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Anexă la Decizia nr.___din________ 

Nota informativă 

privind mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică  

a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030 

 

 

Introducere 

 

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2022-2030 

reprezintă principalul document de planificare pe termen lung a dezvoltării durabile a raionului. 

Fiind elaborată și aprobată în anul 2022, noua strategie este un document de politici publice care 

descrie şi analizează situaţia existentă în domeniu, identifică viziunea şi obiectivele strategice de 

dezvoltare în perspectiva anului 2030, fiind în sinergie cu prevederile documentelor strategice 

naționale, regionale existente, proiectul Planului de Amenajare a Teritoriului raionului Ungheni. 

De asemenea, strategia definește instrumentele şi mecanismele de realizare a obiectivelor, 

formulează riscurile posibile şi previziona impactul aşteptat în urma desfăşurării activităţilor ei. 

În procesul de elaborare vor fi luate în considerare Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Agenda 

2030 pentru Dezvoltare Durabilă, strategia Moldova 2030, PATRU, Agenda Locală de Business 

și alte documente relevante (regionale, sectroriale, etc).  

Astfel, viziunea strategică validată este că raionul Ungheni va tinde să se transforme 

către anul 2030 într-un raion:  

• cu o economie dinamică și un nivel de viață ridicat;  

• conectat la fluxurile economice și de transport (auto, feroviar, fluvial) dintre Est și Vest;  

• ce valorifică resursele existente: poziționarea geografică, potențialul agricol, patrimoniul 

natural și antropic.  

Locuitorii vor:  

• dispune de locuri de muncă variate și bine remunerate;  

• avea acces la infrastructură, servicii publice de calitate și confort;  

•  avea un cadru natural lipsit de poluare. 

Întru realizarea celor propuse, au fost identificate și aprobate următoare obiective strategice 

generale: 

OG1: Creșterea coeziunii teritoriale și funcționalității zonelor urbane și rurale din 

regiunea Ungheni  

OG2: Sporirea atractivității și competitivității economice a regiunii Ungheni   

OG3: Promovarea coeziunii sociale și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din 

regiunea Ungheni 

OG4: Consolidarea guvernanței locale și implicării cetățenilor în procesele 

decizionale  

Prezenta notă informativă a fost elaborată de către Secția Economie și Reforme, cu funcții 

de secretariat, în baza informațiilor recepționate de la subdiviziunile Consiliului raional Ungheni, 

surse media și parteneri locali. Pe lângă acțiunile propuse de grupuri-țintă în proces de elaborare, 

documentul include și acțiunile planificate spre realizare cu susținerea Programului 

„EU4Moldova: Regiuni-cheie” și „Primarii pentru Creștere Economică (M4EG)”, 

inițiative finanțate de Uniunea Europeană și implementate de PNUD și UNICEF. La momentul 

elaborării notei, Raportul privind realizările Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” în 2022 

nu a fost aprobat, dar, în perioada imediat următoare, va fi publicat și accesibil spre informare a 

publicului larg privind rezultatele înregistrate.  

Conform deciziei Consiliului raional Ungheni, raportul de monitorizare și evaluare a 

nivelului de implementare a prezentei strategii va fi prezentat anual la prima ședință ordinară a 

Consiliului raional Ungheni și va fi publicat pe pagina web oficială și alte surse media.  
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Analiza gradului de implementare a strategiei pe parcursul anului 2022 

 

OG1: CREȘTEREA COEZIUNII TERITORIALE ȘI FUNCȚIONALITĂȚII ZONELOR 

URBANE ȘI RURALE DIN REGIUNEA UNGHENI  

OS 1.1 Creșterea măsurilor de protecție a mediului și adaptarea la schimbări climatice  

1.1.1 Protejarea și dezvoltarea zonelor umede și fâșiilor de apă (managementul integrat al 

surselor de apă). 

1.1.2 Asigurarea integrității și extinderea fondului forestier. 

1.1.3 Amenajări pentru combaterea alunecărilor de teren și eroziunii solului. 

1.1.4 Dezvoltarea parteneriatelor pentru protecția mediului (activități științifice, activități. 

turistice, activități educaționale, de promovare și unele activități de valorificare durabilă a unor 

resurse naturale). 

 De APL I realizate acțiuni de salubrizare a albiilor bazinelor acvatice, plantare a 

arborilor. 

 Î.S.Î.S. Silva-Centru din Ungheni a indentificat în fondul forestier de stat gestionat: 

împădurire 4 sectoare cu suprafața de 11 ha; reabilitare 7 sectoare cu suprafața de 61 ha; 

Primăriile din r-nul Ungheni au transmis: împădurire 26 sectoare cu suprafața de 315,5 

ha; pregătirea solului pe terenurile transmise de APL – 17 ha; plantarea pe terenurile 

transmise de APL – 9,4 ha. 

OS 1.2 Crearea și funcționarea sistemului de management integrat al deșeurilor 

menajere solide  

Orizontul de planificare prevede ca în perioada 2022-2025 să fie întreprinși următorii pași 

logici:  

1.2.1.Construcția infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor menajere solide. 

1.2.2 Crearea unui operator regional de gestionare a deșeurilor. 

1.2.3.Extinderea serviciului comun de MDS către toate 34 APL-uri din regiunea cheie Ungheni. 

1.2.4.Îmbunătățirea dotării tehnice a prestatorului raional de servicii. 

1.2.5 Încurajarea compostării individuale. 

1.2.6 Închiderea și lichidarea a 35 de gropi de gunoi. 

1.2.7Creșterea gradului de sensibilizare a populației privind atingerea viziunii naționale de 

#zerodeseuri. 

1.2.8 Creșterea capacității de atragere și gestionare a fondurilor pentru finanțarea investițiilor 

necesare.  

Realizarea sarcinilor revine Consiliului raional Ungheni, autorităților publice locale de nivelul I 

și operatorului regional selectat, astfel până acum constatăm: 

 Procesul de regionalizare a serviciului de management al deșeurilor a fost susținut de 

către programul EU4Moldova: Regiuni –cheie, cu asistența și consultanța căruia a fost 

sprijinită elaborarea și aprobarea Studiului de oportunitate privind extinderea serviciului de 

Management al Deșeurilor Solide în regiunea-cheie Ungheni, elaborarea și încheierea 

Acordului de asociere în vederea dezvoltării serviciului public de Management al Deșeurilor 

Solide în Regiunea-cheie Ungheni  (2021, părți semnatare CR și toate APL de nivelul I din 

raion), instituirea Consiliului intercomunal cu alegerea președintelui și aprobarea Planului de 

acțiune pentru dezvoltarea serviciului dat (aprilie 2022), elaborarea și prezentarea proiectului 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de management al deșeurilor solide și 

anexelor, instrumentelor de monitorizare, caietului de sarcini, metodologiei de calcul a tarifelor, 

organigramei AVE Ungheni SRL (decembrie 2022).  

