 

care îmbrăcaminte de beton asfaltic 9,18 km şi varianta albă 1,17 km. 

- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere conform proiectelor aprobate. Mănoileşti-

Cetîreni:lucrări îndeplinite în suma de 10 mln lei 2 km drum asfaltat; Ungheni Cetîreni Alexeevca - 

lucrări în sumă de 5 mln lei 1,5 km drum asfaltat. 

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

sumă de 37,82 mln lei pe 123 de porţiuni de drum din raion, dintre care 7,119 km beton asfaltic, 51,493 

km. 

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

canalizare, instalarea turnurilor de apă, conectarea gospodăriilor în valoare  totală de 26,9 mln.lei inclusiv 

bugetul raional 3,7 mln lei contribuţia  CR în  5 localităţi:or. Corneşti, Boghenii Noi, Cioropcani, 

Floriţoaia Veche, Zagarancea, Fondul ecologic 2 mln. lei  

 

- Extinsă reţeaua de conectare la gaze naturale în sumă totală de 1,8 mln.lei  pentru populaţia din 

Cetireni în sumă de 360,0 mii lei din care 280,0 contribuţia CR şi 80 mii lei contribuţia poulaţiei, Petreşti 

290,0 mii lei contribuţia CR, , Valea Mare, 731,0 mii lei 549,0 mii lei CR, 62,0 Consiliul local, 120,0 mii 

lei contribuţia populaţiei, Unţeşti. 290,0 mii lei CR,  Contribuţia populaţiei-50,0 mii . lei. În total 

contribuţia Consiliului raional – 1,4 mln lei. 

 

- Organizate campanii de protecţie a mediului prin plantarea a 15920 arbori plantaţi de către primăriile 

raionului, dintre care mun..Ungheni 2500 puieţi Valea Mare  2000 puieţi, Todireşti 2000, Măcăreşti 2000, 

Zagarancea 1700, Pîrliţa 1000, Hîrceşti 1000 arbori/puieţi 

 

- Extinsă reţeaua de iluminat stradal în 4 localităţi în sumă totală de 3,1 mln.lei: Cetireni,  

Condrăteşti, Morenii Noi, Năpădeni, dintre care contribuţia CR – 290,0 mii lei 

 

- Iniţiat proiectul pentru crearea Punctului de operare terestră SMURD Ungheni –este finisat la  90% 

în luna martie-aprilie 2021 urmează să fie instalat utilajul cu eventuala recepţie.Efectuată proiectarea, 

selectat agentul economic, lucrări care deja au inceput. 

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 

- Reţinerea activităţilor de planificare la nivel de raion din cauza lipsei documentelor de planificare 

strategică aprobate la nivel naţional (Moldova 2030 şi strategii / programe sectoriale) 

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

anul 2020. 

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 34 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 parţial 

Măsuri 

nerealizate 

Economie. 

Agricultură. 

Turism 

34 23 8 3 

% 100% 67% 24% 10% 

 

Cu referinţă la acţiunile din Domeniul de dezvoltare II realizate în anul 2020, 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 de mediul privat prin programe naţionale- cca 30,5 mln lei (de cca 3 ori mai mult faţă de 2019). 

În afară de aceasta, ZEL “Ungheni- Business” a atras investiţii de cca 7,69 mln USD în 12 luni ale anului 

2020 

Realizări majore 

- Organizate 28 evenimente de formare antreprenorială şi consolidare a cunoştinţelor 

antreprenorilor din raion (seminare, mese rotunde, vizite de studiu), în total cca 852 participanţi. În 

cadrul programelor naţionale PARE 1+1, START pentru TINERI, Femei în afaceri, prin GEA au fost 

instruite în total 132 persoane. 

