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1. Introducere 

 

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, fiind aprobată prin decizia nr. 1/5 din 23.02.2012 a 

Consiliului raional Ungheni. Conform documentului, raionul Ungheni, în contextul naţional şi 

regional al planificării strategice, trebuia să se regăsească drept unul din principalii poli de 

dezvoltare în regiune, astfel încât prin diverse proiecte pilot resursele trebuiau îndreptate către 

acesta pentru o multiplicare ulterioară a dezvoltării. 

Orizontul de planificare stabilit pentru documentul strategic (anul 2020) a rezultat şi din 

necesitatea de a sincroniza cadrul local cu cel naţional şi regional - „Moldova 2020”, Strategia de 

Dezvoltare Economică şi Socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, Strategia de Dezvoltare 

Regională, Regiunea de Dezvoltare Centru. Aceasta coordonare îşi propunea să identifice 

influenţa pe care strategiile respective o au asupra raionului Ungheni, precum şi importanţa de 

care acesta se bucura în cadrul procesului de elaborare a planurilor de dezvoltare. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare 

a raionului pe o perioadă de 9 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: 

realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a raionului, 

analiza sectorială a direcţiilor prioritare şi articularea documentului strategic. 

În urma efectuării analizelor s-au identificat următoarele caracteristici strategice: 

- Caracteristicile pozitive identificate erau: existenţa la nivelul raionului a unui potenţial 

economic, administrativ, turistic şi asociativ şi a unei infrastructuri avantajoase (intersecţia 

principalelor comunicaţii de transport auto şi feroviar).  

- Caracteristicile negative identificate: insuficienta coordonare între actorii din 

comunitate, dificultăţi legate de gestionarea eficientă a resurselor locale, slaba calitate a 

serviciilor, migraţia forței de muncă, probleme legate de resursele umane, accesul limitat la 

informaţie şi servicii, slaba reprezentare şi promovare a intereselor raionului la nivel naţional şi 

internaţional. 

Concluzii desprinse în urma parcurgerii procesului de planificare strategică: 

- Dezvoltarea raionului nu reprezinta doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţinea de 

voinţa şi capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în programe 

operaţionale 

- Raionul Ungheni se confrunta cu probleme specifice ce ţin de utilizarea eficientă a 

oportunităţilor şi resurselor disponibile în vederea realizării obiectivelor şi măsurilor cu impact 

maxim asupra dezvoltării economice şi sociale. Comunitatea locală trebuia să-şi asume această 

poziţionare şi să o folosească în interesul dezvoltării locale 

- Raionul Ungheni avea mai multe atuuri comparativ cu alte comunităţi similare datorită 

oportunităţilor de vecinătate cu UE, infrastructura avantajoasă (intersecţia principalelor 

comunicaţii de transport auto şi feroviar), potenţialul economic, resursele naturale şi umane, 

spiritul de mobilizare şi de antreprenoriat disponibile.Valorificarea eficientă a acestor resurse 

trebuia să contribuie la dezvoltarea unui profil creativ şi inovativ unic în regiune 

- Raionul Ungheni avea potenţial de a-şi asuma rolul de lider regional pe multiple 

dimensiuni 

- Raionul Ungheni deţinea un potenţial privind dezvoltarea democraţiei locale (bazat pe 

creşterea nivelului de educaţie al cetăţenilor, gradul ridicat de asociativitate şi antreprenoriat) 

- Creşterea calităţii vieţii unghenenilor era scopul strategic major 

- Funcţionarea unei administraţii publice locale responsabile şi deschise era esenţială 

pentru dezvoltarea strategică. 

Principiile de dezvoltare socio-economică a raionului urmau să fie: 
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- Înscrierea Strategiei in priorităţile naţionale şi regionale  

- Stimularea iniţiativelor locale şi identificarea priorităţilor specifice din teritoriu  

- Promovarea unei dezvoltări integrate  

- Punerea în valoare a resurselor locale. 

Astfel, viziunea propusă pentru raionul Ungheni era: Un pol de creştere durabilă, centru 

regional modern al oportunităţilor, în care cetăţenii să muncească şi să trăiască decent, să 

aibă acces şi condiţii adecvate pentru educaţie şi studii, să beneficieze de servicii sociale, de 

sănătate şi cultură de calitate, cu o comunitate de afaceri dinamică şi competitivă, cu 

autorităţi locale responsabile, deschise şi cu cetăţeni activi. 

Strategia a fost 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 sunt: 

I. INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

II. ECONOMIE. AGRICULTURĂ. TURISM 

III. SOCIAL 

IV. GUVERNARE LOCALĂ  

Instrumentul de implementare poate fi considerat Planul de acţiuni general, planul 

actualizat pentru perioada 2016-2018 şi planuri anuale. Mecanismul de coordonare și 

monitorizare a implementării strategiei şi Planului de acţiuni a fost asigurat de Consiliul pentru 

dezvoltare locală şi regională (CDLR), creat în acest scop. Astfel, realizarea semestrială şi anuală 

a planificării şi evaluării a contribuit nu doar la monitorizarea permanentă a progresului realizării 

Strategiei, dar şi corectarea, după caz, a măsurilor şi activităţilor planificate.  

2. OBIECTIVELE EVALUĂRII 

Evaluarea implementării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni are 

ca scop identificarea realizărilor şi carenţelor în implementare, atingerii ţintelor finale şi oferirea 

recomandărilor corespunzătoare pentru elaborarea unui nou document strategic. 

Reieşind din cadrul setat privind implementarea şi monitorizarea strategiei, evaluarea are 

următoare obiective: 

- Evaluarea măsurii în care Strategia şi-a atins scopul de a schimba paradigma dezvoltării 

şi viziunea 

- Identificarea gradului de corelare între Strategie şi strategiile sectoriale 

- Determinarea nivelului de implementare a obiectivelor specifice 

- Identificarea cauzelor de implementare sau neimplementare a prevederilor Strategiei 

- Analiza principalelor carenţe în implementarea Strategiei 

- Stabilirea lecţiilor învăţate şi formularea recomandărilor pentru a fi luate în considerare în 

procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare 

- Constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile. 

-Participarea actorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În plan 

instituţional principalii actori ai implementării strategiei au fost: 

 Administraţia publică locală 

 Agenţii economici 

 Instituţiile publice 

 Societatea civilă 

 

 



 

 

 

6 RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A RAIONULUI UNGHENI 

3. NIVEL DE REALIZARE 

 

DOMENIUL PRIORITAR: INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU 

Conform Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 

2012-2020, primul domeniu prioritar care ar contribui la realizarea viziunii strategice era 

cel al infrastructurii și mediului, cu rezultate precum: sisteme de utilităţi publice eficiente 

şi calitative (alimentare cu apă, sisteme de canalizare, gaze, energie electrică), reţea de 

drumuri moderne, iluminate, centură ocolitoare în zona oraşului Ungheni, pentru 

descongestionarea traficului, staţii de epurare şi filtrare a apei, sisteme centralizate de 

canalizare şi colectare a apelor uzate şi pluviale, realizate după  anumite standarde, 

managementul integrat al deşeurilor şi al sistemelor de apă, stoparea eroziunii şi realizarea 

programelor de protejare a solurilor, ONG-uri active în protecţia mediului, protecţia 

rezervaţiilor naturale şi biodiversităţilor, administraţia publică locală responabilă şi 

implicată activ. Astfel, au fost conturate obiectivele de mai jos. 

 

Prioritatea 1. Reabilitarea dezvoltării infrastructurii publice şi protecţia mediului 

Obiectivul general 1.1. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere 

Obiectivul general 1.2. Modernizarea, extinderea sau înfiinţarea reţelelor de 

utilităţi publice de bază 

Obiectivul general 1.3. Gestionarea eficientă a deşeurilor 

Obiectivul general 1.5. Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la protecţia 

mediului 

Obiectivul general 1.6. Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Alarmare 

 

-  Aprovizionarea cu apă şi canalizare: 

Pe parcursul perioadei de implementare a prezentei Strategii, CRU a depus eforturi pentru 

a dezvolta un sistem de aducţiune regională de aprovizionare cu apă din râul Prut şi de a dezvolta 

sisteme interne în localităţile raionului. Astfel, au fost realizate mai multe proiecte/ măsuri, de 

comun cu APL I, pentru creşterea accesului la apă şi canalizare a populaţiei raionului. 

O oportunitate pentru identificarea 

investiţiilor necesare au prezentat-o 

Fondul Ecologic Național şi Fondul 

Naţional pentru Dezvoltare Regională, 

cu susținerea cărora au fost realizate 

proiecte investiţionale:  aprovizionarea 

cu apă a 12 000 locuitori din 12 localităţi 

din zona Mănoileşti, interconexiunea a 

reţelelor orăşeneşti cu apeductul 

Zagarancea-Corneşti (str. Industrială 

SP2-14), construcţia sistemelor de 

apeduct și canalizare în Cetireni, 

Chirileni, Pârliţa, Boghenii Noi, 

Alexeevca, Floriţoaia Veche, Rădenii 

Vechi, etc. 

 
Construcţia apeductului în zona Mănoileşti 
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. A fost evaluat viitorul bunei funcţionări a sistemului prin identificarea oportunităţilor de 

colaborare cu SA Apă Vital (România) şi dezvoltarea operatorului regional IM Apă-Canal din 

mun.Ungheni.  

CRU a contribuit la dezvoltarea coerentă a sistemului de aprovizinare cu apă şi canalizare 

în raion, dezvoltând clustere şi proiecte noi. Au fost realizate lucrări la apeductul Zagarancea – 

Corneşti, menit să acopere în perspectivă cu serviciu 28 localităţi din raion cu o populaţie de cca 

40,000 locuitori. De asemenea, au fost co-finanţate iniţiative locale de la servicii de proiectare 

(stația de tratare a apei mun. Ungheni, reţele din Floriţoaia Veche, Cornova, Boghenii Noi, 

Zagarancea) la extinderea sistemelor de apeduct şi canalizare în mai multe localităţi din raion. 

În proces de construcţie este un obiectiv regional - apeductul de grup pentru apă potabilă 

spre s Buşila, Chirileni, Grăseni, Todireşti, până acum fiind investite de CRU -2,67 mln lei, 

Fondul Ecologic Naţional -  12 mln lei. 

În total, contribuţia Consiliului raional Ungheni la dezvoltarea proiectelor în teritoriu a 

constituit 15,07 mln lei. 

De menţionat, că în anul 2018, cu susţinerea 

programului “Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova”, a fost elaborat şi aprobat capitolul – 

Dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare 

în raionul Ungheni pentru perioada 2018- 2025, care are 

drept obiective dezvoltarea şi extinderea sistemelor de 

aprovizionare cu apă, rezolvarea sistemică a calităţii apei 

livrate, depăşirea subdezvoltării sistemelor de canalizare, 

regionalizarea şi sporirea eficienţei prestării serviciilor de 

AAC. Pentru raionul Ungheni, estimările arată un necesar 

de minim €67 mln pentru acoperirea integrală (100%) a 

populaţiei din toate localităţile raionului cu servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv: ▪ €18 mln – 

pentru sisteme de alimentare cu apă; ▪ € 49 mln – pentru 

canalizare şi epurarea apelor uzate.  

 
Audierea publică privind sectorul de 

apă și canalizare, 2018-2025 

Măsurile planificate urmează a fi reexaminate şi incluse în 

noul document strategic. 

 

 

- Extinderea rețelei de aprovizionare cu gaze naturale 

Conform estimărilor din anul 2011, pentru aprovizionarea cu gaze naturale a raionului era 

necesară o reţea de distribuţie cu lungimea de 198,1 km. În prezent, sunt construite 215.1 km 

(comparativ cu 74,3 km în 2011). 

Actualmente, 22 sate din raionul Ungheni, inclusiv mun. Ungheni  au acces la gaze 

naturale. CRU, în perioada 2012-2020, a contribuit cu 5,6 mln lei la construcția nodurilor de 

evidență a gazelor şi extinderea infrastructurii pentru următoarele localități: Valea Mare, 

Buzduganii de Jos, Cetireni, Costuleni, Măcăreşti, Floriţoaia Veche, Pîrlița, Unțești, 

mun.Ungheni. Volumul investițiilor pentru aducțiune și conectarea gospodăriilor casnice este 

considerabil, datorită alocărilor APL I şi contribuției populației. 

 

- Infrastructura drumurilor 

Pentru realizarea lucrărilor de modernizare au fost utilizate sursele proprii, transferuri cu 

destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor, alte finanțări. Lucrări de 

reparații au fost întreprinse în toate primăriile, dar necesită a fi menționate următoarele drumuri 

de importanță majoră: R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni (proiect realizat la nivel național, 80% 

executat), Ungheni-Cetireni-Alexeevca – (proiect finanțat de FNDR, 70% executat, contribuția 

CRU - 2 mln lei),  drumul de ocolire a mun Ungheni, R1 (finisat), drumul de ocolire, L 389 
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(contribuția CRU 1 mln lei, în proces de implementare proiect transfrontalier), drumul 

Mănoilești – Cetireni (proiect în execuție, 25 mln lei, contribuția CRU de până acum-21,7 mln). 

În perioada 2016 – 2020 din transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat pentru 

infrastructura drumurilor și surse proprii au fost investite 187,7 mln lei. 

Benefic dezvoltării rețelei de drumuri a fost și programul național Drumuri bune pentru 

Moldova, realizat în perioada 2018-2020 prin intermediul Administrației de Stat a Drumurilor. 

Astfel, au fost îndeplinite lucrări în sumă de 172,65 mln lei pe 219,1 km de drum. 

 

- Iluminat stradal 

Rețeaua de iluminat stradal a fost dezvoltată în mai multe localități, printre care: 

mun.Ungheni, Măcărești, Buciumeni, Alexeevca, Agronomovca, Mănoilești, Rezina, Vulpești, 

Novaia Nicolaevca, Năpădeni, Petrești, Teșcureni, Cetireni, Cioropcani, Costuleni, s.Cornești, 

Romanovca, Cornova, etc. În total în rețelele de iluminare, în perioada 2016-2020, s-au 

înregistrat cheltuieli și active nefinanciare în sumă de 23,54 mln lei. Alocările CRU pentru acest 

sector au constituit 1,88 mln lei. 

- Alte utilități și servicii 

În perioada de raport au fost dezvoltate și alte servicii pentru populația raionului, care 

vizează eficiența energetică, utilizarea energiei verzi, servicii de cultură, sănătate și sport, accesul 

populației la informație, etc.  

 
 

Stadionul central din mun. Ungheni 

Putem menționa contribuția CRU la co-

finanțarea următoarelor obiective: reconstrucția 

terenului de fotbal stadion mun Ungheni –1,8 

mln lei, amenajarea parcului central în mun. 

Ungheni –  200 mii lei, Centrul de cultură 

multifuncțional din mun.Ungheni – 2 mln lei, 

stadionul din s. Zagarancea  – 120 mii lei, 

Centrul multifuncțional din s. Cornova- 400 

mii lei, Liceul teoretic M. Eminescu 

(contribuția CR – 700 mii lei, în 

implementare). Realizat proiect privind 

eficiența energetică la Liceul teoretic A.Pușkin 

(12,5 mln lei FISM). 6 obiecte finanţate din 

cadrul Proiectului Energie şi Biomasă în 

Moldova (Buşila, Bumbăta, Floriţoaia Veche, 

Zagarancea, Valea Mare, Sculeni), în suma 

totală de 7,3 mln lei (CR a organizat PPP).  