 Raionul Ungheni, fiind parte componentă a Zonei de Management al Deșeurilor nr. 5  

va beneficia de susținerea BERD. Zona 5 a fost selectată drept una pilot și include raioanele 

Ungheni, Nisporeni și Călărași, necesitând o investiție estimativă de circa 19,48 milioane de 

euro. Aceasta va fi finanțată prin prima tranșă de 6,94 milioane de euro din împrumutul BERD, 

cu o sumă similară oferită de BEI. Acordul dintre proiect și APL a fost semnat în data de 12 



 
3 

ianuarie 2023. Prin angamentele asumate, autoritățile publice locale din orașele Ungheni, 

Nisporeni și Călărași vor implementa acțiunile stabilite în foaia de parcurs pentru RMD nr. 5, 

care se realizează de către Ministerul Mediului și ține să confirme angajamentul APL-urilor 

pentru buna desfășurare a proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”.  Finanțarea este 

destinată achiziționării de bunuri pentru colectarea și transferul deșeurilor, cum ar fi containere 

pentru deșeuri și vehicule de colectare, precum și construcției infrastructurii de eliminare și 

tratare a deșeurilor solide, cum ar fi depozite de deșeuri și instalații de sortare și tratare a 

deșeurilor. 

OS 1.3 Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare  

Pentru atingerea obiectivului, au fost propuse următoarele:  

1.3.1. Construcția unei stații de epurare a apelor uzate în mun. Ungheni. 

1.3.2 Construcția unui rezervor de apă de 1000m3 în or. Cornești. 

1.3.3  Crearea unui operator regional de prestare a serviciului de AAC. 

1.3.4 Extinderea serviciului comun de AAC către toate 34 APL-uri din regiunea cheie 

Ungheni. 

1.3.5 Construcția de mini-stații de epurare a apelor uzate la toate instituțiile publice din zonele 

rurale care nu au acces la sistemul centralizat de canalizare. 

1.3.6 Îmbunătățirea calității apei în sistemul public de alimentare cu apă. 

1.3.7 Construcția de noi stații și modernizarea stațiilor de epurare existente a apelor uzate. 

1.3.8 Extinderea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare. 

1.3.9 Extinderea rețelelor de canalizare în mun. Ungheni . 

1.3.10 Reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea - Cornești. 

1.3.11 Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de 

interconecțiune a rîului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele 

Nisporeni și Ungheni. 

1.3.12 Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni. 

În perioada de raport, constatăm următoarele: 

 Procesul de regionalizare a serviciului de public de alimentare cu apă și canalizare a fost 

susținut de către programul EU4Moldova: Regiuni –cheie, cu asistența și consultanța căruia a 

fost sprijinită elaborarea și aprobarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea 

necesității și oportunității de înființare, organizare și administrare a serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare din Regiunea-cheie Ungheni prin cooperare intercomunală, 

elaborarea și încheierea Acordului de asociere în vederea cooperării pentru dezvoltarea 

serviciului de public de alimentare cu apă și canalizare în regiunea-cheie Ungheni în 

Regiunea-cheie Ungheni  (2021, părți semnatare CR și toate APL de nivelul I din raion), 

instituirea Consiliului intercomunal cu alegerea președintelui și aprobarea Planului de acțiune 

pentru dezvoltarea serviciului dat (aprilie 2022), elaborarea și prezentarea proiectului 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public de management al deșeurilor solide și 

anexelor, instrumentelor de monitorizare, metodologia de calcul  tarifelor, caietul de sarcini și 

organigrama propusă pentru Apa Canal Ungheni SRL (decembrie 2022).  

 Au fost realizate lucrările de subtraversare a râului Prut în comuna Măcărești în scopul 

extinderii operatorului regional Apă Vital, România pentru aprovizionarea cu apă a 

cetățenilor din 13 localități aferente raioanelor Ungheni și Nisporeni. Proiectul este la prima 

etapă de implementare, urmând să fie construite 3 subtraversări în zona Sculeni, mun. Ungheni, 

Viișoara (rn. Glodeni). Contractul de antrepriză în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității 

vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut - s. 

Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni" a fost semnat la 

începutul lunii septembrie 2022, iar executarea tuturor lucrărilor este planificată pentru o 

perioadă de 35 luni.  Valoarea totală a proiectului  constituie 59,3 mln lei. Pentru anul 2023, din 

Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru acest proiect au fost alocate mijloace 

financiare în sumă de 9 mln lei. 
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 De către Consiliului raional Ungheni au fost depuse eforturi pentru extinderea 

serviciilor de alimentare cu apă, și anume: extinderea apeductului Zagarancea-Cornești (13 km) 

spre satele Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi și Coșeni în sumă de 

26 ,2 mln lei, interconectarea rețelelor orășenești cu apeductul Zagarancea-Cornești în sumă de 

5,7 mln lei. 

  Implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare 

cu apă și canalizare în mun. Ungheni" cu bugetul de cca 2.645.000 Euro, dintre care 2.359.800 

Euro - oferiți cu titlu nerambursabil de UE, și 285.000 Euro - contribuție locală. Măsurile au 

vizat lucrări de extindere și reabilitare a 19,7 km de conducte de apă (inclusiv 876 branșamente) 

și de extindere a rețelei de canalizare cu scurgere gravitațională cu lungimea de 7,31 km 

(inclusiv 507 racorduri la rețeaua de canalizare), cât și a rețelei de canalizare sub presiune cu 

lungimea de 770 m. De asemenea, au fost construite trei stații de pompare a apei uzate, 

urmărindu-se obiectivul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.  

 

OS 1.4 Extinderea infrastructurii de energie convenționale și alternative  

Acțiunile planificate pentru atingerea acestui obiectiv în anii 2022-2026 sunt:  

1.4.1 Extinderea infrastructurii de aprovizionare cu gaze naturale. 

1.4.2 Demararea proiectului demonstrativ de frigider bazat pe utilizarea energiei regenerabile 

(gheță naturală, pompe de căldură cu utilizarea energiei solare și altele) pentru pre-răcirea 

căpșunelor. 

1.4.3 Instalarea sistemelor de colectoare solare de preîncălzire a apei pentru generarea de abur 

și instalarea sistemelor fotovoltaice-termice din surse regenerabile pentru a reduce costul 

energiei electrice și al apei calde în producerea de covoare. 