- Agenţi economici participanţi în 8 programe, implementate la nivel naţional, dintre care 
PARE 1+1 destinat migranţilor si rudelor de gradul I - 6 beneficiari de finantare neramburasabilă în sumă 

totală de cca 1,44 mln lei; Femei in afaceri - 7 beneficiari de finanţare nerambursabilă de cca 836 mii lei; 

Start pentru tineri: o afacere durabila la tine acasa - 14 beneficiari de finanţare nerambursabilă în sumă 

totală de cca 2,37 mln lei; Digitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii - 1 beneficiar, 20 mii lei. Prin 

Fondul de Garantare a Creditelor a fost acordată garanţia financiară la 12 întreprinderi, în sumă totală de 

6,46 mln lei. În cadrul cursurilor de instruire oferite de programul Gestiunea Eficientă a Afacerii au fost 

instruite 22 persoane. Subvenţionarea producătorilor agricoli - total 105 dosare cu suma totală  de - 15mil. 

Lei, Compensaţii:  culturi gr. I – 7,481 mi lei, culturi gr.II- 2,938 mii  lei. 

-    Au fost reduse cu 630 ha terenurile agricole nelucrate  şi extinse cu 16 ha - plantaţii multianuale 

-  Identificate şi susţinute 15  loturi demonstrative cu suprafaţa -77,5 ha, inclusiv: grîu - 50 ha; 2 ha-in; 

18 ha –paulownia, 7,2 ha cătină albă, 0,3 ha afin 

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

raional Businessmanul Anului organizat cu 50 participanţi şi Ziua lucrătorului în agricultură şi industrie 

alimentară-  organizat eveniment şi campanie de gratitudine. 4 agenţi economici premianţi la concursul 

naţional Cel mai bun antreprenor. 

 

- Desfăşurate activităţi pentru promovarea raionului şi dezvoltarea turismului, precum: participarea 

la 2 expoziţii naţionale, implementarea proiectului Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial în bazinul Mării Negre (COMOARĂ), în cadrul căruia au fost 

organizate cursuri de instruire a ghizilor locali, elaborat 1 film de promovare a raionului, efectuate lucrări 

de reparaţie la tabăra de odihnă pentru copii, s. Rădenii Vechi (din surse bugetare şi atrase). În scop de 

cooperare a fost semnat 1 acord cu Agenţia Moldislva, RNS Plaiul Fagului, Primăria Rădenii Vechi. 

Organizat 1 eveniment – Sărbătoarea fagului. 

Restanţe 

- Organizarea a mai multor evenimente planificate din cauza situaţiei pandemice şi restricţiilor, în 

special în perioada stării de urgenţă în Republica Moldova 

- Dezvoltarea proiectelor inovative ce ţin de infrastructura de suport în afaceri – centrul 

multifuncţonal s. Zagarancea 

- Elaborarea Pachetului informativ destinat investitorului (se aşteaptă o armonizare cu 

recomandările experţilor EU4Moldova) 

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

identificate surse de finanţare) 

- Susţinerea dezvoltării muzeelor locale. 



  

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 74 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 parţial 

Măsuri 

nerealizate 

Social 74 50 10 14 

% 100% 67% 13% 18% 

 

Procentul scăzut de realizare, din cauza pandemiei se datorează domeniului sănătăţii, care necesită 

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

Cu referinţă la acţiunile din Domeniul de dezvoltare III realizate în anul 2020, menţionăm faptul că 

marea parte a acestor acţiuni s-au referit la reabilitarea infrastructurii sociale, dotarea cu echipament a 

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.  

 

Realizări majore 

 

- Continuate proiecte investiţionale în cadrul IMSP SR:  achiziţionat  aparat de anestezie performant în 

suma de 464.4 mii lei, instalat 121,5 metri  de gard  in suma de 67 mii lei,  

- 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, OS Zăzulenii Vechi ,CS 

Ungheni reparaţie a sistemului de incălzire, în sumă totală de 581,9 mii lei  

-Proiect în cadrul CS Ungheni: În cadrul Proiectului REPEMOL (DDC) au fost instruite 78 persoane. 