În anul 2018, cu susținerea proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 

Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

(GIZ), a fost elaborat și aprobat de CRU Planul local de Acțiune în domeniul eficienței 

energetice pentru anii 2019-2021 (clădiri publice) care stabile 11 clădiri ce urmau a fi promovate 

pentru măsuri de eficiență energetică: 1. IMSP Spitalul Raional Ungheni, Secția Neurologie 2. 

IMSP Spitalul Raional Ungheni, Secția Pulmonologie 3. Centrul pentru persoanele fără adăpost, 

s. Sculeni 4. Creșa-grădiniță nr.11 „Licurici”, mun. Ungheni 5. Creșa-grădiniță nr.9 „Steluța”, 

mun. Ungheni 6. Creșa-grădiniță nr.2 „Tereza Sobolevschi”, mun. Ungheni 7. Creșa-grădiniță 

„Izvoraș”, s. Măcărești 8. Centrul Educațional Ungheni, mun. Ungheni 9. Gimnaziul 

„Gaudeamus”, s. Petrești 10. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni 11. Liceul 

Teoretic „Ion Creangă”, mun. Ungheni. La finele perioadei de raportare, constatăm că măsuri de 

eficiență energetică au fost întreprinse la un șir de instituții. 
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- Gestionarea deșeurilor 

În perioada de referință, raionul Ungheni a fost selectat pentru implementarea proiectului 

pilot în Regiunea de Management al Deșeurilor nr. 5 (Ungheni, Călărași și Nisporeni). În baza 

deciziei nr 3/1 din 15 aprilie 2016 al Consiliului comunal Floriţoaia Veche terenul cu suprafaţa 

de 17,41 ha, contrul 1064 situat în extravilanul s. Floriţoaia  Veche, proprietate publică, domeniu 

privat, destinaţie agricolă, a fost propus spre selectare şi amplasare a Centrului Regional de 

Management al deşeurilor solide. Pentru perfectarea documentelor aferente, de către CR au fost 

alocate 34,1 mii lei în anul 2017. În cadrul inițiativei a activat 1 Comitet director local, elaborat  1 

studiu de fezabilitate și documentația privind Evaluarea Impactului asupra Mediului. 

De asemenea, la FNDR a fost depus proiectul Sistem de colectare a deșeurilor în 74 

localități care prevede dezvoltarea rețelei platformelor de colectare a deșeurilor din toate 

localitățile din raion (proiect elaborat de un grup de specialiști din cadrul CRU și instituțiilor de 

specialitate, suspendat pentru aplicare). 

- Protecția mediului 

Pe parcursul perioadei de implementare au fost desfășurate mai multe activități, inclusiv și 

tip concurs, precum: “Un arbore pentru dăinuirea noastră” „Râu curat de la sat la sat”- „Localităţi  

rurale – perspective europene”, „Hai Moldova!”, bilunarul ecologic, etc. În total, au fost plantați 

peste 100 mii puieți de arbori și arbuști, curățate albiile râurilor și lichidate gunoiști neautorizate. 

Însă, constatăm că problema protecției mediului și educației ecologice a populației rămâne una 

cu nivel scăzut de soluționare. 

- Managementul situațiilor de urgență 

Pe parcursul perioadei de implementare a Strategiei, au fost realizate un șir de proiecte 

scopul cărora a fost îmbunătățirea pregătirii instituțiilor din raion pentru situații de urgență:  

 Proiectul “Utilizarea experienţei europene în combaterea eroziunii solului”,  implementat 

de Agenţia pentru Dezvoltarea Regională şi Integrarea Europeană Ungheni – ADRIEU, 2013-

2015, în colaborare cu parteneri din România și Ucraina, în cadrul căruia a fost elaborat un 

studiu de specialitate privind eroziunea solului în raionul Ungheni. Documentul a fost transmis 

CRU și include analiza și evaluarea factorilor naturali și antropici, care favorizează erozia și 

deflația solului, estimarea potențialului productiv al solului și prezentarea unor modalități 

specifice de luptă împotriva eroziunii 

 Proiectul ”Medicina în situațiile de urgență și ocazii - răspuns rapid la provocările 

transfrontaliere”, implementat de ADRIEU, 2013-2015, în colaborare cu parteneri din România 

și Ucraina, în cadrul căruia a fost instruit personalul medical și elaborat 1 Ghid pentru situații de 

urgențe pentru populația raionului 

 Proiectul „CRISMAS”, implementat de CRU, 2015-2017, în colaborare cu partenerii din  

Olanda,  Italia, Bosnia și Herțegovina, Norvegia. În cadrul proiectului a fost elaborată Strategia 

de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni pentru anii 2018 – 2022. 

Contribuția CRU – 360 mii lei.  

 Proiectul privind crearea și 

dotarea postului regional de pompieri 

și salvatori în s. Sculeni, 2017, în 

sumă 1,06 mln lei, dintre care 

contribuția CRU – 464,4 mii lei, 

contribuția primăriei com Sculeni – 

595,6 mii lei. 1 autospecială pentru 

pompieri donată din partea guvernului 

județului Jogeva, Estonia, prin 

intermediul CRU.

  
Postul regional de pompieri și salvatori, s. Sculeni 
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 Proiectul ”Îmbunătățirea nivelului de pregătire în cazul situațiilor de urgență a structurilor 

medicale și a populației din Ucraina si Republica Moldova”, implementat de IMSP SRU și 

ADRIEU, în colaborare cu parteneri din Ucraina, 2017-2019, în cadrul căruia a fost instruit 

personalul medical, dotat și creat centrul de telemedicină în cadrul Spitalului raional Ungheni 

 Proiectul Crearea și modernizarea departamentului de urgență în cadrul IMSP SRU, 

2018, în sumă de 2,62 mln lei. Contribuția CRU- 1,17 mln lei 

 

 
Instruiri în cadrul proiectului ALERT 

 Proiectul: “Monitorizarea şi protejarea în 

comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării 

Negre”, ALERT, implementat de CRU, 2018-

curent, în colaborare cu partenerii din România, 

Bulgaria. Activități principale: procurarea şi 

instalarea unui sistem de monitorizare a 

mediului, procurarea sistemului de alarmă 

(sirene), elaborarea unei hărţi digitale pentru 

situaţii de urgenţă a Raionului Ungheni, 

mobilarea şi dotarea Punctului de dirijare a 

Protecţiei civile. Contribuția CRU – 230 mii lei. 

 

 

DOMENIUL PRIORITAR: ECONOMIE, AGRICULTURĂ, TURISM 

Prin realizarea domeniului prioritar II, în 2020 raionul Ungheni urma să fie 

reprezentat de un mediu economic competitiv şi atractiv, cu o creştere economică durabilă 

şi cuprinzătoare ca premisă esenţială pentru reducerea sărăciei şi ridicarea standardelor 

de viaţă, cu: IMM-uri competitive care asigură locuri de muncă, lanţul dezvoltat de 

procesare şi marketing al produselor agricole, asociaţii profesionale ale producătorilor şi  

prestatorilor de servicii, producătorilor agricoli, crescătorilor de animale şi apicultorilor, 

exploatări agricole cu terenuri proprietate privată comasate, lucrate cu tehnologii moderne 

şi eficiente care nu afectează mediul, sisteme de irigaţii gestionate şi operate de asociaţii de 

utilizatori, ferme de creştere a animalelor (porcine, bovine, ovine) la nivel de afacere cu 

animale cu înalt potenţial genetic, ferme ecologice pentru creşterea albinelor, ferme 

piscicole, ferme pentru produse tradiţionale, ferme-pensiuni cu echitaţie pentru 

dezvoltarea turismului rural, servicii de bună calitate inclusiv în domeniul turismului, 

obiective şi itinerare turistice promovate. Prin urmare, au fost identificate următoarele 

obiective: 

 

Prioritatea 2. Dezvoltarea competitivităţii economice 

Obiectivul general: 2.1. Susţinerea creării şi dezvoltării IMM-urilor 

Obiectivul general: 2.2. Valorificarea potenţialului agro-alimentar 

Obiectivul general: 2.3. Asigurarea atragerii investiţiilor 

Obiectivul general: 2.4. Valorificarea potenţialului turistic  

 

- Dezvoltarea antreprenoriatului 

În perioada de raportare au fost continuate și dezvoltate instrumente de informare și 

consultare a persoanelor fizice și juridice privind aspectele legale, programele de susținere, 

evenimentele locale, etc. Astfel, în total 797 beneficiari au apelat la Punctul de Contact în 

Afaceri și Biroul Comun de Informații și Servicii. Au fost organizate 122 evenimente de formare 
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antreprenorială și consolidare a cunoștințelor antreprenorilor din raion (seminare, mese rotunde, 

vizite de studiu), în total 3345 participanți. 

De menționat, că evenimentele au 

fost organizate atât de CRU, cât și în 

parteneriate dezvoltate cu MEI, ODIMM, 

AGPCSP, AGEPI, IFAD, MIEPO, 

ANTREC Moldova, AIPA, etc. Pentru 

informarea comercianților din raion a fost 

creat un Grup de lucru mixt pentru 

efectuarea contrulului pentru respectarea 

regulilor de comercializare a produselor și 

serviciilor din raion care a efectuat 27 

vizite în localitățile raionului și a consultat 

121 agenți economici privind regulile de 

comercializare și necesitatea de ajustare la 

acestea. A fost elaborat și implementat 

Programul de modernizare a piețelor 

comerciale din raion, 2016-2018. 

Schimbări au fost înregistrate la piața 

comercială centrală, mun. Ungheni și com. 

Sculeni. 

 
Forum regional, Platforma Națională a Femeilor 

din Moldova 

 
SRL Frigodoragro, beneficiar de 

finanțare nerambursabilă 

Specialiștii CRU și partenerii au depus eforturi 

pentru informarea și încurajarea agenților economici 

și persoanelor fizice în programele naționale, precum: 

PNAET, PARE 1+1, subvenționarea producătorilor 

agricoli, Femei în afaceri, Start pentru tineri, 

Gestiunea eficientă a afacerii, Subvenționarea 

participării la expoziții, Digitalizarea IMM-urilor, etc. 

În total, în programe au participat aprox 1200 

persoane, cu finanțare totală de peste 130 mln lei. De 

menționat, că dintre aceștia 1081 sunt beneficiari ai 

Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, 

cu finanțare de 115,8 mln lei. 

 

Fiind sectorul economic de bază în localitățile rurale, agricultura a cunoscut și ea o 

transformare în ascensiune, în funcție de necesitățile apărute pe piață. Astfel, au fost reduse cu 

peste 3000 ha terenurile nelucrate, extinse cu peste 250 ha suprafețele plantațiilor multianuale, 

create peste 20 de loturi demonstrative prin aplicarea metodelor productive, tehnici şi tehnologii 

moderne. În permanență a fost acordată consultanță producătorilor agricoli, efectuate vizite în 

teren pentru monitorizarea procesului de creștere și recoltare a culturilor agricole. 

Este necesar de menționat activitatea industrială desfășurată de ZEL Ungheni-Business, o 

structură importantă în economia raionului și atragerea investițiilor. Astfel, la finele anului 2020, 

aici activează 42 rezidenți, care oferă un loc de muncă pentru 3099 angajați. Comparativ cu anul 

2011 când activau 35 rezidenți și 2205 locuri de muncă. 

Un alt domeniu care a cunoscut dezvoltare este turismul. Astfel, activitatea a fost 

concentrată pe următoarele direcții: identificarea potențialilor prestatori (instruirea lor și 

consultanță privind oportunități de finanțare), susținerea APL în dezvoltarea potențialului natural 

și cultural, organizarea evenimentelor culturale (Sărbătoarea fagului, Festivalul recoltei, vinului 

și promovării tradițiilor naționale, Festivalul plăcintelor, Sărbătoarea câmpenească la Movila 

Măgura, etc), consolidarea rețelei și promovarea conceptului de cluster.  
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De menționat, că în urma expertizei 

acordate de specialiști din Polonia, au fost 

identificate 5 zone care urmează a fi 

dezvoltate, fiind conturați și polii: Rădenii 

Vechi (RNS Plaiul Fagului), Pîrlița, 

Sculeni, Măcărești. Mun.Ungheni. Pe 

parcursul anilor 2015-2019, datorită 

Programului Polska Pomoc în RNS Plaiul 

Fagului, a fost construită terasa 

multifuncțională cu 72 de locuri, reabilitate 

clădirile și create Centrul de Informare și 

Educație Ecologică, Punctul Apicol 

demonstrativ, amenajată 1 prisacă și 2 

trasee interne- ecologic și al mierii. În com. 

Sculeni a fost amenajată piața agricolă 

pentru producătorii locali. 

 
Centrul de Informare și Educație Ecologică 

În anul 2016, CRU a participat cu stand colectiv în cadrul expoziției TT Warssaw, Polonia. 

În anul 2017, a fost semnat Acordul de colaborare dintre CR și AO ANTREC-Moldova, în anul 

2019 fiind creat Clusterul turistic ANTREC-Ungheni. 

 

 

 
Lansarea Centrului de Informare Turistică 

De asemenea, în perioada 2018-prezent, de 

CRU este implementat proiectul “Patrimoniul 

Cultural Comun – Sursă pentru Dezvoltarea 

Spiritului Antreprenorial în Bazinul Marii Negre”, 

COMOARA, în cadrul căruia a fost creat Centrul de 

Informare Turistică în incinta CRU, amenajată 1 

zonă expozițională în cadrul taberei pentru copii, s. 

Rădenii Vechi, instruirea ghizilor locali. În anul 

2020 a fost semnat Acordul de cooperare cu 

Agenția Moldsilva, RNS Plaiul Fagului și primăria 

Rădenii Vechi care vizează dezvoltarea turismului 

în zonă. 

 

Un alt segment ține de promovarea potențialului regiunii, agenților economici și 

încurajarea stabilirii parteneriatelor între toți actori. Astfel, în perioada de referință au fost 

organizate 4 ediții ale Forumului Economic Regional la care au participat peste 500 reprezentanţi 

ai administraţiei publice centrale, regionale şi locale, ai ambasadelor, sectorului asociativ privat, 

mediului de afaceri din România, Belarus, Ucraina, Polonia, Ungaria, Lituania, Estonia, etc. 

Evenimentele au fost organizate de CRU, în colaborare cu ADRC, Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii Moldova, ZEL Ungheni-Business, Primăria mun. Ungheni, Euroregiunea 

Siret-Prut-Nistru. Agenda forumurilor a inclus prezentări şi discuţii privind noi oportunităţi de 

dezvoltare a afacerilor, intensificare a parteneriatelor şi atragere a investiţiilor în regiune în 

contextul semnării Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, 

prezentări a agenţilor economici şi APL, activităţi de tip business to business. De asemenea, au 

fost semnate un șir de acorduri dintre APL (Ucraina, 16 acorduri între APL niv I din Ungheni și 

Iași, acord cu ANTREC Moldova). În cadrul ediției a VII-a a fost organizat de comun cu 

Universitatea Tehnică din Iași Târgul de Invenții și Idei Practice, în total cca 550 de participanți 

și vizitatori locali, naționali, internaționali din România, Croația, Federația Rusă. 
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În anul 2013 a fost dat startul construcției gazoductului Iași-Ungheni, cu această ocazie 

fiind organizat un forum internațional, cu participarea înalților demnitari, reprezentanți APL, 

agenților economici din Republica Moldova și România.  