1.4.4 Dezvoltarea unui ghid de bune practici în eficiență energetică și utilizarea surselor 

regenerabile în turism. 

1.4.5 Dezvoltarea unui ghid de bune practici în eficiență energetică și captarea profilului în 

industria de mobilă. 

1.4.6 Instalarea sistemelor cu panouri fotovoltaice-termice. 

1.4.7 Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul 

Ungheni. 

1.4.8 Eficientizarea energetică a IMSP Ungheni prin: 

- descentralizarea încălzirii termice  

- dotarea cu baterii solare. 

 Finalizat proiectul privind sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic 

„Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni. Astfel, prin sprijinul financiar acordat de Uniunea 

Europeană a constituit 3.000.000 Euro, dintre care 2.900.000 Euro - oferiți nerambursabil de UE 

și 98.000 Euro - contribuție locală (CR Ungheni-1,4 mln lei). Clădirea publică a fost renovată 

prin lucrări de termoizolare a anvelopei clădirii (pereților, planșeu subsol, acoperiș - 12.636,89 

m²), schimbarea tâmplăriei de ferestre și uși(1.545,15 m²), instalarea a 32 de panouri 

fotovoltaice, capacitate de 10 kw pentru asigurarea clădirii cu energie regenerabilă, instalarea 

sistemului de ventilare cu recuperarea căldurii, modernizarea cantinei și dotarea ei cu utilaj 

eficient energetic, modernizare a blocurilor sanitare, renovarea curții și alte lucrări care au 

îmbunătățit condițiile de studii și lucru pentru aproximativ 1288 beneficiari finali (elevi și cadre 

didactice). 

 2 agenți economici au beneficiat de finanțare nerambursabilă în sumă de cca 2,6 mln 

lei din cadrul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a IMM-urilor.  

 Au fost actualizate devizele și sunt în faza de elaborare conceptele de proiect pentru 

reabilitarea altor clădiri publice. 

OS 1.5 Reabilitarea infrastructurii rutiere, feroviare, fluviale și pietonale  

Pentru perioada 2022-2026, au fost identificate următoarele acțiuni: 

1.5.4 Reabilitarea și modernizare drumurilor în or. Cornești și localitățile rurale 

 Au fost reabilitate și modernizate 9,4 km în sumă de 21,2 mln  lei în localitățile rurale: 
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Buzduganii de Sus, Morenii Vechi, Cioropcani, Florițoaia Nouă, Agronomovca, Todirești, 

Rădenii Vechi,Grozasca. Sumele au fost alocate din fondul rutier. 

 Au fost executate lucrări la drumul regional G90 Ungheni- Cetireni-Alexeevca– 27,3 

mln lei. 

   Grație susținerii Programului EU4Moldova: Regiuni- cheie, au fost selectate proiectele 

de modernizare a infrastructurii locale pentru dezvoltarea afacerilor în comuna Mănoilești. 

(drum 1,7  km), renovarea infrastructurii rutiere – cale de acces către Zona Economică Liberă 

(străzile Romană – Creangă), ( mun. Ungheni). De asemenea, a fost renovată piața 

Independenței din mun.Ungheni și aleile pietonale str.Națională.    

 În curs de realizare este proiectul transfrontalier ”Reabilitarea infrastructurii de transport 

în zona transfrontalieră Ungheni-Iași, întru fluidizarea traficului în punctul de trecere a 

frontierei Sculeni” 1HARD/3.1/22, finanțat de către Uniunea Europeană, prin Instrumentul 

European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-

2020. Consiliul raional Ungheni, în calitate de partener este responsabil de construcția porțiunii 

de  drum de 2 km în zona mun. Ungheni drumul L389  de ocolire a mun. Ungheni. Costul 

estimativ al lucrărilor este de 10 mln lei, executate 8,1 mln lei. 

1.5.5 Dezvoltarea sistemului de transport public urban 

 În scopul dezvoltării condițiilor pentru cetățeni în transportul public urban și interurban, 

146 de stații moderne de așteptare, dotate cu sisteme inteligente de informare a călătorilor 

privind timpul de așteptare și traseele transportului public, au fost instalate și amenajate în nouă 

localități ale raionului. Măsura afost realizată grație proiectului „Cooperare intercomunitară 

pentru condiții mai bune de transport public în comunitățile raionului Ungheni”, implementat de 

programul Comunitatea Mea – un proiect al USAID Moldova în domeniul guvernării locale. 

Proiectul de cca 14 mln lei este realizat în parteneriat cu primăria municipiului Ungheni și opt 

localități învecinate, cu suportul financiar al USAID și al Consiliului Raional Ungheni. Cele 

cinci tipuri de stații au fost instalate în municipiul Ungheni (106 buc), satele Unțești, Cetireni, 

Costuleni și comunele Florițoaia Veche, Mănoilești, Pârlița, Valea Mare și Zagarancea (40 

buc). Consiliul raional Ungheni a acordat suport la faza de planificare, proiectare și co-finanțare 

a construcțiilor. 

1.5.6 Reabilitarea infrastructurii drumurilor municipiului Ungheni. 

Nu a fost prezentată informația. 

OG2: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII ȘI COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A 

REGIUNII UNGHENI   

OS 2.1 Susținerea clusterelor valorice prioritare și diversificarea activităților economice 

non-agricole  

2.1.1 Elaborarea Portofoliului de proiecte investiționale a raionului Ungheni și 

diseminarea lui.  

 Procesul a fost au fost susținut de către programul EU4Moldova: Regiuni –cheie și divizat 

în mai multe etape, după cum urmează:  identificarea portofoliului de oportunități pentru 

potențiale investiții (20 pentru fiecare regiune); organizarea întrevederilor cu actorii principali la 

nivel central și regional, elaborarea și prezentarea „Portofoliului de oportunități pentru investiții” 

(ședința Platformei pentru Cooperarea Economică Teritorială Intercomunitară, 11.10.2022), 

focalizat la nivel de regiuni, realizarea traducerii în 4 limbi a pofilelor investiționale: Română, 

Rusă, Engleză, Germană, Franceză, promovarea la nivel internațional a pofilelor investiționale 

prin intermediul actorilor principali.  

Actualmente, portofoliul este în proces de traducere și pregătire pentru potențiali 

investitori. 20 proiecte investiționale sunt incluse, dintre care: 14 pentru agenți economici din 

raion, 6 pentru PPP: extinderea sistemului de irigare în zona Valea Mare, construcția unei hale 

industriale în s. Pîrlița, construcția unui centru multifuncțional, construcția stației de epurare a 

apelor uzate în mun.Ungheni, dezvoltarea sistemului de transport public urban în Municipiul 

Ungheni (dotarea tehnică cu unități de transport ecologic), modernizarea și renovarea 



 
6 

infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economică Liberă „Ungheni – 

Business” dinspre vama Sculeni/str. Decebal. 