Proiectul pentru Prevenirea accidentelor casnice şi locomotorii la copii cu vîrstă vragedă au fost evaluate 

şi instruite 1705 familii. Au fost organizate seminare/mese rotunde/insrtuiri: 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 ” Proiect ,,Prevenirea şi tratamentul DZ în RM. Implementarea şcolii 

Diabetului Zaharat.Ghid al Pacientului cu DZ ,,Guvernul Republicii Cehe/Asociaţia Obştească 

Homecare/Caritas RCehă/MS RM. Instruiţi formatori 6 MF,   7 asistente medicale de familie, Beneficiari 

58 de angagaţi. Proiect CSPT, DDC Sănătatea Adoleşcenţilor, beneficiari 86 angajaţi15 voluntari elevi 

din licee. Proiect,,Suport pentru Reforma Serviciilor de Sănătate Mintală din Moldova,, Agenţia Elveţiană 

pentru Dezvoltare Cooperare Proiect,,Trimbos Moldova,,. Instruiţi 12 angajaţi. 

-Consolidarea capacităţlor a 33 echipe multidisciplinare în domeniul protecției persoanelor aflate în 

situație de risc social, 25 echipe instruite 

- Crearea Serviciului ,, Îngrijiri sociale” (servicii igienice) în cadrul Centrului de Reabilitare şi Integrare 

pentru bătrîni  prin facilitarea incluziunii şi  prevenirii discriminării a 300 persoane cu dizabilităţi 

intelectuale şi psiho-sociale, 170 persoane cu dezabilităţi au beneficiat de acest serviciu. 



- 3 ansambluri folclorice şi 1 instituţie dotate cu costume naţionale, utilaj şi instrumente, în sumă de 140 

mii lei 

- Oferta de formare continuă a cadrelor didactice realizată în proporţie 83,39%. S-au desfăşurat  87 

activităţi planificate  cu participarea  a 2040 de cadre didactice şi manageriale şi 58 activităţi neplanificate 

cu participarea  a 2752 persoane. Au fost atestate 12 cadre manageriale şi 135 cadre didactice (10 –

refuz).Au promovat formarea 151 cad re didactice (sau73,3%) şi 7 cadre manageriale (sau 58,3%).Au 

beneficiat suplimentar de formare privind utilizarea aplicaţiilor Google(G-suite) 422 cadre didactice 

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

proporţie de 100%,Au fost realizate 24 activităţi neplanificate. Finalizarea implementării a 11 proiecte 

Ludoteca, continuă implementarea Metodologiei ANET. Activităţile în cadrul Platformei  raionale s-au 

realizat în proporţie de 89%.S-au lansat 15 iniţiative civice în cadrul Programului Raional de Granturi  

- S-a asigurat rata de promovare:   în învăţământul primar-100%,învăţământul gimnazial - 99,84% (spor 

0,34%), învăţământul liceal-99,31% (spor 16,27%).Nota medie pe raion-7,82( spor cu 3,2 puncte), 

procentul calităţii-21,47%.(scădere 3,53% Numărul total de elevi admişi în licee în 2020 a crescut cu 

12,4% faţă de  2019.  Probele de teză  au fost realizate în proporţie de 50%: 12 probe de teză  de vară – 

nerealizat (COVID-19) 

- Olimpiada raională:  S-a desfăşurat Olimpiada raională la 16 discipline şcolare. La nivel republican s-a 

luat : loc I la ecologie, loc II- la inginerie Moldself, menţiune – la  istorie. Olimpiada Republicană - 2020 

a fost anulată la celelalte discipline ( Covid -19). În cadrul Galei Premianţilor - 2020 au fost menţionaţi 13 

elevi deţinători de locuri în cadrul concursurilor internaţionale şi naţionale pe interese.  

- Planul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare  Planul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

raionale a fost realizat în proporţie de 66,6% , participare limitată : 628 elevi  (condiţii de pandemie). În 

instituţiile şcolare  s-a asigurat 40% din numărul total de elevi participare  la activităţile extraşcolare. Au 

fost implementate 69 proiecte educaţionale pentru care s-au investit 323mii 607 lei. S-a asigurat 

funcţionarea cu prezenţă şi online a 248 de   cercuri pe 7 domenii de interese cu un număr de 4211  elevi. 