O tradiție frumoasă a fost organizarea anuală a Concursului raional Businessmanul Anului 

și Ziua lucrătorului în agricultură și industria alimentară, total 1950 participanți. De asemenea, 

anual a fost desfășurat Festivalul recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale, cu 

organizarea stand-urilor expoziționale ale primăriilor, iarmaroc al producătorilor locali și vast 

program cultural.        

   .      
        Festivalul recoltei, vinului și promovării                  Trofeele concursului Businessmanul Anului 

                         tradițiilor naționale 

Anual, CRU a fost partenerul Târgului locurilor de muncă, cu aprox 2400 participanți în 

întreaga perioadă de raportare. În anul 2013, Ungheni a fost selectat pentru organizarea ediției a 

III-a a  „Expoziţiei-Târg Republicană de ovine şi caprine”, care a avut drept scop promovarea 

şi dezvoltarea sectorului zootehnic de creştere a ovinelor şi caprinelor, prin expunerea diferitor 

rase de animale de prăsilă, brânzeturi, piei, blănuri, alte produse derivate, precum şi articole de 

artizanat. La eveniment au participat vizitatori din întreaga țară. În afară de evenimentele locale, 

CRU a participat cu stand colectiv la 2 ediții ale Expoziției specializate Tourism.Hotels.Leisure, 

anual la Expoziția națională universală Fabricat în Moldova. 

 

Principalele proiecte realizate de CRU și parteneri:  

 "Muncă decentă pentru TINEri", (2012- 2015), implementator AO Făclia, instruiți tineri, 

creată rețeaua ROST, elaborată Agenda Socială și Economică pentru TINEri, un set de măsuri și 

recomandări, menit să asigure bunăstarea socio-economică a tinerilor din Republica Moldova. 

Ulterior, agenda a fost aprobată de CRU 

 Nexus Moldova ”Consolidarea legăturii între migraţie şi dezvoltare : testarea platformei 

de servicii integrate pentru migranţi moldoveni şi comunităţile acestora (2014- 2017), raionul 

Ungheni a fost unul din cele trei raioane selectate, împreună cu Edineţ şi Cahul, în cadrul căruia 

a fost creat Centrul de Servicii NEXUS Ungheni 

 "TransAgropolis – Transfrontalier Agribusiness Support” (2015-2017), implementator 

Consiliul Județean Iași, a fost creat Parc tehnologic în Lețcani, România și stabilite contacte 

dintre agenți economici din Iași, Ungheni și Vinnița. CRU- partener în proiect 

 Inițiativele de dezvoltare a turismului finanțate prin Programul Polska Pomoc (2015-

2019), datorită cărora a fost amenajată infrastructura în cadrul RNS Plaiul Fagului, amenajată 1 

piață agricolă în com.Sculeni, elaborate materiale de promovare și organizate cursuri de instruire. 

Contribuția CRU – 35 mii lei 

 Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor (2018), implementat de GEN 

Moldova, în cadrul căruia au fost instruiți peste 40 de tineri din raion, cu mai multe activități de 

formare, simulare și concurs 

 “Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru Dezvoltarea Spiritului Antreprenorial în 

Bazinul Marii Negre”, COMOARA, (2018-2021), în cadrul căruia a fost creat Centrul de 
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Informare Turistică în incinta CRU, amenajată 1 zonă expozițională în cadrul taberei pentru 

copii, s. Rădenii Vechi, instruirea ghizilor locali. Contribuția CRU– 340 mii lei. 

 ”Centrul de Suport în Afaceri – Ungheni HUB” (2019-2020), implementat de AO Făclia. 

 

DOMENIUL PRIORITAR: SOCIAL 

Viziunea pentru domeniul social era ca în 2020 raionul Ungheni să dispună  de 

infrastructură şi servicii educaţionale, sociale, culturale, de sănătate eficiente şi de calitate, 

dezvoltate cu implicarea societăţii civile, administraţiei publice locale, în cadrul unor 

parteneriate durabile care să răspundă nevoilor beneficiarilor, prin: dezvoltarea 

instituţiilor educaţionale, sociale, culturale şi de sănătate, valorificarea potenţialului 

individual al fiecărui copil, eficientizarea procesului educaţional la vârstă timpurie, 

promovarea unui mod sănătos de viaţă, implementarea şi dezvoltarea Programelor 

strategice în domeniul social, dezvoltarea centrelor de sănătate, implementarea politicilor 

sociale proactive și incluzive, asistenţă socială acordată la domiciuliu ca regulă şi nu ca 

excepţie, bazată pe o implicare crescută a comunităţii în rezolvarea problemelor sociale. În 

scopul lrealizării celor expuse mai sus, au fost identificate următoarele obiective strategice: 
Prioritatea 3. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, învăţământ şi cultură  

         Obiectivul general 3.1. Modernizarea/reabilitarea infrastructurii sociale 

Prioritatea 4. Dezvoltarea serviciilor sociale, educaţionale, de sănătate şi cultură de 

calitate superioară 

         Obiectivul general 4.1. Crearea şi diversificarea serviciilor alternative  

          sociale şi de sănătate 

  Obiectivul general 4.2. Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului de  

  învăţământ 

  Obiectivul general 4.3. Punerea în valoare a moştenirii culturale  

- Sănătate   
 În perioada implementării strategiei, unul din domeniile prioritare susținute de CRU a fost 

domeniul sănătății, cu accent pe dezvoltarea și dotarea cu echipament şi utilaj a instituțiilor de 

sănătate publică din raion. Principalii finanțatori  și parteneri în perioada de referință au fost 

CRU (fondator), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, CNAM, Fondul de Eficiență 

Energetică, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, AO Degețel, ș.a. Între timp, și 

domeniul dat a trecut printr-un șir de reforme, fiind ajustată rețeaua instituțiilor. Actualmente, 

serviciile medicale sînt prestate în 1 spital (și 2 secții teritoriale Sculeni, Cornești), 13 centre de 

sănătate și 56 instituții subordonate. 

IMSP SRU și centrele de sănătate, au fost dotate cu echipament  și utilaj medical 

performant în sumă de cel puțin 18 mln lei printre care aparat ecografic performant, roentgen  

digital, aparat de anestezie, frigider pentru secția pat-anatomică și alt instrumentariu medical. Au 

fost efectuate un șir de reparații curente la întreaga infrastructură de sănătate. S-a depus efort 

pentru asigurarea cu apă și canalizare, gazificare a instituțiilor. 

Proiectele majore investiționale ale IMSP SRU: 

- „Crearea spaţiilor verzi cu funcţie de refacere şi recuperare de pe lîngă SR Ungheni”, 

finanțator Ministerul Mediului (2012), 300 mii lei, care a inclus lucrările de amenajare și 

plantare  a materialul săditor în preajma instituţiei 

- ”Chirurgia mini-invazivă în Ungheni: modernizare, eficienţă, calitate şi siguranţă ”, 

CNAM (2012), cu achiziţionarea dispozitivelor medicale chirurgicale în sumă de 569 mii lei 

inclusiv 400,5 lei - CNAM, 50,0 mii lei -CR Ungheni, 118,9 mii lei surse proprii 

- “Eficientizarea surselor termo-energetice a blocurilor  secţiilor de ginecologie şi a 

maternităţii IMSP Spitalul Raional Ungheni”, Fondul de Eficiență Energetică (2013-2014),  2, 25 

mln lei, dintre care CR- 450 mii lei 
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- „Reparaţia capitală a clădirii blocului operator şi secţiei de reanimare al IMSP Spitalul 

Raional Ungheni”(2013-2014), realizat 2,67 mln lei, dintre care 1,42 - CNAM şi 300 mii lei – 

CRU. Procurarea ascensorului 605 mii lei, dintre care CRU a contribuit cu 270 mii lei 

- ”Centrul de tomografie computerizată în cadrul IMSP “Spitalul raional Ungheni”, PPP 

organizat de CR (2014-2015). Contract 25 de ani care prevede prestarea serviciilor medicale de 

diagnostic imagistic prin tomografie computerizată, mamografie, ortopantomografie  

- „ Instalaţii solare pentru alimentarea cu apă caldă menageră a IMSP SR Ungheni”, 

finanțator Fondul de Eficiență Energetică (2017-2020), executate lucrări în sumă de 2,5 mln lei, 

CRU – 400 mii lei. Proiect nefinalizat. 

 
Unitatea Primiri Urgențe, mun.Ungheni 

- “ Crearea Unitaţii Primiri Urgente, inclusiv dotarea 

cu utilaj performant”(2017-2018), suma  CRU- 1,17 

mln lei 

- ”Îmbunătățirea nivelului de pregătire în cazul 

situațiilor de urgență a structurilor medicale și a 

populației din Ucraina si Republica Moldova”, 

implementat de IMSP Spitalul raional Ungheni și 

ADRIEU, în colaborare cu parteneri din Ucraina, 

2017-2019, în cadrul căruia a fost instruit 

personalul medical, dotat și creat centrul de 

telemedicină în cadrul Spitalului raional Ungheni 

 

Proiectele majore investiționale ale IMSP CSU: 

- Crearea Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, 

Ungheni, inițiativa Ministerului Sănătății (2012-2013). 

Au fost efectuate lucrări de reparaţie capitală, dotare 

cu mobilier a Centrului de Sănătate Binevoitoare 

Tinerilor – 1,72 mln lei. 

- „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” 

subcomponenta „Dezvoltarea AMP”-Reabilitarea CS 

rurale, îniţiat între Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională de Dezvoltare (2012), realizate lucrările 

de construcţie a CS Năpădeni, proiect în sumă de 2,2 

mln lei, finanţat de Banca Mondială. Contribuția CR – 

180 mii lei. 

 

 
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor 

De asemenea, au fost implementate un șir de proiecte de educație și creștere a gradului de 

conștientizare a populației, de instruire și formare a cadrelor medicale.  

Acțiunile planificate pentru modernizarea infrastructurii au fost mai vaste, dar deoarece 

investițiile necesare sunt considerabile, nu au fost identificate surse de finanțare pentru unele din 

ele, precum: lucrări de reparație în fostul ambulatoriu de linie staţia Ungheni, reparația capitală 

cu  schimbarea învelitorii acoperișului secțiilor otolaringologie, pediatrie și blocului alimentar, 

crearea unei cantine pentru personalul medical, eficientizarea energetică a blocului CS Ungheni, 

modernizarea laboratorului din cadrul spitalului, etc. Un proiect de amploare era construcția unui 

nou spital regional. 

  

- Asistență socială 

Asistenţa socială este o componentă a sistemului protecţiei sociale şi cuprinde un ansamblu de 

programe, măsuri şi servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în 

dificultate, care nu au posibilitate de a-şi asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă 

din cauza unor circumstanţe de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică. 
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Politica de asistenţă socială în cadrul raionului a fost orientată în două direcţii prioritare:  

-protecţia familiei şi copilului aflat în dificultate 

-protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi. 

 

La moment 13 servicii sociale sunt active, 9 servicii  sociale au fost create în perioada 

2012-2020. Pentru susținerea dezvoltării serviciilor au fost identificate următoarele finanțări, 

contribuția CRU, AO Keуstone Moldova, AO Parteneriate pentru fiecare copil, CCF Moldova. 

În perioada de implementare a strategiei au fost create/extinse următoarele servicii:  

Serviciul social Asistență parentală profesionistă 

Scopul serviciului: protecţia temporară a copilului aflat în dificultate, socializarea şi 

reintegrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau în alte forme de tip familial.  

Beneficiari ai Serviciului APP sunt: 

1) copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora 

  2) copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau 

sănătatea acestuia ori aflat în situaţie de risc 

  3) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească 

  4) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească 

  5) copilul cu dizabilități, părinţii sau persoanele în grija cărora se află copilul care au 

nevoie de timp pentru recuperare 

  6) mamele minore cu risc de abandon al copii. 
Pe parcursul perioadei de raportare de Serviciul Asistență Parentală Profesionistă au 

beneficiat 328 copii, dintre care 3-copii studiază la instituții superioare, 20 copii au finalizat 

colegiul, 15 copii școli profesionale. Pe parcursul acestei perioade au fost reintegraţi 276 copii, 

dintre care: Familia Biologică/extinsă -154 copii, Tutelă -54 copii, Adopţie -29 copii, Majorat – 

13 copii, Alte servicii - 26 copii. Serviciul s-a extins de la 24 la 38 de asistenți parentali 

profesioniști. 

Serviciul Casă de tip familie:  
Pe parcursul anilor 2012-1015 în r-nul Ungheni au activat 3 Case de Copiii cu 18 copii. În 

scopul extinderii Serviciului Asistenţă parentală profesionistă în an. 2015 Casele de copiii de tip 

familial au fost închise.  

Centrul de plasament ,,Cuplu părinte - copil” or. Corneşti. Total beneficiari pe 

parcursul anilor 2012 – 2016: 49 mame şi 83 copii. În anul 2016 Centrul de plasament pentru 

cupluri părinte – copil a fost lichidat cu scopul creării serviciilor pentru familii cu copii în 

dificultate în cadrul Centrului „CREDO”. 

Centrul de asistenţă socială a familiei şi copilului CREDO. Total beneficiari pe 

parcursul anilor 2017 – 2020: cupluri părinte – copil  - 38 mame cu 72 copii, tineri în dificultate  

- 36 persoane şi plasament de urgenţă pentru 29 copii. 

Serviciul social Sprijin familial pentru copii:  Suportul  financiar în valoare de 1729846 

lei a fost direcţionat la  739 familii cu 1739 de copii. 

Programe  în domeniul protecţiei familiei şi copilului: ,,Panda” şi ,,Mellow Parenting”: 

Programul PANDA - program educaţional cu efecte terapeutice pentru copiii cu vârsta 

cuprinsă între 6 şi 18 ani cu scop de informare, conştientizare şi educare a copiilor/părinţilor cu 

privire la efectele dăunătoare a alcoolului, precum și prevenirea consumului de alcool. Din anul 

2016 până în prezent – 400 de copii au beneficiat de acest program. Programul  este prestat de 

către Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO. 

Programul Mellow Parenting. Programul de educație parentală ” Mellow Parenting ” este 

o metodă  de intervenție timpurie  bazată  pe relații și  concentrată pe îmbunătățirea  relației 

părinte-copil. Pe perioada 2017-2021  în cadrul raionului Ungheni s-au desfășurat  7 grupuri  

Mellow Parenting cu 52 părinți și 47 copii care   au  derulat timp de 14  săptămâni ,1 zi pe 

săptămână .Grupurile au vizat cele mai vulnerabile familii, inclusiv cele în care există  dificultăți   
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în relația părinte-copil. Pe perioada de pandaemie s-au desfășurat grupurile Mellow altfel, unul 

hibrid, altul online. Primele patru grupuri au fost finanțate de ONG Parteneriate pentru Fiecare 

Copil, altele trei grupuri au fost finanțate de către DGASPF,  programul este prestat de către 

Centrul de asistență socială a familiei și copilului CREDO. 

 Serviciul social „Echipa mobilă”:  au fost admiși în cadrul Serviciului 217 persoane cu 

dizabilități (copii și adulți), specialiștii Serviciului au efectuat 4067 vizite la domiciliul 

persoanelor cu dizabilități cu prestarea serviciilor sociale, psihologice,  medicale și 

kinetoterapeutice. 

Serviciul social „Casa comunitară”: Casa comunitară Sculeni, capacitatea – 6 

persoane/tineri, Casa este  ajustată la nevoile beneficiarilor, dispune de beci, şură, seră, 6 ari 

teren agricol.  