  2.1.4 Menținerea platformei de dialog (Agenda locala de business, Platforma de 

cooperare economică)  între sectorul privat și autoritățile locale pentru a identifica și 

soluționa principalele necesități și obstacole cu care se confruntă întreprinderile locale și 

cele mai bune soluții. 

Colaborarea dintre sectorul privat și autoritățile locale catalizată. Necesități identificate și 

soluții aplicate, 1 ședință a Membrilor Platformei de Cooperare Economică Teritorială 

Intercomunitară Ungheni (PCTEI Ungheni). 

 

2.1.5 Sprijinirea implementării „Planurilor de dezvoltare a clusterelor”. 

 Cu susținerea Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” au fost create 3 clustere 

în domeniile: mobilier, covoare, bacifere ”Digital Agro-Cluster” (mai-iulie 2022); actualizat 1 

cluster în turism – din Clusterul turistic ANTREC-Ungheni, constituit în 2019 la inițiativa CR 

Ungheni în clusterul turistic regional Ținutul de Vest (08.04.2022). 1 cluster turistic regional 

Ungheni 2030 a fost creat la data de 20.04.2022  în cadrul proiectului „Acțiuni durabile pentru 

creștere economică prin turism”, implementat de CRDD și Primăria municipiului Ungheni. 

 Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” a venit  în 2022 cu instrumente 

financiare menite să dezvolte 2 clustere: mobilier și bacifere, a câte 100 mii euro. 

 Fiecare cluster își realizează activitățile conform Planurilor de dezvoltare aprobate. 

2.1.6 Sprijinirea organizării principalelor sectoare economice locale în clustere 

dinamice orientate spre creștere. 

   5 clustere de afaceri locale și dinamice organizate și funcționale, consultanță și asistență 

tehnică oferită părților interesate, la solicitare. 

2.1.7 Organizarea evenimentelor de formare antreprenorială, atragerea investițiilor, 

promovare și B2B.   

 Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului: 80 persoane instruite pentru 

aplicarea la diverse programe, 1 prezentare a programelor în derulare organizată în cadrul Zilelor 

Antreprenoriatului 2022, 32 participanți. 

 CCI a RM: 2 expoziții “Republica Moldova Prezintă” în Baia Mare- septembrie, Iași 

–noiembrie, 15 participanți, misiune economică Baia Mare- 10 participanți, din care 7 agenți 

economici. 

 GEN Moldova: 25 activități online, cursuri de instruire și matchmaking în cadrul 

Programului Local Bond, 2 vizite de studiu în Chișinău și Ștefan Vodă 1vizită de studiu în rn. 

Ungheni în cadrul Programului de PreAccelerare al LOCAL BOND, schimb de experiente 

privind sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului, 25 participanți, training pentru tineri în cadrul 

Programului CODE NEXT, 35 participanți. 

 EU4Moldova: Regiuni-cheie: vizite de studiu pentru clustere, 20 participanți, 1 

Forum național „Descoperă regiunile Cahul și Ungheni”, aprox 20 participanți. 

2.1.8. Facilitarea cooperării între firmele existente și actorii asociați pentru fiecare 

„cluster emergent”. Susținerea „actorilor-nucleu” pentru a coopera în vederea inițierii 

promovării comune a strategiei de dezvoltare a afacerilor. 

 Clusterele create sunt în proces continuu de identificare a Părților interesate, actorii-

nucleu sunt susținuți în vederea cooperării comune. 

2.1.9. Sprijinirea internaționalizării economiilor regionale prin integrarea 

principalelor sectoare economice în lanțurile valorice internaționale avansate. 

Agenda proactivă de dezvoltare a afacerilor – implementată. 

2.1.10  Sprijinirea pătrunderii produselor locale pe piața UE prin încurajarea 

cooperării dintre producătorii locali și importatorii/distribuitorii din UE. 

 2 expoziții “Republica Moldova Prezintă” în Baia Mare- septembrie, Iași –noiembrie, 

15 participanți, misiune economică Baia Mare- 10 participanți, din care 7 agenți economici. 

 Facilitate contacte între agenți economici. 



 
7 

 Semnat 1 acord dintre CCI a RM filial Ungheni și CCI Maramureș, România. 

2.1.11.Dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ professional. 

Studenți participanți la activități de formare realizate în cadrul programului LocalBond, 

prezentări de programe și oportunități de dezvoltare.  

2.1.12 Impulsionarea participării agenților economici în programe de finanțare. 

 ODA: 16 proiecte investiționale susținute, aprox 7 mln lei acordate drept grant, 12 

întreprinderi au beneficiat de garanții financiare în sumă de cca 15 mln lei. 

 AIPA: Subvenționarea producătorilor agricoli – 274 dosare, 47,36 mln lei, plăți per cap 

de animal – 17 dosare, în sumă de 3,4 mln lei, plăți în avans: 5 beneficiari, 3,81 mln lei, accize la 

motorină – 130 beneficiari, 3,56 mln lei. 

 EU4Moldova:Regiuni-cheie: 15 beneficiari, aprox 535 mii USD. 

 Organizate 6 evenimente de informare, 59 informații distribuite, 15 publicații pe site-ul 

CR . 

2.1.13. Încurajarea:  antreprenoriatului feminin și în rândul tinerilor conceptului de 

responsabilitate corporativă socială economie verde și circulară digitalizare, etc. 

25 de evenimente organizate în cadrul programului LocalBond, 1 CODE NEXT. 

2.1.14 Implementarea Programului de Abilitare economică a supraviețuitoarelor 

violenței în familie și a tinerilor/tinerelor NEET (neocupați/neocupate). 

A fost implementat Programul de Abilitare economică a supraviețuitoarelor violenței în 

familie și a tinerilor/tinerelor NEET (neocupați/neocupate) cu participarea în proiectele 

implementate de AO Făclia și AO Viitorul începe azi, în scopul abilitării socio-economice a 

tinerilor și femeilor (ședințe, informații, participare concurs de selecție beneficiari, 10 

evenimente 63 beneficiari 7 evenimente, 81 beneficiari).  

2.1.15 Elaborarea și implementarea proiectului – Platforma Online de ghidare în 

carieră – Time4skills. 

Platformă este în proces de testare.  

OS 2.2 Extinderea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport în afaceri  

2.2.1 Dezvoltarea dialogului cu prestatorii serviciilor de suport în afaceri. 

 3 evenimente de informare, 60 participanți. 