Taberele de odihnă nu au funcţionat. ( condiţii de pandemie) 

- Au fost dotate cu  echipament tehnologic 37 instituţii, 119 laptopuri. Instituţiile  şcolare deţin 1448 

calculatoare (în medie câte 8,01 elevi la in calculator) .82% din numărul total de instituţii asigură anual 

dotarea prin procurarea strictului necesar realizării Curricula la disciplina educaţia fizică. În instituţiile 

şcolare au fost implementate 20 proiecte investiţionale cu o investițiede 1,3 mln lei. 

-Au activat secţii sportive La turnee, campionate , probe sportive raionale , naţionale şi internaţionale au  

participat  aproximativ 511 elevi ce au înregistrat următoarele rezultate   la nivel: loculI-2, locul II-6, 

locul III-2; la nivel naţional locul I-24, locul II-22, locul III- 15. S-a desfăşurat Gala Sportului cu 

participarea 118 sportivi. S-a asigurat activitatea  a 95 secţii sportive cu un număr de 1820 elevi (sau 

realizat respectiv 80,5% din numărul de secţii şi 80,1% din numărul de elevi.) 

Restanţe 

-  Realizarea proiectelor ce ţin de infrastructura spitalicească:  „Instalaţii solare pentru alimentarea cu apă 

caldă menageră a IMSP SR Ungheni”, “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, reparaţia capitală a 

blocurilor fostului ambulatoriu de linie  staţia Ungheni,  cu reamplasarea ulterioara a sectiei boli cronice, 

demolarea blocului narcologiei si reamplasarea sectiei in blocul sectiei de boli cronice, dotarea 

instituţiilor medicale cu transport sanitar, etc. 

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

vărstnice, Extinderea programului,,Mellow Parenting” prin crearea a 2 grupuri de părinți cu copii 

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

56%, a/medic. 82%, infimeire  -78%, per.tehnic -87 %) 

- Gazificarea instituţiilor medicale şi amenajarea teritoriului adiacent 

- Fondul de carte învechit şi infrastructură deficitară în domeniul culturii 

- Reparaţia capitală a instituţiilor culturale. 

 

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 parţial 

Măsuri 

nerealizate 

Guvernare 

locală 

27 22 3 2 

% 100% 81% 11 % 7 % 

 

Cu referinţă la acţiunile din Domeniul de dezvoltare IV realizate în anul 2020, menţionăm faptul că 

marea parte a acestor acţiuni au avut 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 2,9 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. 

 

Realizări majore 

-60 mii cetăţeni informaţi prin: 5262 materiale publicate pe pagina web, reţeaua  facebook, inclusiv în 

presa locală; 396 acte normative plasate pe pagina oficială a Consiliului raional; 396 acte normative 

incluse în Registrul de stat al actelor locale; 280 informaţii  plasate pe panoul informativ şi pe cel de 

afişaj  

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

iluminatul public stradal, colectarea deşeurilor menajere). 

 

- Parteneriate locale şi regionale dezvoltate -  Grupul de Acţiune Locală (GAL) Movila Măgura şi  

Grupul de Acţiune Civică Valea Mare; - Sesiunea de informare privind specificul Programului de mini 

granturi 2020 în cadrul Grupului de Acţiune Locală „Subregiunea Cula”;- 4 acorduri de colaborare ale 

Consiliului raional încheiate/ semnate: - Acordul de colaborare între Societatea de Cruce Roşie din 

Republica Moldova şi Consiliul raional Ungheni;- Acordul de cooperare între Consiliul raional Ungheni, 

Primăria şi Consiliul municipal Ungheni şi Fundaţia Comunitară Ungheni; - Acordul de cooperare între 

Consiliul raional Ungheni şi AO „Asociaţia obştească Federaţia raională de fotbal Ungheni; - Acordul de 

colaborare între Consiliul raional Ungheni, Agenţia „Moldsilva”, Î.S. „Rezervaţia Naturală „Plaiul 