Serviciul  social „Asistenţă personală”: Serviciul s-a extins  de la 22 la 252 unităţi  de 

asistent personal, care prestează servicii sociale la 252  de beneficiari. Din 252 de unități de 

asistent personal 178 de unități sunt finanțate din Fondul de susținere socială a populației și 74 

de unități din Bugetul raional. La moment sunt înregistrate 155 cereri privind solicitarea de a 

beneficia de servicii sociale. 

Serviciul de plasament familial pentru adulți: Serviciu a fost extins de la 18 până la 28 

unităţi de asistenţi familiali, care  asistă 28 beneficiari. În baza serviciului respectiv s-a prevenit 

instituționalizarea a 28 persoane. La moment sunt înregistrate 3 cereri privind solicitarea 

serviciului respectiv. 

Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost Sculeni, a fost reorganizat în 

Centru de plasament pentru persoane adulte și vârstnice ”Sfîntul Vasile cel Mare”,  au fost 

efectuate lucrări de  reconstrucţie a blocului alimentar și a blocului locativ nr.1, sunt înzestrate cu 

utilajul și mobilierul  necesar. Centrul prestează servicii sociale gratuite și cu plată. De serviciile 

Centrului au beneficiat  începînd cu 2012, în total 370 beneficiari 

Serviciul ,, Îngrijiri sociale” (servicii igienice) din cadrul Centrului de Reabilitare şi 

Integrare pentru Bătrâni.170 persoane cu dizabilităţi au beneficiat de servicii sociale. 

Centru de Reabilitare şi Integrare Socială a Bătrânilor Ungheni (activează în cadrul 

DGASPF Ungheni din mai 2019): Total 302 beneficiari, dintre care: Servicii de zi – 56 

beneficiari, îngrijiri sociale – 165 beneficiari, plasament contra plată – 74 beneficiari, plasament 

cu finanțare din bugetul raional – 7 beneficiari. 

 Dezvoltarea de parteneriate interne, transfrontaliere  şi aplicarea proiectelor: 4 proiecte 

implementate, printre care:  

 
 

 
 

- Aș vrea sa Vă invit la dans  implementat 

în perioada 01.04.2015-30.12.2015. Scopul 

proiectului a fost de a contribui la creșterea 

nivelului de integrare socio-culturală a tinerilor cu 

dizabilități din raionul Ungheni. Valoarea 

proiectului a fost de 411 376,15 lei, finanţat din 

sursele oferite de USAID  și Ministerul Afacerilor 

Externe al Republicii Polonia. Proiectul a fost 

implementat de  AO Alternative Sociale în 

parteneriat cu Direcţia Generală Asistenţă Socială 

şi Protecţie a Familiei.  

 

-Ambulanța Socială implementat în perioada 28.01.2019- 30.01.2020. Scopul proiectului a 

fost facilitarea incluziunii sociale a 264 de persoane cu dizabilitați intelectuale si psiho-sociale 
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din raionul Ungheni  și îmbunătățirea calității vieții acestora. Valoarea proiectului - 56 145 

euro, finanţat din sursele oferite de Uniunea Europeană co-finanțat de Fundația Soros-Moldova 

în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul 

Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu 

Dizabilități. Proiectul a fost implementat de  AO Alternative Sociale în parteneriat cu 

DGASPF. Rezultatul major al proiectului este crearea Serviciului de îngrijiri sociale preluat şi 

finanţat în continuare din bugetul Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.  

-Regim liberalizat de vize, bună guvernare și bune maniere în spațiul european” 

implementat în perioada 01.11.2019 – 30.10.2020.  Scopul proiectului a fost de a diminua 

iregularitățile comise de către cetățenii moldoveni,  în spațiul Uniunii Europene prin activități 

de informare și promovare a valorilor europene în rândul cetățenilor din raionul Ungheni. 

Valoarea proiectului a fost de 29 871 euro finanţat din sursele oferite de Uniunea europenă prin 

intermediul Fundației Konrad Adenauer Stiftung. Proiectul a fost implementat de  AO 

Alternative Sociale în parteneriat cu Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.  

- Proiect ,,Viaţă Sănătoasă” (2019-2020) –  2 Centre de sănătate /10 oficii dotate cu 

echipamente  medicale (cușete medicale-11 buc., tonometre-11 buc., cîntare-11, glucometre-11, 

2 centre comunitare  1 Pîrlița și 1 or. Cornești, dotate cu utilaj  ( boiler electric, mașină de 

spălat, duș, weceu. ), pentru igiena persoanelor vulnerabile din localități. 

 

- Educație 

Sistemul de învăţământ are  rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană 

durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Analiza progreselor în domeniul dat 

trebuie realizată prin prisma tendințelor demografice (nr. elevi), investițiilor efectuate și 

schimbărilor  calitative. 

Situaţia reţelei şi populaţiei şcolare la începutul și finalul implementării strategiei este: 

 

Instituţia 

2010-2011 2019-2020 

Nr. de 

instituţii 

Nr.de 

copii 

Nr. de 

instituţii 

Nr.de 

copii 

Şcoli Primare 2 580 1 355 

Şcoli primare grădiniţe 1 0 1 27 

Şcoli Medii 1 1424 0 0 

Gimnazii 43 6336 36 5668 

Gimnazii Internat 0 194 0 0 

Licee 12 8040 8 5614 

Şcoli internat cu regim special 0 96 0 0 

Case de creaţie 1 320 1 400 

Şcoli sportive 1 405 1 415 

TOTAL 61 17395 48 12479 

Implementarea Proiectelor naţionale şi raionale au avut drept obiectiv modernizarea şi 

dezvoltarea sistemului educaţiei din raion şi a inclus acţiuni privind: 

- Reabilitarea și dotarea instituțiilor de învățământ.  



 

 

 

19 RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A RAIONULUI UNGHENI 

- În perioada de raport, Consiliul raional 

Ungheni a susținut 447 de inițiative în sumă de 

75,9 mln lei. De menționat este realizarea unor 

proiecte majore de modernizare a instituțiilor 

precum: Liceul Teoretic „A. Pușkin” din 

municipiul Ungheni (Proiectul „Reforma 

Învățământului în Moldova” (PRIM), finanțat de 

Banca Mondială (17,7 mln lei), Liceul Teoretic 

„M. Eminescu” din municipiul Ungheni (UE- 

2,5 mln. euro), grădinița „Andrieș” (Guvernul 

României- 3,26 mln lei). 
 

 Liceul teoretic „A. Pușkin” după renovare 

De asemenea, instituțiile au fost asigurate cu 20 unităţi de transport şcolar:  9 unităţi de 

transport au fost procurate de către  Ministerul Educației,  4 unităţi de transport - de către  CRU 

și 7 unităţi de transport -  de către Guvernul României. 

- Revitalizarea instituțiilor preșcolare. Au fost revitalizate 7 grădiniţe. În 2012 - 

Cioropcani (3 grupe ), Stolniceni (2 grupe ), în 2013 – Todirești (4 grupe), în 2018- Zozulenii 

Vechi (1 grupă), Coșeni (1grupă), Agronomovca (2 grupe) și 2020 – ”Delia”Ungheni(5grupe). 

-  Instruirea și formarea personalului administrativ și didactic. În perioada de raport,  

permanent, s-au depus eforturi pentru ameliorarea competențelor cadrelor didactice și 

manageriale prin participarea și organizarea  diverselor formări în contextul Reformei 

Învățământului în Moldova. La finele anului 2020, 87,46% cadre din domeniul învăţământului 

posedă grade ştiinţifice şi didactice: doctorat, magistru în management educaţional, manageri în 

educaţie, grade manageriale I şi II, grade didactice superior, I şi II. De asemenea, s-a pus accent  

pe implementarea tehnicilor moderne de management, prin formarea şi dezvoltarea 

competenţelor specifice managementului educaţional:  analiză, prognoză, proiectare , evaluare, 

etc. ( de ex. proiectul naţional „Redimensionarea managementului educaţional (ME, UNICEF 

Moldova)”. Au fost elaborate programe strategice de dezvoltare a învăţământului la nivel de 

fiecare instituţie. Prin informarea şi documentarea cadrelor didactice şi manageriale au fost 

formate abilități de elaborare a proiectelor în vederea obţinerii granturilor pentru dezvoltarea 

instituţională (400 proiecte educaţionale privind protejarea mediului, modul sănătos de viață, 

tradițiile naționale, antreprenoriatul, excursii în ţară  şi  peste hotare etc.). Au fost organizate 

diverse evenimente de promovare și schimb de experiență: Forumul de idei pedagogice 

„Dialoguri unghenene”, Concursul „Pedagogul Anului”, „Şcoala tânărului manager şi profesor 

şcolar”etc. 

-  
Concursul Elevul Anului 

- Valorificarea potenţialului 

individual al fiecărui copil și tânăr. În 

acest scop,  permanent au fost organizate 

seminare teoretico-practice ( „Învaţă-mă să 

fiu”, „Egalitatea de gen”, „Învăţ să trăiesc 

în comunitate”, „Învăţ să-mi construiesc 

viitorul”, ”Gândește creativ”), festivaluri 

(Cântecul popular,Cântecul ostășesc, 

Cântecul francofon, Teatrul social), 

concursuri („Eterna pace”; „Mesaj pentru 

Europa”; „Itinerarii cosmice” Ars 

Adolescentina”, „Enciclopedia Familiei”,  

 „La izvoarele înţelepciunii”, ”Mediul social și dezvoltarea durabilă”, ”Cunoașteți Parlamentul”), 

„Liceanul Anului”, „Gala Olimpicilor”, „Iniţiativele tinerilor”, Campania ”Hai ,Ungheni”,”Ziua 
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Mondială a protecției intelectuale  consultari, traininguri și programe de educație financiară și 

antreprenorială, antibullyng, securitatea online, securitatea în condițiile de pandemie, ateliere de 

lucru, laboratoare de creaţie, quiz-uri și turnamente privind integritatea și drepturile copilului, 

sondaje, concursuri de provocări etc. 

- Implementarea reformei structurale în educaţie prin dezvoltarea şcolilor de 

circumscripţie. Au fost reorganizate  15 instituţii de învăţământ. La moment, funcţionează 16 

şcoli de circumscripţie unde vin copii din 30 localităţi arondate.  

- Parteneriat cu părinţii, Comunitatea, ONG, APL. Actualmente, funcționează  13  

grupuri  de iniţiativă, 27 de consilii comunitare, 46 de consilii şcolare cu aproximativ 368  

membri. Activează 22 asociaţii obşteşti şi 11 ONG-uri de tineret active. Au fost implementate un 

şir de proiecte educaţionale cu contribuţia comunităţii. Părinţii au fost implicaţi în activităţi extra 

didactice (proiecte, mese rotunde, ore publice etc.) 

 
Instruirea incluzivă 

- Promovarea principiului şcolii 

incluzive. Au fost cuprinși cu educaţia 

incluzivă 313 elevi din 45 instituții școlare 

și 77 copii din  18 instituții preșcolare. 

- Realizarea şi promovarea 

politicilor pentru tineret. A fost asigurată 

funcţionalitatea Centrului Raional de 

Tineret începând cu 2018. În total, pe 

parcursul anilor  au beneficiat de serviciile 

centrului 14431 tineri. 

 

- Promovarea unui mod sănătos de viaţă. Obiectivul a fost realizat prin organizarea 

anuală a Zilei Sportivului, spartachiadelor elevilor la probele; şah, joc da dame, fotbal, tenis de 

masă, etc., participare la campionatele şi turneele republicane la tenis de masă, joc de dame, şah, 

fotbal, fotbal – tenis, lupte. Un alt aspect ține de asigurarea dreptului la odihnă a copiilor. Astfel, 

pe parcursul anilor 2012-2019 au fost alocate  anual în jur de  1530 foi de odihnă. De asemenea, 

au funcționat tabere de zi în incinta mai multor instituții școlare. Au fost efectuate lucrări de 

reparații curente la tabăra Codreanca (grupuri sanitare, cantină, spații de cazare etc.) în sumă 

totală pe perioada de raport de 834,4 mii lei. 

         Proiectele investiționale principale din domeniul învățământului, implementate în 

perioada de raport: 

- Proiectul  „Reforma Învățământului în Moldova”(PRIM) , realizat în   Liceul Teoretic 

„A. Pușkin” din municipiul Ungheni, finanțat de Banca Mondială (17,7 mln lei) 

-   Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități ” , realizat în gimnaziul Mănoilești finanțat 

de Guvernul Japoniei în sumă de 1,86 mln lei 

    -      Proiectul privind eficientizarea energetică a Liceului Teoretic „M.Eminescu” din 

municipiul Ungheni, început în 2018 până în prezent,finanțat de Uniunea Europeană 

(2,5mln.euro) , cu contribuția Consiliului Raional (400 mii lei) și a  Instituției (834,4 mii lei) .    

 

- Cultură 

Domeniul cultural al raionului Ungheni reprezintă un sistem instituţionalizat de biblioteci, 

case şi cămine culturale, şcoli de artă, muzee cît şi  monumente de artă, arhitectură,  istorie, situri 

arheologice şi arii naturale. 

 Sistemul instituţional este reprezentat prin 125 instituţii: 56 biblioteci, 62 case şi cămine  

de cultură, 3 muzee, 4 şcoli de artă.  Aceste instituţii activează  în  localităţile raionului. Din 
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punct de vedere administrativ,  119 instituţii se află la balanţa autorităţilor publice locale de 

nivelul I, iar 6,  activează ca subdiviziuni ale Secţiei Cultură și Turism, autoritate publică locală 

de nivelul II. 

 Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Ungheni cuprinde 56 de instituţii: 48 biblioteci 

săteşti şi 7 orăşeneşti (inclusiv 5 filiale). Starea tehnică a 41 de edificii este satisfăcătoare, 11 

necesită reparaţii capitale și 4 reparații curente.  

 În casele şi căminele culturale activează 149 formaţii artistice de amatori, 31 din care au 

titlul onorific „Model”. Pe parcursul implementării strategiei 20 formații au fost dotate cu 

costume și echipament muzical. 

 Principalele evenimente culturale organizate în perioada de raport sunt:  
 

 Festivalul de colinde „Hristos se 

naște, slăviți-l” (anual) 

 Festivalul „Mărţişor ”(anual) 

 Festivalul cântecului ostășesc (anual) 

 Festivalul obiceiurilor și tradițiilor 

de iarnă „După datina străbună” (anual) 

 Festivalul de satiră și umor „Lume, 

lume hai la glume” (bienal) 

 Festivalul Instituțiilor de Învățământ 

Artistic Extrașcolar ”Înflorit-au castanii” 

(anual) 

 Festivalul de folclor pentru copii 

”Galina Popovici” (bienal) 

 Simpozionul ştiinţifico-artistic Efim 

Junghietu (anual) 

 

 
 Tabăra de sculptură în lemn, Sărbătoarea fagului 

 80 expoziţii - „Un destin, un festival, o amintire şi un singur nume – Efim Junghietu”, 

„Deschide uşa, creştine!”, „Tradiţiile şi obiceiurile sărbătorilor de iarnă”,  „Eminescu – geniul 

literaturii noastre”, „În lumea culorilor, etc. 

 32 Concursuri - Concursul „La izvoarele înţelepciunii”,  Concursul raional al datinilor şi 

credinţelor locale Cununa Sânzienelor, Concursul Raional Dorule, Măi, Dorule, Concurs raional 

al acordioniștilor Vitalie Cojocaru, Concursul muzical în memoria lui Ion şi Doina Aldea 

Teodorovici cu genericul „Focul din vatră”, Concursul de desene „Lumea lui Creangă în 

imaginaţia copiilor”, etapa raională a Concursului republican de creaţie a copiilor „Pe aripile 

fanteziei în lumea copilăriei”, concursul pentru copii „Într-un coş cu viorele”, Concursul raional 

Se caută o stea, Tu eşti altarul vieţii mele (dedicat sărbătorii de  Dragobete), Concursul Nici o zi 

fără gândul la carte, Concursul raional Cartea mea cu tărâmuri magice, Concursul Amicii 

lecturii etc. 