2.2.4 Susținerea dezvoltării și promovării infrastructurii de afaceri  existente (ZEL 

Ungheni, CSBU, CAU). 

 1 fișă de proiect elaborată și inclusă în Portofoliul Regional de concepte de proiecte 

prioritare în domeniile turism și infrastructura de sprijin a afacerilor. 

 9 ședințe comune, dialog permanent. 

 În ZEL „Ungheni-Business” activează 45 de rezidenți (dintre care 7 înregistrați în anul 

2022), care oferă un loc de muncă pentru 3010 persoane. Volumul total de investiții constituie 

109 731,4 mii USD ( 5903,3 mii USD au fost atrase în anul 2022), volumul vânzărilor constituie 

2 989 155 mii lei, impozite și taxe achitate la buget constituie 171 196 mii lei.  

OS 2.3 Dezvoltarea și promovarea sustenabilă a turismului  

2.3.2 Achiziționarea unui sistem integrat pentru organizarea evenimentelor 

(mun.Ungheni)- activitate transferată pentru sem I, 2023. 

2.3.3. Crearea unui Centru virtual de informare turistică, pentru a ajuta potențialii 

turiști să identifice noi destinații și să acceseze pachete turistice) - activitate planificată pentru 

sem I, 2023. 

2.3.4. Instalarea de indicatoare de informare turistică) - activitate planificată pentru sem 

I, 2023. 

2.3.5. Realizarea unui studiu de piață privind ofertele și destinațiile turistice, pentru a 

identifica noi oportunități de afaceri în domeniile turistic și cultural.   În curs de realizare. 

2.3.6. Desfășurarea de ateliere, târguri de valorificare a meșteșugurilor locale – 1 târg al 

producătorilor locali – 12 noiembrie 2022. 
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2.3.7. Organizarea de vizite turistice pentru  jurnaliștii naționali și operatorii de turism 

din orașele înfrățite cu municipiul Ungheni, tabere de vară - activitate planificată pentru sem 

I, 2023. 

2.3.8. Dezvoltarea rutelor turistice din raion.1 traseu în curs de elaborare. 

2.3.10 Dezvoltarea potențialului polilor turistici (planificare, amenajare, consolidare). 

2 zone promovate, 1 proiect tehnic în curs de elaborare cu support GIZ. 

2.3.11 Impulsionarea creării și dezvoltării pensiunilor, caselor rurale, punctelor 

gastronomice, etc. Promovarea ofertei locale în revista electronică trimestrială Ungheni: Cultură 

și tradiții (3 ediții). Informare privind oportunitățile de finanțare existente. 

OS 2.4 Susținerea agriculturii și infrastructurii post-recoltare  

2.4.1 Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de păstrare și prelucrare a 

producției agricole (în special a cerealelor) pentru creșterea valorii adăugate. 

 Puncte de colectare a laptelui: la  moment este creat un punct de colectare. Pentru 

întreaga perioadă de implementare este planificată crearea a 3 puncte de colectare a laptelui de la 

micii fermieri (mai ales in zona Cula). 

  Dezvoltarea infrastructurii și a punctelor de prelucrare si pastrare a cerealelor 
(construcția unui elevator cu capacitate de 50 mii tone, s. Pîrlița) – în fază de discuții cu actorii 

vizați. 

  Construcția casei de ambalare și procesare a fructelor moi prin crearea de valoare 

adăugată (s. Blindești)   Clusterul bacifer a obținut finanțare de la programul EU4Moldova: 

Regiuni-cheie. Investiția urmează a fi realizată în 2023. 

  Un depozit frigorific pentru păstrarea fructelor cu o capacitate de peste 1000 de tone 

a fost construit în anul 2022 la Zagarancea. Proprietarul frigiderului este CÎ”Darurile Daciei”. 

Investiția a fost posibilă grație Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova MAC-P, finanțat 

de Banca Mondială, care a oferit cooperativei un grant în valoare de 350.000 dolari SUA. 

Contribuția proprie a grupului de producători a constituit peste 22 milioane de lei, dintre care 14 

milioane lei – credit contractat prin intermediul Proiectului Livada Moldovei. 

2.4.2 Extinderea rețelelor de irigare existente 

 UCIP IFAD Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) sprijină dezvoltarea a 8 obiecte 

de infrastructură, unul fiind construcția sistemului de irigare din s. Sculeni. 

   Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie a susținut elaborarea Portofoliului de 

proiecte investiționale a raionului Ungheni, unul din proiecte incluse ține de reabilitarea  

sistemului de irigare în regiunea Valea Mare, disponibil pentru 5 localități din raionul 

Ungheni. Valoarea estimativă -11 mln euro. Proiectul presupune reabilitarea sistemului de irigare 

a regiunii Valea Mare cu acoperirea a peste 1 000 ha de teren agricol și are drept scop  

impulsionarea cultivării legumelor, pomușoarelor, plantațiilor multianuale, dezvoltarea 

sectorului zootehnic și atragerea de noi investiții. 

2.4.3 Şcolarizarea permanentă prin organizarea seminarelor şi studiilor cu 

participarea savanţilor și practicienilor din domeniul agriculturii, inclusiv cu caracter 

internaţional, organizarea de întruniri şi mese rotunde între producători şi procesatori  
Organizate 5 seminare, 2 întruniri. 

2.4.4 Identificarea şi susţinerea unor loturi demonstrative prin aplicarea metodelor 

productive.   
7 loturi demonstrative identificate și susținute. 

2.4.5 Sprijinirea producătorilor agricoli pentru practicarea agriculturii ecologice și 

comercializarea de produse ECO.  

De către DAA au fost organizate instruiri de informare a agenților economici cu privire la 

oportunitatea practicării agriculturii ecologice și anume informații cu privire la agricultura 

ecologică în general. 

OG3: PROMOVAREA COEZIUNII SOCIALE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 

VIEȚII LOCUITORILOR DIN REGIUNEA UNGHENI  

OS3.1 Modernizarea infrastructurii educaționale  
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3.1.1 Reabilitarea termică și modernizarea clădirilor de educație (ale învățământului 

primar, gimnazial, liceal) din mun. Ungheni, or. Cornești și localitățile rurale.  

 În 8 instituții de învățământ a fost reabilitat sistemul termic în sumă de  981,5 mii lei 

(Componenta raională). 

 O instituție a fost modernizată, grație Proiectului ”Sporirea eficienței energetice a LT 

”M. Eminescu”, mun. Ungheni” (vezi O.S 1.4). 

3.1.2 Diversificarea și crearea activităților/cercurilor extrașcolare pentru copii și 

tineri în mun. Ungheni, or. Cornești, satul Pârlița, Măcărești și Sculeni. 