Fagului”” şi Primăria satului Rădenii Vechi, privind cooperarea în domeniul turismului.- Semnarea a 

două memorandumuri de intenție pentru cooperarea intercomunitară şi dezvoltarea economică locală a 33 

de comunităţi din raionul Ungheni, în cadrul Programului „EU4Moldova: regiuni-cheie”: - 

Memorandumul  de intenţie privind cooperarea economică intercomunitară pentru regiunea Ungheni; - 

Memorandumul de intenţie privind cooperarea intercomunală pentru regiunea Ungheni  

- Dezvoltarea economiei locale şi consolidarea bazei fiscale, În urma executării bugetului în anul 2020 a 

fost asigurată acumularea veniturilor la bugetul local de nivelul I cu 96,4 % şi a bugetului local de nivelul 

II cu 96,8 %  faţă de planul precizat. Cheltuielile şi activele nefinanciare au fost executate la bugetul local 

de nivelul I în mărime de 90,7 %  şi la bugetul local de nivelul II  în mărime de 95,3 % faţă de planul 

precizat 

-3 proiecte în implementare : In implementare sunt 3 proiecte in cadrul Programului Bazinul Mării 

Negre 2014-2020, dintre care 2 proiecte au fost extinse pina in iunie-iulie 2021 POC Romania-Republica 

Moldova –1 proiect in implementare 2 proiecte in perioada de precontractare FNDR sunt in derulare 2 

proiecte de reabilitare a infrastructurii din municipiul şi raionul Ungheni şi 3 proiecte sunt în etapa II de 

aplicare spre finanţare Sunt in derulare şi /sau finalizare 13 proiecte locale şi regionale finanţate din FEN 

https://www.facebook.com/Grupul-de-Ac%C8%9Biune-Civic%C4%83-Valea-Mare-108910150641326/?__tn__=kCH-R&eid=ARDp0DZcykbvDwoE4qyjbDsnyMwv9Xhs21PUHyg1loYraa981W4gIi0DwpuUkKEiVLB2VLlg7-4wWf3M&hc_ref=ARQ2ivS-TRnufHo55TXjjLUPbdqA4mEv5AaNiymMPuv1Q3pJ56-gJtfXbjF6XJXCNgo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCJ34gFlzk0XtRhys1CxrYaBIuQOB8d_RaHVWe9wB18B5l_KC5jnvY2rHWbKwqBuZAvg-4iEUNhFUwSH9wd-c0cxlHykYNeqqysn-jNzTbCaxsOrDgsDHLO1zSMZfhIOTIT4qv9Lr9VHgxjLR3TTuhdOySaXxA3ECBR_lqzlT0RhFbjSZba-PECfZRRyqyVMHmdDM-qvrmTxZ-3Y9FXYNjuaVq-Pik_Ln_OSrAYRXVbas_FI9-zHPazmG1x-wCo-qLrl5Clg3EvEpm_vlRy7dMaM9DEVIBls5JrQobB1E3sKU9ifbKNFVFT_6mypso58JonZJvNDyrsPPU7V5ICzIC7YzmytpCq5l5RleevBtT0jUPkF0AY6om1qlABrt6ReX8HPLwUDqlNvM7vN3rCqkc-vad9dwsGJz0VSXsZ3_Dsl6x5-aZGhkN0k4-ewYNEGTrJErJtM5KC-KRv6YJ8Umr9FNVUgM8Cu6fKfMty1jJ0lyO8E7k


Au fost elaborate si aplicate proiecte/cereri de finanţare la Central European Initiative, Ambasada 

Japoniei Programul KUSANONE, 3 cereri de finanţare la Programul de subvenţii în avans - dezvoltare 

rurală 2020, AIPA Reţeaua Naţională LEADER din Republica Moldova –  au fost depuse 4 initiative 

Programul UE de Graturi Locale – 1 proiect selectat pentru finanţare, Parteneriat în 1 proiect 

implementat de primăria s, Sculeni privind crearea Centrului cultural polonez. 