  28  lansări de carte: „Poezii îngemănate” (scriitorii Victor  Cobzac și Mihaela Cibotariu), 

scriitorul Iulian Ciocan ,,Incursiuni în proza lui Iulian Ciocan”,  ,, Dans cu trandafiri și poezie” : 

(intâlnire cu Zina Izbaș), ,,Mihai Eminescu – un Dumnezeu rănit” de Laurian Stănchescu, „Ziua 

de naștere a lui Mihai Mihailovici” cu Dumitru Crudu, „Vioara încă mai vibrează” cu Eudochia 

Sacaliuc, campania Raională ”Satul meu citește o carte” (activitate din cadrul Programului 

Național Lectura Central scopul acesteia fiind promovarea cărților  din topul celor mai citite 10 

cărți, editate în anul 2018), „ Tu nu mă lăsa”  cu autoarea Marinela Lungu, „Grădina din sticlă”  

cu Tatiana Țibuleac, „Povestille Buniculul Alexandru” cu autorul   Alexandru Placintă, ,,Am 

greșit Doamne dar sunt fiul Tău”  cu scriitorul  Nicolai Boian,  „Cioropcani 110” și Întâlnire cu 

scriitorul  Ștefan Susai.    
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  O altă componentă necesară pentru dezvoltarea domeniului cultural este perfecționarea 

cadrelor. Astfel, în perioada 2012-2020 au fost organizate:  

 280 seminare/ întruniri  ateliere pentru angajații bibliotecilor, caselor de cultură şi 

conducătorii formaţiilor artistice. 185 persoane au participat la cursurile de formare continuă a 

personalului de specialitate din biblioteci, organizate de BPR în colaborare cu USM.  

Traininguri, suporturi de cursuri în cadrul programelor și proiectelor  pentru  formatori 

organizate de programul Novateca, Advocacy pentru bibliotecari, Instruiri E gov, eAmbasadori, 

formare de formatori „Educația financiară a comunității” 

 5 vizite în teritoriu pentru realizarea programului ”Imaginea bibliotecilor în comunitate 

prin prisma realizării ODD.” 

 4 întruniri zonale: Indicatori de performanță; Educație pentru media; Portofoliul SMB; 

Informarea alegătorilor. 

 2 clacă profesională satul Măcărești, s. Cornești. Aranjarea cărților la raft  

  Familiarizarea comunității bibliotecare cu noile tendințe IT prin organizarea atelierelor 

de instruire în scopul, studierii unor programe utile de promovare a cărții și lecturii: exersarea și 

cunoașterea programului ArtWord – 20 beneficiari, cunoașterea platformă de învățare bazată pe 

joc și tehnologie educatională Kahoot, Erudit.md, Dexonline, dezvoltarea competențelor de 

analiză pentru elaborarea regulilor Codului bunelor maniere în spațiul online, opțiunile 

suplimentare a platformei de socializare Facebook 

 250  master class-uri;  în cadrul Programelor și proiectelor  serviciilor noi de bilbiotecă 

total au participat 5200  de utilizatori 

 20  laboratoare practice;   organizate în Centru Inovativ comunitar FabLab 

 14 Conferinţe (online)  

Vorbind de patrimoniul cultural, pe teritoriul raionului Ungheni sunt 356 de monumente, 

dintre care de importanţă naţională - 148 şi de importanţă locală - 208. Conform genului acestea 

se clasifică în felul următor: de istorie – 3; memoriale – 45; de arhitectură – 36; de artă – 42; 

arheologice – 230. În perioada de raport, au fost reabilitate următoarele monumente: Semnul 

comemorativ pe locul stingerii din viaţă la 5 octombrie 1791 a principelui G. A. Potiomkin de 

Taurida, operele comemorative de război din localitățile Pîrlița, Cioropcani, Sculeni, Grăseni, 

Chirileni. Rămâne o problemă și rețeaua muzeală care necesită o susținere. În perioada dată a 

fost sistată activitatea muzeului din s. Sculeni (clădire avariată). 

Principalele proiecte implementate de CR sau partenerii locali: 

- Programul Novateca (2013 – 2018 ), 

în cadrul căruia au fost modernizate 52 

biblioteci publice din raion, în sumă de 

1.65 mln, oferite grant de către. Consiliul 

pentru Cercetari si Schimburi 

Internationale „IREX Moldova”, cu 

sprijinul Initiativei Biblioteci Globale 

a Fundatiei Bill si Melinda Gates, , in 

parteneriat cu Guvernul Republicii 

Moldova și a programului NOVATECA.  

De asemenea, în cadrul programului a fost 

creat laboratorul creativ FabLab în cadrul 

BPR „D.Cantemir” dotat cu echipament 

inovational în valoare de  200000 lei  

 

 
Tabăra de vară, FabLab Ungheni 
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- Reabilitarea BPR D.Cantemir (anii), 2013 - 2020 au fost alocați  din bugetul de stat 1.120000  

contribuția CR -  800000  lei 

-  "Cooperare pentru promovarea activităților culturale tradiționale în zona transfrontalieră" 

(2020-2021), Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă 

-    Proiectul internațional educațional ”Insula de poveste”, inițiat de Asociația OvidiuRo, cu 

suportul Dedeman și Fundația Progress și implementat în RM de Biblioteca Națională pentru 

Copii „Ion Creangă” 

- Proiectul International „Coding for Kids in Libraries – CODE Kids / CodeKids - Copiii fac 

Coding în bibliotecile publice”, ianuarie-decembrie 2020, implementat de Fundația Progress și 

Asociația ETIC (Cluj), finanțat de Romanian - American Foundation (RAF), Orange România, 

CEZ Vânzări 

- Proiectul internațional educațional ”Punguța cu 2 cărți” care are ca scop încurajarea lecturii 

încă de la naștere. Proiect inițiat de Asociația OvidiuRo cu sprijinul Kaufland Romania și 

implementat în Republica Moldova de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creanga”. Impact: 

55 de punguțe, ce conțin o cărțulie cu ferestruici ”CULORI” și o minge planeta 

- Proiectul internațional educațional 2019-2020 de încurajare a lecturii în grădinițe și acasă 

„Fiecare copil merită o poveste". Implementat de Asociația OvidiuRo, coordonat de Fundația 

Progres în parteneriat cu ABRM 

- Proiectul  internațional ”Bibliotecile publice ca hub-uri pentru cetățeni activi”.. 

Implementat de Asociația OvidiuRo, coordonat de Fundația Progres în parteneriat cu ABRM 

- Programul ,,Comunitatea Mea” cu implicarea a 5 biblioteci publice comunale în calitate de 

partener care își asumă responsabilitatea de a deveni un colțișor de descentralizare în comunitate.  

 

DOMENIUL PRIORITAR: GUVERNARE LOCALĂ 

Prezenta Strategie presupunea ca în anul 2020 raionul Ungheni va avea o 

administraţie publică mai eficientă  şi capabilă să genereze politici publice adecvate  şi să le 

gestioneze în mod eficace în scopul implementării principiilor dezvoltării durabile, prin: 

calitate îmbunătăţită a serviciilor publice şi sporită capacitatea de a furniza noi servicii, 

capacitatea înaltă de accesare şi management al fondurilor de dezvoltare interne şi externe, 

o administraţie publică locală şi regională cu capacitate înaltă, datorită schimbărilor 

efectuate şi investirii în oameni, un proces decizional participativ şi transparent, relaţii de 

bună vecinătate cu partenerii din Romania prin organizarea unor activităţi comune, 

implementarea proiectelor transfrontaliere, participarea la vizite de studiu şi schimb de 

experienţă. Realizarea celor planificate, era asigurată prin eforturi comune urmând 

obiectivele strategice: 

 

Prioritatea 5. Consolidarea capacităţii managementului administraţiei publice locale 

Obiectivul general 5.1. Modernizarea relaţiei cetăţean – administraţie 

Obiectivul general 5.2. Utilizarea eficientă a banilor publici şi creşterea  

veniturilor  

Prioritatea 6. Dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră 

Obiectivul general 6.1. Îmbunătăţirea şi extinderea cooperării regionale şi  

internaţionale 

 

- Asigurarea transparenţei procesului decizional   

Informarea continuă a cetăţenilor privind activitatea autorităţilor publice locale  

 2361materiale publicate pe pagina web, rețeaua  facebook, inclusiv în presa locală; 

 2992 acte normative plasate pe pagina oficială a Consiliului raional; 



 

 

 

24 RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A RAIONULUI UNGHENI 

 920 acte normative incluse în Registrul de stat al actelor locale;  

 1463 informații  plasate pe panoul informativ și pe cel de afișaj stradal; 

 12 informații afișate pe LED; 

 5 bannere executate; 

 60 mii cetățeni informați. 

Organizarea măsurilor de informare şi consultare publică   

 1630 întâlniri publice cu cetățenii;  

 520 consultări publice;  

 7800 participanți la măsurile de consultare publică (inclusiv online). 

Încurajarea creării paginilor web  ale localităţilor raionului şi actualizarea informaţiilor pe 

paginile oficiale  

 3 pagini web create/funcționale; 

 14 conturi deschise pe rețeaua de socializare facebook; 

 1 site web regional Grupul de Acțiune Locală „Subregiunea Cula”; 

 60 000 cetățeni informați. 

- Stabilirea, dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor locale 

Dezvoltarea parteneriatelor locale și regionale  

 
Semnarea acordurilor de cooperare (înfrățiri) între 16 primării din 

jud.Iași și 16 primării din rn. Ungheni, ca urmare a demersului 

inițiat la Forumul Regional din Ungheni, 2017 

 18 acorduri de cooperare încheiate 

între autoritățile publice locale de nivelul 

unu; 

 18 acorduri de colaborare ale 

Consiliului raional încheiate/ semnate cu 

diverse structuri/instituții; 

 254 parteneriate  locale 

dezvoltate/consolidate (asigurarea cu apă 

potabilă, reparația și întreținerea 

drumurilor, iluminatul public stradal, 

colectarea deșeurilor menajere);  

 2 Grupuri de Acțiune Locală (GAL 

„Subregiunea Cula”, GAL „Movila 

Măgura”) create.  

 

 

 

Încurajarea îmbunătăţirii dialogului între cetăţeni şi aleşii locali  

 1 Birou de relații publice, primăria com. Sculeni;  

 1 Centru de informare pentru cetățeni, primăria mun. Ungheni;  

 273 întâlniri organizate de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II cu 

autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi cetăţenii ( 9450 participanți); 

 3 cutii pentru sugestii și propuneri „Vocea ta auzită de către autoritățile publice locale” 

instalate. 

- Promovarea practicilor de succes în  administraţia publică locală  

 1 concurs raional „Localități rurale-perspective europene”; 

 16 ateliere de lucru cu primarii unităților administrativ-teritoriale; 

 8 mese rotunde cu secretarii consiliilor locale; 

 2 ediții ale Școlii securității pentru copii regională Ungheni „Împreună   reducem   

riscurile”; 
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 1 ședință ordinară model a Consiliului raional Ungheni (24.10.2013, sala Căminului 

cultural Cetireni – 17 primari);  

 1 Asociație a unghenenilor de pretutindeni, creată în 2016 de către primăria mun. 

Ungheni; 

 7 Grupuri de Inițiativă Locală (GIL) din reprezentanți ai societății civile - lideri create în 

cartierele  din orașul Ungheni  (2016); 

 4 spatii publice din mun. Ungheni adoptate: Parcul din cartierul Ungheni Vale( adoptat de 

Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei), spațiul din preajma băncii „Expresul” (adoptat de 

PP „Expresul”), teritoriul adiacent  LT „Mihai Eminescu” (adoptat de aceeași instituție)  și 

spațiul din preajma „Troiței Martirilor Neamului” (adoptat de LT „V. Alecsandri”); 

 Crearea Centrului Multifuncțional ,,Dimitrie Gusti” din s. Cornova (2019); 

 Inaugurarea ,,Scuarului Europei”  din mun. Ungheni (2019);      

 Crearea Centrului Cultural Multifuncțional „Regina Maria” din mun. Ungheni (2018) 

 Renovarea Parcului Central „Micul Cluj”;  

 4 unități  administrativ-teritoriale premiate de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative 

Sociale (IDIS) „Viitorul” pentru cele mai bune practici în cadrul Programului Bunelor Practici 

ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova, implementate în perioada 2014-2018:  

 Primăria orașului Ungheni, premiul I  pentru proiectele de conservare a energiei termice 

la grădinița-creșă „Andrieș” și Liceul teoretic „Gheorghe Asachi” (2014 -2015); 

 Primăria comunei Zagarancea,  premiul II pentru muzeul „În ograda bunicilor” (2014 -

2015);  

 Primăria satului Chirileni,  mențiune  pentru construcția sistemului de canalizare și a 

stației de epurare (2016-2017); 

 Primăria municipiului Ungheni, mențiune pentru  „Cheltuim eficient bugetul local” 

(2016-2017); 

 Primăria comunei Zagarancea, premiul III  pentru  „Parcul „Lumea Copiilor” din satul 

Elizavetovca” (2016-2017); 

 Primăria municipiului Ungheni, premiul mare  pentru proiectul „Mod sănătos de viață 

asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă” (2018-2019); 

 Primăria comunei Mănoilești, premiul  III  pentru integrarea copiilor cu dizabilități în 

gimnaziu (2018-2019); 

 1 vizită de schimb a bunelor practici în comuna Brăviceni, raionul Orhei – primari din 

Zona Cula; 

 1 schimb de experiență în materie de participare civică la identificarea și soluționarea 

problemelor comunității locale la Iași, România, de către reprezentanți ai societății civile - lideri 

și  membri ai Grupurilor de Inițiativă Locală (GIL) create în cele 7 cartiere din orașul Ungheni 

(2016). 

 

- 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  

 611 persoane instruite din cadrul APL de nivelul II  de către diverse structuri raionale și 

republicane;  

 468 persoane instruite din cadrul APL de nivelul I de către diverse structuri raionale și 

republicane;  

 112 reprezentanți ai autorităților locale instruiți în cadrul sesiunii informative online cu 

genericul „Servicii de Guvernare Electronică pentru  Guvernele Locale”, organizată de 

http://ungheni.md/comunicat-de-presa-noi-reprezentanti-ai-societatii-civile-din-orasul-ungheni-au-facut-schimb-de-experienta-la-iasi-romania-foto/
http://ungheni.md/comunicat-de-presa-noi-reprezentanti-ai-societatii-civile-din-orasul-ungheni-au-facut-schimb-de-experienta-la-iasi-romania-foto/
http://ungheni.md/comunicat-de-presa-noi-reprezentanti-ai-societatii-civile-din-orasul-ungheni-au-facut-schimb-de-experienta-la-iasi-romania-foto/
http://ungheni.md/comunicat-de-presa-noi-reprezentanti-ai-societatii-civile-din-orasul-ungheni-au-facut-schimb-de-experienta-la-iasi-romania-foto/


 

 

 

26 RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A RAIONULUI UNGHENI 

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Agenția de Guvernare Electronică 

(AGE);  

 126 funcționari publici și aleși locali instruiți de către  Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative 

Sociale (IDIS) „Viitorul” prin intermediul Buletinelor Informative;  

 36 funcționari publici de nivelul II și aleși locali  instruiți în cadrul Programului „EU4Moldova: 

Regiuni-cheie”. 