978 de  tineri beneficiari au participat în 47 de activități extrașcolare. 

3.1.3 Implementarea sistemului de învățământ profesional dual în instituțiile de 

învățământ profesional-tehnic (Școala profesională Ungheni și Colegiul Agro-Industrial 

Ungheni). 

Nerealizat. 

3.1.4 Modernizarea /construcția de săli de sport școlare și terenuri artificiale la 

unitățile de învățământ general (gimnazii și licee). 

2 terenuri de sport construite (Gimnaziile Mănoilești și Sinești), în sumă de 318,2 mii lei 

(Componenta raională). 

OS3.2 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice de sănătate  

3.2.1 Reabilitarea (inclusiv măsuri de eficiență energetică) și dotarea cu utilități ale 

celor 13 Centre de Sănătate din raion, precum și a celor 27 oficii ale medicilor de familie și 

27 oficii de sănătate subordonate. 

 CS Ungheni: lucrări de modernizare a cabinetului renghen; reparația curentă a cabinetelor 

medicilor de familie; lucrări de instalare a copertinelor la intrările în subsolul. 

3.2.2 Programe de suport pentru atragerea și retenția personalului medical.  

 CS Ungheni: -medic de familie – 3, -psiholog – 1, -asistent medical-4, -moașă – 1, felcer 

laborant-1. 

OS 3.3 Dezvoltarea serviciilor de protecție socială a populației  

3.3.1. Dezvoltarea serviciilor de consiliere și sprijin pentru familiile cu copii în 

dificultate.   

35 de femei beneficiare. Scopul serviciului este de a susține familiile/persoanele 

defavorizate în contextul prevenirii, limitării sau depăşirii situaţiilor de dificultate, în vederea 

prevenirii marginalizării şi excluziunii socio-economice.  

 3.3.2. Îmbunătățirea serviciilor sociale la domiciliul persoanelor vârstnice.  

Beneficiari - 23 persoane (17 femei si 6 bărbați). Obiectivul intervenției asistenței sociale 

este de a-i sprijini pe cei aflați în dificultate să obțină condițiile necesare unei vieți decente, 

ajutându-i să-și dezvolte propriile capacități și competențe.  

3.3.3 Elaborarea de studii / analize privind accesul persoanelor afectate la 

infrastructura fizică, institutițiile și serviciile publice 

Elaborat 1 studiu   privind adaptarea transportului public la persoanele cu necesitățile 

speciale, 6 rampe costruite/Cornova, Năpădeni, Condrătești, Sinești, Boghenii Noi, Măgurele. 

3.3.4 Facilitarea accesului victimelor violenţei pe baza de gen la serviciile sociale.  

Prin intermediul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și 

Ungheni”, implementat de UN Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF și finanțat de 

Uniunea Europeană, au fost obținute următoarele rezultate:  

 23 persoane din raionul Ungheni au beneficiat pe scară largă de servicii psiho -

sociale, consiliere profesională. 

 8 cluburi de femei active mai mulți locuitori din Ungheni au fost informați despre 

serviciile disponibile pentru supraviețuitoarele/supraviețuitorii violenței domestice și violenței în 

bază de gen, importanța promovării egalității de gen și abilitarea femeilor în procesul decizional 

local, cele mai răspândite stereotipuri privind rolurile de gen, dar și norme sociale pozitive în 

cadrul discuțiilor și dezbaterilor publice. 
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 12 localități care au semnat memorandumurile de parteneriat în anii 2020-2021 cu cu 

opt organizații ale societății civile întru promovarea egalității de gen și combaterea violenței 

împotriva femeilor și copiilor: municipiul Ungheni, Pîrlița, Manoilești, Măcărești, Rădenii 

Vechi, Zagarancea, s. Cornești, or. Cornești, Costuleni, Sculeni, Teșcureni, Valea Mare, au 

beneficiat de activități în cadrul proiectului. 

 Semnat memorandumul cu Consiliul raional Ungheni și efectuate lucrări de 

reabilitare a clădirii unde din 2023 va activa Centrul pentru victimele violenței sexuale. 

Clădirea este amplasată pe teritoriul Spitalului raional Ungheni. 

3.3.6  Dezvoltarea serviciilor integrate pentru incluziunea pe piața muncii a femeilor 

casnice (neocupate). 
89 de femei  beneficiare, 9 cluburi active, 1 Program de intervenție de abilitare economică 

activă, 12 granturi acordate femeilor. 

3.3.7 Campanie de conștientizare privind Munca decentă și Viață Decentă. 

 Desfășurată 1 campanie, 3000 de persoane informate. 

OS 3.4 Revitalizarea infrastructurii sportive și de recreere  

3.4.1 Reabilitarea și amenajarea spațiilor de recreere / zonelor de agrement în 

localitățile din raion.   
4 localități au inițiat lucrări de amenajare a parcurilor publice. 

OS 3.5 Reabilitarea infrastructurii culturale și valorificarea patrimoniului cultural  

Pentru perioada planificată a fost propusă continuarea modernizării căminelor culturale din 

localitățile raionului și diversificarea ofertei culturale la nivel raional. 

3.5.1. Modernizarea căminelor culturale din localitățile raionului.  

Au fost efectuate reparații capitale în 13 instituții, în sumă de 1,3 mln lei, reparații curente 

în 11 instituții, în sumă de 289,2 mii lei, procurate costume naționale în valoare de 244,2 mii lei 

și dotări(mobilier, calculatoare, aparataj de sonorizare în valoare de 316,1 mii lei. 

3.5.2 Diversificarea ofertei culturale la nivel raional. 

 Au fost desfășurate 2283 activități culturale, educaționale, științifice și de agrement. 

OG4: CONSOLIDAREA GUVERNANȚEI LOCALE ȘI IMPLICĂRII CETĂȚENILOR 

ÎN PROCESELE DECIZIONALE  

OS 4.1 Consolidarea capacităților autorităților locale în implementarea politicilor 

publice locale, participare comunitară și asigurarea transparenței procesului decizional  

4.1.2.Sprijinirea intervențiilor de dezvoltare rurală pentru crearea locurilor de 

muncă în zonele rurale – oferind granturi în sprijinul creării, funcționării și conducerii 

GAL-urilor din comunitățile vizate și implementării proiectelor de dezvoltare rurală.  
Grupul de Acțiune Locală „Răzeșii Pyretusului” a obținut finanțare de 4 mln lei (2022-2 

mln lei, 2023- 2 mln lei) în cadrul Programului LEADER, 50 mii euro din partea Programului 

EU4Moldova: Regiuni-cheie. 