- Parteneriate existente dezvoltate: A fost încheiat Acordul dintre Consiliul Raional Ungheni, Agenţia 

Moldsilva, IS Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”, Primăria s. Rădenii Vechi privind cooperarea în 

domeniul turismului 

Au fost încheiate 4 acorduri pentru iniţiative de creare a GAL –urilor de către localităţile din raionul 

Ungheni şi localităţi din raioanele învecinate –Făleşti şi Nisporeni, Parteneriate pentru proiecte finantate 

din FNDR, -Parteneriat cu IS. Rezervaţia Naturală Plaiul Fagului, - Parteneriat cu Consiliul Raional 

Nisporeni, - Acord de parteneriat intre Consiliul Raional Ungheni şi 19 primarii ale localităţilor din 

raionul Ungheni, A fost semnat Pactul Local pentru dezvoltare ”Împreună pentru bunăstarea cetăţenilor” 

intre CRU, Primăria şi Consiliul Municipal Ungheni şi Fundaţia Comunitară 

- În curs de modernizare 56 de biblioteci publice, pe parcursul anului 2020 au fost deserviţi mai mulţi 

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 3 proiecte comunitare. Bibliotecarul are ca activitate promovarea memorie şi 

cunoaşterea locală. În scopul promovării personalităţilor marcante  unghenene în 2020 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 

    -   Actualizarea prevederilor Acordurilor de colaborare dintre raionul Ungheni şi partenerii de 

cooperare 

-  Susţinerea procesului de înfrăţire de localităţi la nivel regional (inclusiv de frontieră) şi 

internaţional 

- Festivaluri şi shimburi culturale– anulate din cauza pandemiei. 

- Schimburi culturale în cadrul Acordurlor de colaborare ale CR Ungheni cu diverşi parteneri  

 

CONCLUZII 

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

înregistrează procentajul de realizare deplină a acţiunilor planificate pentru anul 2020–  70%, iar 

nerealizarea deplină de  13%.  

Activităţile realizate în 2020 au contribuit la atingerea obiectivelor stabilite în Strategie. Dar, o 

provocare pentru toţi factorii de decizie a fost perioada pandemică, inclusiv starea excepţională, care a 

influenţat abordarea şi modificarea metodelor de lucru şi comunicare. 

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 şi clusterizarea reţelelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, construcția Centrului 

Regional de Management al Deşeurilor Solide, punctului SMURD. 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 și 

împiedimentelor în procul de implementare.  

În 2020 au demarat activităţi în cadrul programului EU4Ungheni: regiune-pilot, finanţat de Uniunea 

Europeană. Activităţile s-au canalizat pe direcţiile prioritare ale programului care vizează dezvoltarea 

socială şi econimică a regiunii, consolidarea capacităţilor APL de nivelul I şi II, inclusiv dezvoltarea 

proiectelor intercomunitare. A fost susținut mediul de afaceri prin subvenționări și granturi în sumă de cca 

30,5 mln lei, preponderent în sectorul agrar. 

Astfel, pentru anul 2021 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 activităţilor culturale, turistice şi capacităţilor 

prestatorilor, dezvoltarea cooperării intercomunitare şi Grupurilor de Acțiune Locală, consolidarea relaţiei 

administraţie – cetăţean, valorificarea oportunităţilor de investiţii prin implementarea proiectelor 



naţionale şi internaţionale, atragerea specialiştilor în domeniile importante precum medicina şi 

învățămînt. În aşteptare de răspuns sînt un şir de proiecte aplicate la FNDR şi alţi finanţatori. 

De asemenea, în 2021 urmează a fi elaborat noul document strategic, reieşind din strategiile, 

programele sectoriale naţionale, necesităţile locale şi viziunea strategică pentru dezvoltarea regiunii. 

Deschidere în acest sens a  fost exprimată de programul EU4Ungheni, astfel, se intenţionează o 

armonizare dintre programele deja existente, recomandările experţilor şi opinia cetăţenilor. 

 

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

 

 

Şef Secţie Economie şi Reforme,                                        Ludmila URSATIEV 

 

Ex: A.Gorun 

 

 

http://www.crungheni.md/