Avizarea proiectelor de acte legislative și normative  

 115 proiecte de acte legislative  avizate  la solicitarea instituțiilor ierarhic superioare.  

- Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatelor  regionale, transfrontaliere şi internaţionale 

Parteneriate și înfrăţiri de localităţi  stabilite și dezvoltate : 75 la nivel regional, la nivel 

internaţional: Consiliul Raional Ungheni-11, Primăria mun. Ungheni- 18, alte primării din raion-

23.  

Proiecte/ programe de dezvoltare elaborate şi  implementate: 11  regionale şi 24 transfrontaliere 

(ADRC,Euroregiunea Siret –Prut – Nistru, POC Ro-Ua-Md, BST etc...)    

 Îmbunătăţirea şi extinderea cooperării Consiliului raional cu instituţii şi organizaţii 

regionale şi  internaţionale 

În jur de 200 participări ale Consiliului raional  la acţiunile şi întâlnirile regionale şi europene  

 Creşterea capacităţii instituţionale a APL pentru atragerea granturilor 

Acordarea asistenţei, consultanţe,instruiri pentru îmbunătăţirea abilităţilor funcţionarilor publici 

în domeniul accesării şi managementul granturilor - 97 evenimente, 2425 participanți 

Acordarea asistenţei, consultanţei, instruire pentru creşterea capacităţilor prin dezvoltarea 

facilitatorilor comunitari şi „Formarea de formatori” şi Crearea şi actualizarea unei baze de date 

privind condiţiile şi lista donatorilor -23 evenimente, 575 participanți 

 Participarea la îmbunătăţirea infrastructurii regionale 

 Iniţierea şi participarea la demararea lucrărilor de construcţie a podului rutier peste râul 

Prut (Ungheni, Republica Moldova – Ungheni, România)  

 Suport la implementarea proiectului pentru Drumul de ocolire a or. Ungheni  

 Suport la implementarea proiectului „Conducta de interconectare a sistemului de 

transportare gaze a R Moldova cu sistemul naţional de transportare gaze România”  

 Identificarea şi susţinerea proiectelor şi programelor de gestionare corectă a deşeurilor  

 Identificarea şi susţinerea proiectelor şi programelor în domeniul infrastructurii 

drumurilor regionale şi internaţionale  

- Promovarea cooperării culturale internaţionale:  

 Cercetarea arheologică a aşezării medievale Ţuţora (Ungheni-Iaşi): Pe parcursul anilor 

2008, 2009, 2014, expediţia arheologică a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei, în colaborare cu arheologii de la Institutul Patrimoniului Cultural, specialiştii Secţiei 

Cultură şi  Muzeului de Istorie şi Etnografie din Ungheni, a efectuat investigaţii de teren pe locul 

numit  „Valea Ţuţorei”, situat în lunca Prutului, pe teritoriul comunei Valea Mare, raionul 

Ungheni. Scopul principal al investigaţiilor arheologice  a fost identificarea straturilor culturale 

pe locul târgului medieval Ţuţora în vederea stabilirii succesiunii locuirii din cele mai vechi 

timpuri, precum şi identificarea vetrei târgului medieval.  

-Organizarea Festivalurilor  internaţionale: Festivalul-concurs „Maluri de Prut”, în 

memoria Doinei și lui Ion Aldea-Toedorvici, a fost organizat și desfăşurat, în anul 2012. Pe 

scena Palatului de Cultură din Ungheni au evoluat  14 concurenți din Vaslui, Iaşi, Piatra Neamţ, 

Făleşti, Străşeni, Ungheni, Corneşti; Festivalul     „Hora Prutului” - Ultima ediție a Festivalului 

de dansuri ”Hora de la Prut” din Ungheni avut loc în anul 2013. Per total, s-au desfășurat 

patru ediții, la care au participat zeci de colective din Republica Moldova, adunând la Ungheni 

mii de dansatori. Pe parcursul anilor 2012-2020 colectivele artistice de amatori din raionul 

Ungheni au participat la 96 evenimente culturale naționale, regionale și internaționale. 
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IV. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

În urma evaluării finale a implementării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului 

Ungheni pentru perioada 2012-2020 s-a stabilit: 

 

- Evaluarea măsurii în care Strategia și-a atins scopul 

În general, se înregistrează progrese în toate domeniile prioritare. Strategia și-a păstrat în 

mare parte relevanța. Față de momentul adoptării strategiei, anumite probleme au devenit mai 

stringente, eforturile locale au fost influențate de un șir de reforme implementate la nivel național 

și de oportunitățile apărute pe parcursul implementării. Prin urmare, inițiativele locale au fost 

adaptate pentru asigurarea unui proces coerent de dezvoltare. 

În urma analizei, desprindem un șir concluzii și recomandări: 

 C1 Domeniul prioritar I nu poate fi îndeplinit decât în corelare cu alte zone de politici 

publice cum ar fi dezvoltarea economică, locală, regională etc.  

 C2 Investițiile în infrastructură locală și în dezvoltarea serviciilor publice la nivel local 

sunt limitate pentru a putea atinge aceste obiective generale 

 C3 Dezvoltarea locală antrenează prea puțin comunitățile care sunt o resursă importantă 

pentru acest proces 

 C4 Demografia defavorabilă din zonele rurale (îmbătrânirea și migrația populației) a creat 

și va continua să creeze tensiuni în aspect de angajare, funcționare a unor instituții (educație, 

sănătate, etc) 

 C 5 Parteneriatele dezvoltate cu instituții naționale și parteneri externi au ajutat la 

dezvoltarea și implementarea unor proiecte importante 

 C 6 Dezvoltarea sectorului IMM este asigurată în mare parte de condițiile și oportunitățile 

existente la moment 

 C 7 Serviciile de sănătate, învățământ, sociale sunt dezvoltate reieșind din politicile 

naționale și necesitățile locale 

 C 8 Participarea publicului în proces decizional este la nivel scăzut 

 

 R1 Planificarea proiectelor investiționale majore trebuie să fie în conexiune cu proiecte 

realizate la nivel regional și național 

 R2 Se necesită o analiză și prioritizare mai minuțioasă a investițiilor pentru dezvoltarea 

infrastructurii locale, inclusiv cu planificarea sau identificarea resurselor financiare necesare 

 R3 Dezvoltarea modelelor de cooperare intercomunitară, GAL-urilor va eficientiza 

procesul de dezvoltare locală sub toate aspectele 

  R4.1 Păstrarea tinerilor în zonele rurale sau readucerea lor înapoi sunt două măsuri în 

care ar trebui investit considerabil în cadrul strategiei viitoare.  

 R4.2 Diversificarea activităților economice în mediul rural ar fi o oportunitate pentru 

dezvoltarea economică locală 

 R 5 Dezvoltarea și în continuare a parteneriatelor, stabilirea unei agende de cooperare 

clare, fortificarea abilităților APL I pentru dezvoltarea relațiilor transfrontaliere trebuie să 

rămână drept o prioritate  

 R 6 Pentru o dezvoltare durabilă și inovativă a IMM, trebuie susținute toate formele de 

asociere, precum cooperative, clustere, dezvoltate lanțuri valorice, etc. 

 R 7 O atenție deosebită trebuie de atras și în continuare accesului cetățenilor la servicii 

sociale de calitate, prin modernizarea infrastructurii, dezvoltarea aptitudinilor profesionale a 

cadrelor, atragerea cadrelor noi pentru suplinirea locurilor vacante. 
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 R 8 Aplicarea diverselor instrumente și tehnici pentru atragerea publicului în procesul 

decizional, ar spori transparența și responsabilitatea APL, ar crește gradul de încredere a 

cetățenilor și implicarea lor în soluționarea problemelor locale. 

 

- Identificarea gradului de corelare între Strategie și strategiile sectoriale; 

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni, în procesul de elaborare, a ținut 

cont de principalele 3 documente strategice generale, existente în anul 2011. 

 Corelarea cu SND „Moldova 2020”  

Strategia „Moldova 2020" a fost documentul strategic care integra viziunea ţării pe termen 

lung. Ea includea şapte priorităţi, cu obiectivul final: creşterea economică şi reducerea sărăciei. 

1. Studii: relevante pentru carieră 

2. Drumuri: bune, oriunde 

3. Finanţe: accesibile şi ieftine 

4. Business: cu reguli clare de joc 

5. Energie: furnizată sigur, utilizată eficient 

6. Sistem de pensii: echitabil şi sustenabil 

7. Justiţie: responsabilă şi incoruptibilă 

În procesul de elaborare a strategiei raionului s-a ținut cont de direcțiile prioritare 

identificate la nivel de țară și de orizontul de timp pentru implementarea acestora. Reieșind din 

atribuțiile stabilite de legislația în vigoare și competențele atribuite fiecărui nivel al 

administrației publice, activitățile planificate la nivel de raion au fost în sinergie cu prioritățile 

naționale. Astfel, activitățile realizate în procesul de implementare a Strategiei au contribuit la 

dezvoltarea infrastructurii de drumuri, dezvoltarea sectorului antreprenorial, susținerea socială a 

populației, în special păturilor vulnerabile, dezvoltarea sistemului educațional. 

 Corelarea cu Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Euroregiunii Siret – 

Prut – Nistru (2009-2014) 

Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru reunește 30 de raioane din cele 32 ale Republicii 

Moldova, Municipiul Bălți, Unitatea Teritorial 

Autonomă Găgăuzia și 4 județe din România (Bistrița-Năsăud, Iași, Neamț și Prahova).  A fost 

constituită în anul 2005, ca persoană juridică română, cu sediul în municipiul Iași.  

Prin abordarea întregului spaţiu euroregional, Strategia de Dezvoltare Economică şi 

Socială a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (2009-2014) viza dezvoltarea armonioasă a 

comunităţilor componente, reducerea decalajelor economico-sociale dintre acestea şi asigurarea 

unui nivel de trai decent şi sigur, fiind orientată spre atingerea rezultatelor conform următoarelor 

priorități: 

Prioritatea 1. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii publice  

Prioritatea 2. Dezvoltarea competitivităţii economice  

Prioritatea 3. Dezvoltarea competitivităţii comunitare  

Prioritatea 4. Protecţia mediului  

Prioritatea 5. Dezvoltarea resurselor umane  

Ca și în cazul documentului strategic precedent, strategia ESPN a fost un punct de pornire 

în elaborarea viziunii strategice a raionului. Pe lângă obiectivele generale și măsurile planificate 

pentru reabilitarea infrastructurii publice, dezvoltarea segmentului economic și social, a 

resurselor umane din regiune, s-a ținut cont și de oportunitățile care pot fi valorificate prin 

cooperare transfrontalieră, în acest sens fiind dezvoltate un șir de proiecte și evenimente comune. 

 Corelarea cu Strategia de Dezvoltare Regională, Regiunea de Dezvoltare Centru 
Strategia de dezvoltare regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) avea în 

vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu a regiunii şi se baza pe evaluarea detaliată economică, 

socială şi de mediu a potenţialului regiunii Centru. Strategia a fost efectuată în baza constatărilor 

rezultate din numeroasele studii, inclusiv cele economice şi sociale, raportul despre mediul 
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ambiant, studiul privind dezvoltarea sectorului privat, studiul privind dezvoltarea sectorului 

drumurilor, IDAM şi alte date statistice. 

Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 

Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale 

Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 

Ulterior, a fost elaborată și aprobată Strategia de Dezvoltare Regională Centru (2016-2020). 

Luând în consideraţie condițiile și factorii dezvoltării regiunii, precum și priorităţile stabilite la 

nivel naţional, a fost stabilit următorul obiectiv general: 

Obiectivul general. Dezvoltarea teritorială echilibrată și durabilă a Regiunii de 

Dezvoltare Centru 

Obiectivul specific 1. Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate 

Obiectivul specific 2. Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii 

Obiectivul 3. Consolidarea unei bune guvernanțe regionale 

Raionul Ungheni, ca parte componentă a regiunii de Dezvoltare Centru, s-a integrat în 

politicile publice elaborate cu scopul de a îmbunătăţi accesul la infrastructura de calitate atât 

pentru gospodăriile casnice, cât şi pentru agenţi economici, stimula şi spori activitatea 

economică productivă în mediul rural, a îmbunătăţi calitatea vieţii populaţiei regiunii. Procesul 

de planificare și ajustare a măsurilor din Planul de acțiune al Strategiei raionului a fost efectuat 

în permanență, reieșind din oportunități, schimb de experiențe în cadrul grupurilor comune la 

nivel de regiune. De asemenea, au fost realizate proiecte regionale care se încadrează în viziunea 

strategică la nivel de regiune. De menționat, că ADRC a fost partener în organizarea unui șir de 

evenimente destinat mediului economic, elaborarea și implementarea acțiunilor ce vizează 

dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide, modernizarea infrastructurii 

publice, creșterea eficienței energetice a clădirilor și serviciilor publice, dezvoltarea potențialului 

turistic, etc.  

Pe lângă cele 3 strategii stipulate în Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului, pe 

parcursul anilor măsurile au fost corelate și cu alte documente strategice, printre care:  

1. Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-2020. 

2. Strategia de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-

2020. 

3. Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor 2016-2020. 

4. Strategia de dezvoltare „Turism 2020” 

5. Strategia „Educația - 2020” 

6. Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020 

7. Strategia naţională de sănătate publică pentru anii 2014-2020  

8. Programul Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Regiunea de 

Dezvoltare Centru 

9. Programul Regional Sectorial în Eficienţă Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare 

Centru 

10. Programul Regional Sectorial în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și Locale 

pentru Regiunea de Dezvoltare Centru 

11. Program regional sectorial în domeniul dezvoltării Infrastructurii de sprijin a afacerilor 

12. Programul Regional Sectorial în domeniul creșterii atractivității turistice în Regiunea de 

Dezvoltare Centru 

13. Programul Regional Sectorial de Management al Deşeurilor Solide pentru Regiunea de 

Dezvoltare Centru, etc. 

 

Abordarea implementării strategiei din perspectiva drepturilor omului şi a egalității de gen 

implică obligația statului de a lua în considerare interesele, necesitățile şi prioritățile tuturor, 

inclusiv a grupurilor vulnerabile, recunoscând diversitatea persoanelor. În procesul de elaborare 
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și realizare a strategiei, fiecare responsabil de implementare a consultat beneficiarii și partenerii 

locali. 

 

- Determinarea nivelului de implementare a obiectivelor specifice 

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

înregistrează procentajul de realizare deplină a acţiunilor planificate pentru fiecare an în limitele 

65-75%, ceea ce poate fi apreciat ca un nivel mediu de realizare.  

- Analiza principalelor carențe și constrângeri în implementarea Strategiei 

Principalele carențe și constrângeri în implementarea Strategiei au fost: 

 Din start, formularea ambiguă a indicatorilor clari măsurabili și a valorilor de referință 

pentru aprecierea succesului. Doar din anul 2017 au fost introduși indicatori de performanță care 

au permis evaluarea rezultatelor obținute comparativ cu țintele stabilite la început de an (planuri 

anuale).  

 Nivel scăzut de acoperire financiară a proiectelor de infrastructură. Aceste măsuri necesită 

marea parte a cheltuielilor estimate, iar viziunea strategică trebuie să țină cont de acest fapt. 

Insuficienta acoperire financiară reprezintă o constrângere seriosă pentru atingerea scopurilor 

stabilite. 