4.1.3. Consolidarea capacităților privind aplicarea de soluții inovatoare pentru 

dezvoltarea infrastructurii și prestarea serviciilor. 

 1 Centru unificat de prestare a serviciilor – com. Sculeni - va asigura accesibilitatea 

cetățenilor la o serie de servicii publice prestate de către Instituția publică „Agenția Servicii 

Publice” (ASP) și Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). 

 1 Ghișeu unic în primăria mun.Ungheni realizat în cadrul Programului „EU4Moldova: 

Regiuni-cheie”. Valoarea lui e de 106376,56 dolari, contribuția Primăriei Ungheni fiind de 10 %. 

4.1.4. Crearea centrelor de prestare a serviciilor populației localități rurale. 

Nerealizat. 

OS 4.2 Promovarea inovațiilor sociale în guvernare locală  

4.2.1. Promovarea mecanismelor de bugetare participativă în comunitățile din raion  

33 autorități locale aplică instrumentul de bugetare participativă (consultarea proiectului 

bugetului, audieri, etc). 
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4.2.2. Contractarea altor entități pentru prestarea serviciilor publice (în special cele 

sociale) Nerealizat. 

4.2.3. Sprijinirea inițiativelor sociale de consolidare a guvernanței locale 

34  inițiative lansate. 

OS 4.3 Consolidarea parteneriatelor: teritoriale, intercomunitare,  regionale și 

transfrontaliere  

4.3.1.Promovarea cooperării teritoriale a localităților rurale în cadrul abordării 

LEADER (ex. grupuri de acțiune locală)  

3 Grupuri de acțiune locală funcționale –Cula (or. Cornești, s. Cornești, Rădenii Vechi, 

Bumbăta, Alexeevca, Teșcureni,Măgurele, Boghenii Noi, Sinești, Hîrcești, Curtoaia, Condrătești, 

Năpădeni, Cornova, Romanovca -aprox. 23 000 locuitori din rn Ungheni), Răzeșii Pyretusului 

(com. Sculeni, com.Buciumeni, com.Cioropcani, com.Taxobeni, com.Horeşti, com.Risipeni, 

s.Izvoare – aprox 18 mii locuitori din r.Ungheni și Fălești), Movila Măgura (Sărata Veche, 

Scumpia, Făleștii Noi, Ișcalău, Catranîc, Bocani, Pietrosu, Negurenii Vechi, Bursuceni – aprox 

19 mii locuitori din rn.Ungheni și Sîngerei). 

4.3.2. Parteneriate intercomunitare în pregătire civilă și servicii comune pentru 

situații de urgență (d.ex. pompierii) – 4. 

4.3.3. Crearea de parteneriate intercomunitare în prestarea serviciilor publice (ex. 

AAC,  MDS) – 2 Consilii intercomunale MDS, AAP, 1 Platformă de cooperare economică, 33 

primării și CR semnatari ai acordurilor de cooperare intercomunală. 

4.3.4 Consolidarea parteneriatelor transfrontaliere   

 15 activități și evenimente transfrontaliere desfășurate. 

  5 proiecte transfrontaliereimplementate (2- CR Ungheni, 2- Primăria mun. Ungheni, 

1- primăria Sculeni). 

 Volumul de investiții atrase -  Consiliul raional Ungheni- 6 172 678 lei. 

  Parteneriat  creat cu Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, 1 proiect internațional “ O 

oră peste Prut”, organizat de ambele Sindicate USLIP Iași și CR Ungheni al FSEȘ. 

 Inițiată colaborarea cu CJ Maramureș. 

 

 

 

Șef Secție Economie și Reforme,                             Ludmila Ursatiev 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: A.Gorun, O.Belbas, în baza informațiilor recepționate 
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 În anul 2023, sunt propuse următoarele acțiuni pentru completarea Planului de 

acțiune: 

Activități 
Peri-

oada 
Responsabil Indicatori de rezultat 

Cost 

estimat, 

mii MDL 

Potențiale 

surse de 

finanțare 

Conver

gența 

strategi

că 

2.2.8. Construcția 

unui hub de 

transport, 

st.Berești 

2023-

2026 

UE4Moldova 

CFM  

1 porțiune a CFM 

reabilitată 

1 hub funcțional 

- 

UE4Moldo

va 

Guvern 

 

ODD 8  

ODD 9  

 

 

 Punctul 4.3.4. se exclude în formula veche, se include în formula nouă: 

“Consolidarea parteneriatelor transfrontaliere și internaționale”   

 Se propune excluderea din portofoliul de proiecte investiționale fișa nr.11 ca fiind 

realizată în anul 2022. 

 Se propune includerea în portofoliul de proiecte investiționale a următoarelor idei: 

 
Fișa de proiect 11 

Denumirea u.a.t Raionul Ungheni 

Partener lider IMSP Centrul de Sănătate Ungheni 

Parteneri posibili 
Consiliul Raional Ungheni 

IMSP SR Ungheni ( Centrul Diagnostic Consultativ) 

Titlul proiectului 
Reconstruirea cu extinderea Centrului de Reabilitare cu Bazin Acvatic, din cadrul 

IMSP CS Ungheni 

Context / problema care ar 

urma să fie soluționată 

Centrul de Sănătate Ungheni a fost înregistrat în anul 2007 având ca fondator 

Consiliul Raional Ungheni (100%). 

În cadrul centrului activează 143 angajați care prestează servicii medicale primare 

către circa 35852 persoane din municipiul și raionul Ungheni. 

Blocul balnear nu este funcțional din anul 1996. 

Luând în considerare că astfel de servicii nu se prestează în rază, populația este 

nevoită să treacă proceduri de reabilitare la instituții specializate din mun.Chișinău 

sau instituții cu profil balneosanatorial. 

Apreciind importanța unor astfel de servicii pentru întremarea sănătății și asigurarea 

unei recuperări eficiente se propune realizarea proiectului investițional. 

Obiectivul general al 

proiectului 

Diversificarea serviciilor medicale oferite de  IMSP CS Ungheni și a calității 

serviciilor medicale primare prestate populației 

Obiectivele specifice ale 

proiectului 

OS1: Modernizarea bazei tehnico-materiale prin efectuarea lucrărilor de reparații 

OS2: Crearea serviciilor medicale noi 

Rezultatele proiectului. 

Indicatori calitativi și 

cantitativi 

  1 Centru de reabilitare funcțional, cu o suprafață de 

  1 bazin acvatic reabilitat 

  3 spații cu diverse categorii de servicii curative: salină, baie termală. 

Potențiali beneficiari ai 

proiectului 

  143 angajați ai CS Ungheni; 

   116 angajați ai CDC Ungheni; 

  107762 potențiali beneficiari ai instituției . 