 Nivel insuficient de responsabilizare a APL I și populației în realizarea strategiei. 

Prevederile documentului au fost implementate de către direcțiile, secțiile CRU, IMSP SRU și 

IMSP CSU. Documentul elaborat la nivel de raion trebuie să fie și unul de referință în elaborarea 

politicilor la nivel de comunitate, asigurând o corelare dintre viziunea locală și cea regională. De 

asemenea, inițiativele au fost implementate de la niv II la cel I, cu un grad scăzut de inițiativă 

locală. 

 Procesul de evaluare nu a presupus efectuarea unei evaluări intermediare pe termen mediu, 

ceea ce ar asigura o flexibilitate și ar fi permis o mai bună ajustare.  

 

- Formularea recomandărilor pentru a fi luate în considerare în procesul de elaborare a 

Strategiei de dezvoltare pentru perioada următoare 

Noua Strategie de dezvoltare a raionului Ungheni urmează: 

 • Să fie elaborată reieșind din tendințele la nivel național, regional și internațional 

• Să adopte o abordare inteligentă de dezvoltare 

• Să includă includă indicatori de progres și ținte finale relevante, măsurabile și definite foarte 

clar 

• Să fie bazată pe un cadru și mecanism clar de monitorizare și evaluare, cu indicarea surselor de 

furnizare a informației  

• Să includă pași concreți pentru realizarea unui obiectiv 

• Să fie bazată pe o comunicare și coordonare inter-instituțională intensă  

• Să fie elaborată, aprobată și implementată cu implicarea activă a societății civile, APL I și altor 

instituții și parteneri 

• Să fie centrată pe oameni, fiind bazată pe principiul drepturilor omului și egalității de gen, 

precum și pe consolidarea și valorificarea potențialului uman 

• Să presupună un proces de raportare intermediară a progreselor obținute și impedimentelor 

apărute în procesul de implementare 

• Să fie în conexiune cu procesul bugetar, prioritizarea investițiilor și identificarea resurselor 

financiare 

• Să fie suficient de flexibilă și să ia în considerație posibilele parteneriate care trebuie dezvoltate 

pentru atingerea țintelor finale 

• Să adopte o direcție de dezvoltare a zonelor rurale și urbane (luând în considerație dezvoltarea 

polului de creștere - mun. Ungheni) caracterizată prin relația “câștig-câștig”, asigurând coeziunea 

• Să contribuie la dezvoltarea orașelor și satelor inteligente 
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• Să ia în considerație Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Agenda 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă, strategia Moldova 2030 (actualmente proiect), noua strategie regională și agenda de 

asociere  

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel cunoscute ca Obiectivele Globale, sunt un 

apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a proteja planeta și pentru a asigura 

faptul că toți oamenii se bucură de pace și de prosperitate. Aceste 17 obiective se bazează pe 

succesele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, iar acum acoperă și domenii noi, precum 

schimbările climatice, inegalitatea economică, inovațiile, consumul durabil, pacea și justiția: 

1. Fără sărăcie: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

2. Zero foame: Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculture durabile 

3. Sănătate și stare de bine: Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor la orice vârstă 

4. Educație de calitate: Grantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 

învățarea de-a lungul vieții pentru toți 

5. Egalitate de gen: Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a 

fetelor 

6. Apă curată și igienă: Asigurarea disponibilității și managementul durabil al apei și 

sanitației pentru toți 

7. Energie accesibilă și curată: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern 

8. Muncă decentă și creștere economică: Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei 

munci decente pentru toți 

9. Industrie, inovație și infrastructură: Construirea unor infrastructure rezistente, 

promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației 

10.  Inegalități reduse: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta 

11.  Orașe și comunități durabile: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele 

să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 

12.  Consum și producție responsabile: Asigurarea unor modele de consum și producție 

durabile 

13.  Acțiunea asupra climei: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor 

14.  Viața sub apă: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă 

15.  Viața pe pământ: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

16.  Pace, justiție și instituții puternice: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive 

pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții 

eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

17.  Parteneriate pentru obiective: Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltarea durabilă (sursă: raportul 

ADAPTAREA AGENDEI 2030 DE DEZVOLTAREA DURABILĂ LA CONTEXTUL 

REPUBLICII MOLDOVA) 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă au intrat în vigoare în ianuarie 2016 şi sunt parte a Agendei 

2030. 
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ANEXE 

Tabelul 1. Principalii indicatori ai situației social-economice  a raionului Ungheni  

până la aprobarea Strategiei, la mijloc de termen și la finele implementării acesteia 

 2011 2016 2019 

Demografie 

Numărul populaţiei stabile, mii pers. 117,3 117,2 116,7 

Pensionari 19573 20432 20295 

Coeficientul îmbătrânirii populației, %/ coef. pe ţară 13,4/14,4 15,1/16,7 16,4/18,4 

Născuţi vii, persoane 1449 1494 1185 

Decedați, persoane 1325 1300 1157 

Antreprenoriat 

Câştigul salarial mediu lunar, lei   / câştig în Regiunea Centru 2602,9/ 2488,5 4096,3/ 

4061,8 

5 829,7/ 5 

887,9 

Numărul întreprinderilor 899 1026 1090 

Cifra de afaceri, mii lei - 4 515 394,6 5 108 428,0 

Valoarea producției industriale fabricate, mln lei 1 137,4 2 287,6 2 495,3 

Suprafața însamânțată pe culturi agricole la întreprinderi 
agricole și gospodării țăranești, ha 

19775 22030 24069 

Utilități publice de bază 

Lung. apeductelor şi reţelelor publice de distributie a apei, km 
213,8 

460,7 499,9 

Numărul de locuințe conectate la serviciul public de 

alimentare cu apă, unități  
21 695 23 541 

Emisiile de substanțe poluante în aerul atmosferic de la sursele 

stationare ale agenților economici, tone 

421 446 314 

Formarea deșeurilor de productie și consum, mii tone 15 22 4 

Existența deșeurilor toxice, tone 1,9 1,5 4,8 

Lungimea drumurilor, km 372,1 372,1 375,7 

       Dintre care cu îmbrăcăminte rigidă, km 345,3 345,3 375,7 

Mărfuri transportate, mii tone 243,5 333,9 499,0 

Pasageri transportați, mii pasageri 2222,1 2716,7 2602,4 

Instituții sociale 

Cadre didactice, persoane 1208 1012 978 

Copii in instituțiile de educație timpurie, persoane 4789 5269 5204 

Elevi in institutiile de invațământ primar și secundar general în 

profil territorial, persoane 

13818 12041 11695 

Elevi în institutii de invatamint profesional tehnic secundar 436 563 448 

Numărul medicilor 174 160 158 

Numărul paturilor în spitale 370 335 325 

Numărul infracțiunilor, cazuri 837 925 634 

Infracțiuni comise de minori, cazuri 36 54 36 

Tehnologii informaţionale 

Cheltuielile persoanelor juridice pentru tehnologii 
informaționale 

2282,5 7644,4 20119,4 

Persoanele juridice care dispun de pagina web 14 27 38 
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Grafic 1. Reprezentarea grafică a pers. născute şi decedate în perioada 2011 – 

2020(pers) 

1 134
1 160

1 356

1 442

1 4881 5151 530
1 511

1 538

1 481

1283

1177

1 255

1 163

1 3111 310

1 229
1 253

1 285

1 328

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nascuti vii

Decedati

 

 

Grafic 2. Reprezentarea grafică a căsătoriilor şi divorţurilor în perioada 2009 – 2019 
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Grafic 3.  Reprezentarea grafică a ritmului de îmbătrânire a populaţiei şi sarcinii 

demografice în perioada 2009 – 2019  
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Diagrama 1. Evoluția bugetului raionului 2012-2020, mln lei 

 

 Diagrama 1. Evoluția Fondului rutier gestionat de CRU, 2012-2020, mii lei 
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Tabelul 2. Lista IMSP, situația 2021 

Nr IMSP Centre Sănătate Instituții medicale subordonate CS 

1.  CS Ungheni OS Brești 

OMF Zagarancea 

OMF Semeni 

OMF Floritoaia Veche 

OS Floritoaia Noua 

OS  Grozasca 

CS Negurenii Vechi 

OS Negurenii Noi 

OS Zozulenii Noi 

OMF Tigira 

OS Coseni 

CS Bușila 

OMF Chirileni 

2.  CS Dănuțeni  

3.  CS Cornești OMF Cornesti 

OS Romanocca 

OS Poiana 

OMF Boghenii Noi 

OS Izvorzni 

OS Boghenii Vechi 

OS Mircesti 

OMF Magurele 

OMF Drujba 

OS Hircesti 

OS Minzatesti 

OS Veverita 

OMF Sinestii Vechi 

OS Sinestii Noi 

4.  CS Sculeni OS Blindesti 

OS Floreni 

OMF Gherman 

5.  CS Pîrlița OMF Bumbata 

OS  Nicolaevca Veche 

OMF Todiresti 

OS Graseni 

OMF Tescureni 

OS Zazulenii Noi 

OS Hristoforovca 

OMF Agronomovca 

6.  CS Petrești OS  Medeleni 

7.  CS Cetireni OS Medeleni 

8.  CS Năpădeni OMF Cornova 

OMF Condratesti 

OS Curtoaia 

9.  CS Rădenii Vechi OMF Alexeevca 

10.  CS Valea MareCS OS  Buzduganii De Sus 

OS Buzduganii de Jos 

OMF Morenii Noi 

OS Morenii Vechi 

OS Sicovat 

11.  CS Măcărești OMF Costuleni 

OMF Frăsînești 

12.  CS Cioropcani OMF Stolniceni 

OS Bulgac 

OMF Floreși 

OS Buciumeni 

13.  CS Mainolești OMF Rezina 
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Tabel 3. Suma alocărilor şi numărul de măsuri susţinute de Consiliul raional Ungheni, 2012-2020 (exclusiv Fondul rutier) 

   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Apă și canalizare  

Nr. măsuri 11 3 21 10 12 11 14 13 5 100 

Suma, mii lei 808,0 400 1362,4 806,0 1987.9 2744,0 3615,0 2700,0 634,0 15057.3 

Gazificare  

Nr. măsuri 2 1 2 1 4 3 4 6 4 27 

Suma, mii lei 102,2 100,0 134,4 25 710,0 720,0 773 1630,0 1409,0 5603.4 

Drumuri /Iluminatul stradal  

Nr. măsuri 1 1 X 1 4 3 12 17 10 49 

Suma, mii lei 140 118 X 100 240,0 300 1875,0 3007.5 2143,0 7923.5 

Sănătate  

Nr. măsuri CS 7 7 17 9 1 2 4 4 1 52 

Suma, mii lei 585,0 345,0 664.9 705.7 19,0 160,0 483.8 200.2 50.0 3213.6 

Nr. măsuri SR 5 5 7 4 2 4 3 7 2 39 

Suma, mii lei 520,0 721,4 1087,0 1450 427.1 981.2 1275.1 873.5 562,0 7897.3 

Educaţie  

Nr. măsuri 5 53 86 36 50 72 66 30 49 447 

Suma, lei 583,2 6063,9 13489.2 6504 7934.2 8794.1 9413,2 11377.8 11751.1 75916.7 

Altele  

Nr. măsuri 18 27 60 22 12 18 35 25 13 230 

Suma, lei 1052,1 1922,0 3739.2 1591 2328,0 1935.6 4087.8 2919.3 1310.0 20885.0 

TOTAL           

Nr. măsuri 49 97 193 79 85 113 138 102 84 944 

Suma, lei 3790.5 9670.3 20477.1 11181.7 13646.2 15635.9 21522.9 22708.3 17859.1 136496.8 
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Tabel 4. Numărul beneficiarilor și suma granturilor acordate IMM din principalele programe de stat 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

nr Suma, 

mii lei 

nr Suma, 

mii lei 

nr Suma, 

mii lei 

nr Suma, 

mii lei 

nr Suma, 

mii lei 

nr Suma, 

mii lei 

nr Suma, 

mii lei 

nr Suma, 

mii lei 

nr Suma 

Mii, lei 

Programul de atragere a 

remitenților în economie 

”PARE 1+1” 

2 400 2 400 5 1000 1 200 3 600 3 600 3 750 4 907,5 6 1440 

PNAET/cursuri * 20 X 137 X 152 

 

X 64 X 17 

 

X X X X X X X X X 

Programul Start pentru 

tineri** 

X X X X X X X X X X X X X X X X 14 2370 

Programul ”Femei în 

Afaceri”*** 

X X X X X X X X X X X X 3 400 6 833,35 8 1600 

Digitalizarea 

întreprinderilor mici si 
mijlocii**** 

X X X X X X X X X X X X X X X X 1 20 

Subvenționarea în 

agricultură***** 

p/f 
551 

141,5 101 6338,0 59 13035,
5 

87 6293,1 92 10250,
0 

117 14005,0 128 13848,0 134 16536,3 166 
Sece
ta-
194 
APL
-3 

22159,1 
 
10601,0 
 
2772,0 

 

*PNAET – finalizat în 2016. Finanțările au fost efectuate prin băncile comerciale. Indicatorii includ numărul de persoane instruite. 

** Programul Start pentru tineri – inițiat în 2017. Apelurile de finanțare au fost lansate începând cu 2020. 

*** Programul Femei în Afaceri – inițiat în 2017. Apelurile de finanțare au fost lansate începând cu 2018. 

**** Programul Digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii – inițiat în 2020. 
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Tabel 5. Proiecte implementate în raionul Ungheni,  2012-2020 

Finanţatorul Denumirea proiectului Aplicant/partener/beneficiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fondul de Investiții Sociale din Moldova 

Lucrări de reparaţie a trotuarelor şi parcărilor pe unele străzi din or. Ungheni, 2012 Primăria mun. Ungheni 

Lucrări de reparaţie a unor porţiuni de drum pe străzile Bernardazzi și Hasdeu din or. 

Ungheni, 2012 

Lucrări de reparaţie la grădiniţa „Andrieş”, 2014-2015 

Lucrări de reparaţie la grădiniţa „Steluţa”, 2014-2015 

Lucrări de reparaţie la grădiniţa „Solnîşco”, 2014-2015 

Lucrări de reparaţie la grădiniţa „Licurici”, 2014-2015 

Lucrări de reparaţie la grădiniţa „Alexei Mateevici”, 2014-2015 

Lucrări de renovare a fîntînii arteziene la grădiniţa „Guguţă”, 2014-2015 

Modernizarea terenului de joacă, dotarea cu mobilier pentru grădiniţa –crewşă, or. 

Corneşti, 2014-2015 

Dotarea cu echipament a grădiniţei de copii, 2014-2015 Primăria com. Alexeevca 

Dotarea cu mobilier şi amenajarea terenului de joc, 2014-2015 Primăria com. Boghenii Noi 

Îmbunătăţirea condiţiilor la grăiniţa –creşă “Mugurel” din Bumbăta prin reparaţia 

capitală, 2014-2015 

Primăria s. Bumbăta 

Lucrări de reparaţie la 4 blocuri sanitare la grădiniţa de copii „Prichindel” din s. Buşila, 

2012 

Primăria s. Buşila 

Dotare cu mobilier şi obiecte sanitare pentru creşă-grădiniţa s.  

Construcţii, reparaţii şi dotări, 2014-2015 Primăria com. Buciumeni 

Deschiderea grădiniţei s. Cioropcani, 2012 Primăria com. Cioropcani 

Deschiderea grădiniţei Stolniceni, 2012 

Îmbunătăţirea condiţiilor în grădiniţa de copii Chirileni prin schimbarea geamurilor şi 

uşilor, 2014-2015 

Primăria s. Chirileni 

Renovarea grădiniţei s. Condrăteşti, 2014-2015 Primăria com. Condrăteşti 

Dotarea cu mobilier a grădiniţei „Garofiţa” din s. Corneşti, 2014-2015 Primăria s. Corneşti 

Reparaţia capitală a sistemului de canalizare grădiniţa s. Cornova, 2014-2015 Primăria s. Cornova 

Conectarea la reţeaua de alimentare cu gaze a ospătăriei liceului din s. Costuleni şi 
schimbarea geamurilor şi sistemul de încălzire a grădiniţei s. Costuleni, 2010 

Primăria s. Costuleni 

Lucrări de reparaţie la blocul sanitar a grădiniţei de copii Costuleni, 2012 

Modernizarea terenului de joacă şi dotarea cu mobilier a grădiniţei, 2014-2015 

Reparaţia blocului sanitar grădiniţa de copii Floriţoaia Veche, 2012 Primăria com. Floriţoaia Veche 
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Lucrări de reparaţie şi dotarea cu mobilier grădiniţa Floriţoaia Veche, 2014-2015 

Dotarea cu mobilier a grădiniţei-creşă „Izvoraş” din s. Măcăreşti, 2014-2015 Primăria com. Măcăreşti 

Reparaţia acoperişului, dotarea şi modernizarea grădiniţei de copii „Andrieş” din satul 

Frăsineşti, 2014-2015 

Reparaţia blocului alimentar şi dotarea cu echipament a unui teren de joacă, 2014-2015 Primăria s. Măgurele 

Îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a copiilor din mediul rural, 2012 Primăria com. Mănoileşti 

Dotarea grădiniţei „Licurici” cu trei pavilioane 

Reparaţia capitală a sistemului de încălzire, dotarea cu mobilier la grădiniţa s. Morenii-

Noi, 2014-2015 

Primăria s. Morenii Noi 

Lucrări de reparaţie a centrului educaţional gimnaziul – grădiniţă de copii, blocul B, 

2010-2011 

Primăria com. Năpădeni 

Grădiniţa de copii Năpădeni: modernizare, 2014-2015 

Lucrări de reparaţii la grădiniţa din satul Zăzulenii Vechi, 2014-2015 Primăria com. Negurenii Vechi 

Lucrări de reparaţie la grădiniţa din satul Coşeni, 2014-2015 

Lucrări de reparaţie la Liceul Teoretic Român „Gaudeamus” din s. Petreşti, 2011 Primăria com. Petreşti 

Aprovizionarea cu apă a s. Medeleni, 2011 

Reparaţia capitală a grădiniţei Pîrliţa, 2014-2015 Primăria com. Pîrliţa 

Reparaţia grădiniţei. Modernizare. Hristoforovca, 2014-2015 

Reparaţie la Liceul Teoretic Sculeni, 2012 Primăria com. Sculeni 

Reparaţia capitală a grădiniţei din satul Gherman, com. Sculeni, 2014-2015 

Lucrări de reparaţie la gimnaziul Sineşti, 2012 Primăria s. Sineşti 

Dotarea cu echipament electronic şi casnic, terenuri de joacă şi sport pentru grădiniţa s. 

Sineşti, 2014-2015 

Dotarea cu mobilier şi amenajarea teritoriului grădiniţei „Mărţişor” din s. Teşcurini, 

2014-2015 

Primăria s. Teşcureni 

Reparaţia şi dotarea grădiniţei din satul Grăseni, com. Todireşti, 2014-2015 Primăria com. Todireşti 

Lucrări de reparaţie şi dotare cu echipament, 2014-2015 Primăria s. Unţeşti 

Proiect construcţia apeduct s. Valea Mare, 2010, 2012 Primăria com. Valea Mare 

Repasraţia capitală şi dotarea grădiniţei din satul Valea Mare, 2014-2015 

Proiecte de reparaţie (schimbarea podelelor, uşilor şi geamurilor) la gimnaziul şi 

grădiniţa Zagarancea, 2010-2011 

Primăria com. Zagarancea 

Lucrări de reparaţie şi dotare cu echipament a grădiniţei de copii din s. Zagarancea, 

2014-2015 

Lucrări de reparaţie şi dotare cu echipament a grădiniţei de copii din s. Semeni, 2014-

2015 
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Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondul Ecologic Național 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări de renovare a Palatului de Cultură din or. Ungheni, 2012-2013 Primăria or. Ungheni 

12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi", 2012-2014 Primăriile com. Mănoileşti, 

Cetireni, Floriţoaia Veche, 

Alexeevca, Unţeşti 

Acces asigurat la viața publică, 2013-2014 Primăria com. Pîrliţa 

Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni- Cetireni- Alexeevca , 

2016-2021 

Consiliul raional Ungheni 

Reconstrucția și modernizarea sistemului regional de aprovizionare cu apă pentru 40 mii 

locuitori din 31 localități,raionul Ungheni , 2016 

Consiliul raional Ungheni 

Crearea spaţiilor verzi cu funcţie de refacere şi recuperare de pe lîngă spitalului Raional 

Ungheni , 2012 

Spitalul Raional Ungheni 

Reconstrucţia apeductului de presiune înaltă din cadrul sistemului de irigare Bereşti , 
2012 

 

Construcţia sistemului de apeduct şi canalizare,  (Etapa I - Apeduct ), 2012 Primăria s. Cetireni 

Contrucţia sistemei de canalizare şi a staţiei de epurare a apei în satul Chirileni, 2012 Primăria s. Chirileni 

Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare -Etapa II, 2012  Primăria s. Cetireni 

Construcţia sistemei de canalizare şi a staţiei de epurare a apei în satul Chirileni, Etapa 

2, 2012 

Primăria s. Chirileni 

Construcţia sistemului de apeduct şi canalizare - Etapa III, 2013 Primăria s. Cetireni 

Construcţia şi reconstrucţia sistemelor de canalizare şi a staţiei de epurare - Etapa III. 

2013 

Primăria s. Chirileni 

Construcția sistemului de canalizare în satul Chirileni, r.Ungheni   - Etapa IV, 2014 Primăria s. Chirileni 

Construcţia sistemului de apeduct şi canalizare, Etapa IV, 2014 Primăria s. Cetireni 

Alimentarea cu apă a com. Pîrliţa r-l Ungheni   - Etapa I, 2014 Primăria com. Pîrliţa 

Alimentarea cu apă a com. Pîrliţa, r. Ungheni, 2014-2015 

Canalizarea edificiilor publice din  s. Todireşti, r. Ungheni, 2014 Primăria com. Todireşti 

Construcţia reţelelor exterioare de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în satul 

Buşila r. Ungheni - Etapa I, 2014 

Primăria s. Buşila 

Aprovizionarea cu apă a s. Sineştii Vechi, 2014 Primăria s. Sineşti 

Reţele de apeduct şi canalizare în s. Semeni Etapa II, 2014 Primăria com. Zagarancea 

Reţele de apeduct şi canalizare în s.Zagarancea   -  Etapa III, 2014 

Reţele de apeduct şi canalizare în s.Zagarancea   -  Etapa IV, 2014-2015 

Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Vulpeşti, Mănoileşti, Rezina, Novaia Nicolaevca din 

comuna Mănoileşti - Etapa II, 2014 

Primăria com. Mănoileşti 

Alimentarea cu apă potabilă a s. Unţeşti, r. Ungheni - Etapa I, 2014 Primăria s. Unţeşti 

Construcţia apeductului în s. Boghenii Noi -  Etapa II, 2014 Primăria Boghenii Vechi 
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Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă a s. Morenii Vechi - Etapa II, 2014 Primăria com. Valea Mare 

Consolidarea şi restabilirea malului rîului Prut şi construirea tronsoanelor de canalizare 

pluvială în oraşul Ungheni -  Etapa II, 2014-2015 

Primăria or. Ungheni 

Consolidarea şi restabilirea malului rîului Prut şi construirea tronsoanelor de canalizare 

pluvială în oraşul Ungheni -  Etapa III, 2014-2015 

Alimentarea cu apă și canalizare a or. Cornești. Alimentarea cu apă a s. Romanovca. 
Stația de tratare din or. Cornești, 2016-prezent 

Primăria or. Cornești 

Sistem de apeduct de grup pentru ameliorarea situației ecologice din 8 localități, 2019-

prezent 

Primăria com. Boghenii Noi 

Alimentarea cu apă și canalizare în sat Primăria Cornova 

Sistem de alimentare cu apă și canalizare în s. Năpădeni, raionul Ungheni Primăria s. Năpădeni 

Alimentarea cu apă și canalizare în satul Măgurele, raionul Ungheni Primăria s. Măgurele 

Apeduct de interconectare a rețelelor orășenești de apă potabilă cu apeductul 

Zagarancea- Cornești, 2019-prezent 

Consiliul raional Ungheni 

 

 

Fondul de Eficiență Energetică 

 

 

 

 

Termoizolarea pereţilor blocuri maternităţii şi ginecologiei, schimbarea acoperişului, 

geamurilor, uşilor exterioare şi sistemului de ventilare la maternitate, a sistemului de 

încălzire – în secţia de ginecologie, 2014 

IM SP Spitalul raional Ungheni 

Schimbarea geamurilor și termoizolarea pereților Liceul ”Vasile Alecsandri”, or. 

Ungheni 

Primăria Ungheni, Liceul ”Vasile 

Alecsandri” 

Schimbarea geamurilor, termoizolarea pereților, instalarea centralei termice pe gaz la 

Liceul ”Gheorghe Asachi”, or. Ungheni 

Primăria Ungheni, Liceul 

”Gheorghe Asachi” 

PNUD 

Proiectul Energie şi Biomasă Primăria com. Valea Mare 

Proiectul Energie şi Biomasă Primăria Sculeni 

O primărie prietenoasă cetăţenilor, 2014  

Primăria com. Măcăreşti 

Proiect de renovare a blocurilor sanitare din grădiniţa "Andrieş" din satul Frăsineşti, 

com. Măcăreşti, 2012 

 

Primăria s. Bumbăta 

Asigurarea gimnaziului Bumbăta cu căldură obţinută în bază de resurse de  biomasă, 

2012 

Lucrări de construcţie a cazangeriei pe biomasă la gimnaziu Buşila, 2012 Primăria s. Buşila 

Proiectul Energie şi Biomasă, 2012 Primăria com. Floriţoaia Veche 

Proiectul Energie şi Biomasă, 2012 Primăria com. Zagarancea 

Crearea Parteneriatului Public-Privat în domeniul producerii și livrării agentului termic 

pe bază de biomasă”, finanțat prin Programul ”Energie și Biomasă în Moldova”, de către 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, 2015-prezent 

Consiliul raional Ungheni 

Programul Operaţional Comun România- TransAgropolis – Transfrontier Agribusiness Support, 2012-2015 Consiliul Raional Ungheni 
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Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 

 

Programul Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 

 

“Sisteme de siguranţă şi informare în traficul rutier” MIS-ETC 1719, 2014 Primăria or. Ungheni 

„Elaborarea și managementul planurilor integrate de dezvoltare urbană Primăria or. Ungheni 

Parteneriat  lărgit durabil pentru reforma de descentralizare Primăria or. Ungheni 

Delegaţia Uniunii Europene în Republica 

Moldova  

Consolidarea legăturii între migraţie si dezvoltare: testarea platformei de servicii 

integrate pentru migranţii moldoveni şi comunităţile acestora-Nexus Moldova, 2013-

2018 

Agenția IASCI (International 

Agency for Source Country 

Information), Austria,  

Biroul pentru Relațiile cu Diaspora 

din cadrul Cancelariei de Stat a 

Republicii Moldova, Consiliile 

Raionale și Primăriile din Cahul, 

Edineț și Ungheni, 

– Centrul de Analiză și Investigații 

Sociologice CIVIS-Moldova,  

Delegaţia Uniunii Europene în Republica 

Moldova 

Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS, 2016 Consiliul raional Ungheni 

Delegaţia Uniunii Europene în Republica 

Moldova 

”Muncă Decentă pentru TINEri - îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din 

Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile”, 2013-2014 

AO Cenrtul de Resurse pentru 

Tineret “Făclia”,  

Uniunea Europeană şi Agenţia Elveţiană pentru 

Dezvoltare şi Cooperare 

Asigurarea accesului tinerilor la conditii adecvate de odihna (reparaţia Casei de cultură 

Hîrceşti), 2014 

Primăria com. Hîrceşti 

Minsiterul Afacerilor Externe al Lituaniei Consolidarea capacităţilor de responsabilitate socio-economică în zonele rurale, 2014 Consiliul Raional Ungheni 

Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei 

Ridicarea Nivelului de pregătire în domeniul managementului operaţional – 

implementarea metodelor moderne în atragerea investiţiilor pentru realizarea strategiilor 

în 6 raioane ale Republicii Moldova, 2014 

AO ” Moștenitorii”, Consiliul 

Raional Ungheni 

“Reconstrucția și modernizarea sistemului de irigare Blindești”, 2014-prezent Primăria s. Petrești și com. Sculeni 

 

Dezvoltarea activităților turistice, 2015-2019 RNS Plaiul Fagului, Primăria com. 

Sculeni 

Guvernul SUA în cadrul Programului Compact Reparaţia cantinei gimnaziului Costuleni, 2013 – 2014 Gimnaziul s. Costuleni 

Operation Villages Roumaines Belgia  Consiliul Raional Ungheni 

Programul Operațional ”Bazinul Mării Negre 

2014-2020” 

COMOARA-”Patrimoniul Cultural Comun- Sursa pentru Dezvoltarea 

Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre”, cod eMS BSB 371,  2018-2021 

Consiliul Raional Ungheni 

“Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”, 

cod eMS BSB-538, 2018-2021 

Consiliul Raional Ungheni 

 


	 7 Grupuri de Inițiativă Locală (GIL) din reprezentanți ai societății civile - lideri create în cartierele  din orașul Ungheni  (2016);
	 4 spatii publice din mun. Ungheni adoptate: Parcul din cartierul Ungheni Vale( adoptat de Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei), spațiul din preajma băncii „Expresul” (adoptat de PP „Expresul”), teritoriul adiacent  LT „Mihai Eminescu” (ad...
	 Crearea Centrului Multifuncțional ,,Dimitrie Gusti” din s. Cornova (2019);
	 Primăria orașului Ungheni, premiul I  pentru proiectele de conservare a energiei termice la grădinița-creșă „Andrieș” și Liceul teoretic „Gheorghe Asachi” (2014 -2015);
	 Primăria satului Chirileni,  mențiune  pentru construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare (2016-2017);
	 Primăria municipiului Ungheni, mențiune pentru  „Cheltuim eficient bugetul local” (2016-2017);
	 Primăria comunei Zagarancea, premiul III  pentru  „Parcul „Lumea Copiilor” din satul Elizavetovca” (2016-2017);
	 Primăria municipiului Ungheni, premiul mare  pentru proiectul „Mod sănătos de viață asigurat de o infrastructură sportivă transfrontalieră modernă” (2018-2019);
	 Primăria comunei Mănoilești, premiul  III  pentru integrarea copiilor cu dizabilități în gimnaziu (2018-2019);
	 1 schimb de experiență în materie de participare civică la identificarea și soluționarea problemelor comunității locale la Iași, România, de către reprezentanți ai societății civile - lideri și  membri ai Grupurilor de Inițiativă Locală (GIL) create...