 -Pacienți cu deficiențe musculo – scheletale 

- Pacienți cu maladii spinale ca scolioza, lordoza 

- Copiilor și adulților cu problem locomotorii 

- Copii cu paralizie cerebrală infantilă 

- Reabilitare  post operatorie și de profilaxi 

Bugetul estimativ, MDL    9 mln lei 

Posibile surse de finanțare 
Bugetul de Stat, FNDRL, Programe de cooperare transfrontalieră, Organizații 

internaționale 

Perioada de implementare 2023 - 2025 
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Fișa de proiect 12 

Denumirea u.a.t Raionul Ungheni 

Partener lider IMSP Centrul de Sănătate Ungheni  

Parteneri posibili 
Consiliul Raional Ungheni 

IMSP SR Ungheni ( Centrul Diagnostic Consultativ) 

Titlul proiectului Accesibilitatea serviciilor medicale pentru persoane vârstnice și cu dizabilități 

Context / problema care ar 

urma să fie soluționată 

Centrul de Sănătate Ungheni a fost înregistrat în anul 2007 având ca fondator 

Consiliul Raional Ungheni (100%). 

În cadrul centrului activează 143 angajați care prestează servicii medicale primare 

către circa 35852 persoane din municipiul și raionul Ungheni. 

Clădire CS este constituită din 6 nivele, secțiile fiind amplasată pe etaje diferite. 

Aceasta face absolute necesar crearea condițiilor de deplasare pentru persoanele 

vârstnice și cu dizabilități. Ascensoarele existente sunt instalate din anul 1986 și sunt 

într-o stare tehnică depășită.  

Astfel, proiectul dat își propune efectuarea lucrărilor și dotări necesare pentru a crește 

accesibilitatea și calitatea serviciilor oferite de CS Ungheni. 

Obiectivul general al 

proiectului 

Creșterea accesului la servicii de sănătate  pentru persoanele adulte și cu dizabilități 

Obiectivele specifice ale 

proiectului 

OS1: Modernizarea bazei tehnico-materiale a CS Ungheni  

OS2: Creșterea numărului beneficiarilor de serviciii medicale 

Rezultatele proiectului. 

Indicatori calitativi și 

cantitativi 

 2 ascensoare noi funcționale 

 Pantă de acces pentru persoane cu dizabilități 

 5 grupuri sanitare adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități 

Potențiali beneficiari ai 

proiectului 

 143 angajați ai CS Ungheni; 

  116 angajați ai CDC Ungheni; 

 107762 potențiali beneficiari ai instituției .   

Bugetul estimativ, MDL   2,5  mln lei 

Posibile surse de finanțare 
Bugetul de Stat, FNDRL, Programe de cooperare transfrontalieră, Organizații 

internaționale 

Perioada de implementare 2023 - 2025 

 
Fișa de proiect 13 

Denumirea u.a.t Raionul Ungheni 

Partener lider IMSP Centrul de Sănătate Ungheni  

Parteneri posibili 
Consiliul Raional Ungheni 

IMSP SR Ungheni ( Centrul Diagnostic Consultativ) 

Titlul proiectului Dezvoltarea Centrului de Intervenție Timpurie 

Context / problema care ar 

urma să fie soluționată 

Centrul de Sănătate Ungheni a fost înregistrat în anul 2007 având ca fondator 

Consiliul Raional Ungheni (100%). 

În cadrul centrului activează 143 angajați care prestează servicii medicale primare 

către circa 35852 persoane din municipiul și raionul Ungheni. 

 

Obiectivul general al 

proiectului 

Creșterea accesului la servicii medicale a copiilor cu vârsta 0-3 ani cu deficiențe 

neuromusculare  

Obiectivele specifice ale 

proiectului 

OS1: Diversificarea serviciilor medicale specifice  

OS2: Creșterea numărului beneficiarilor de serviciii medicale 

Rezultatele proiectului. 

Indicatori calitativi și 

cantitativi 

 1 spațiu delimitat și renovat 

 Dotări specifice pentru copii 0-3 ani cu deficiențe neuromusculare 

 Min 50 copii la evidență, beneficiari ai serviciului creat 

Potențiali beneficiari ai 

proiectului 

 143 angajați ai CS Ungheni; 

  116 angajați ai CDC Ungheni; 

 107762 potențiali beneficiari ai instituției .   

Bugetul estimativ, MDL    1 mln lei 

Posibile surse de finanțare Bugetul de Stat, Organizații internaționale 

Perioada de implementare 2023 - 2024 
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Fișa de proiect 14 

Denumirea u.a.t Raionul Ungheni 

Partener lider ÎM Centrul stomatologic Ungheni, Republica Moldova 

Parteneri posibili Consiliul Raional Ungheni 

Titlul proiectului Modernizarea centrului stomatologic Ungheni 

Context / problema care ar 

urma să fie soluționată 

Centrul stomatologic Ungheni a fost mutat recent într-o clădire adaptată. Clădire cu 

regim de înălțime P+1E din zidărie portantă.Dimensiunile exterioare de 

10,69x11,83m. Structură din pereți portanți din zidărie din blocuri de calcar tăiat, 

planșeu din panouri prefabricate,acoperiș plat care la moment este reorganizat în 

acoperiș în pantăcu învelitoare din    foi de ardezie.Fațada este executată în mozaic 

din gresie pe tencuiala de ciment cu nisip.Elementele de tîmplărie sunt mai nou 

schimbate pe unele din pvc.Interiorul  este reparație cosmetică ce cu pardoseli din 

beton elicopterizat din anii 1990. 

Obiectivul general al 

proiectului 

Îmbunătățirea condițiilor de funcționare  a Centrului stomatologic 

Obiectivele specifice ale 

proiectului 

OS1: Modernizarea spațiului pentru servicii stomatologice a Centrului Stomatologic 

Ungheni 

OS2: Eficientizarea cheltuielilor pentru energie  

Rezultatele proiectului. 

Indicatori calitativi și 

cantitativi 

  1 spațiu extins și renovat 

 Tehnologii moderne pentru eficientizarea cheltuielilor montate 

Potențiali beneficiari ai 

proiectului 

  angajați ai Centrului Stomatologic Ungheni; 

    potențiali beneficiari ai instituției .  

Bugetul estimativ, MDL    6 mln lei 

Posibile surse de finanțare Bugetul de Stat, Organizații internaționale 

Perioada de implementare 2023 - 2025 

Fișa de proiect 15 

Denumirea u.a.t Raionul Ungheni 

Partener lider Consiliul Raional Ungheni  

Parteneri posibili DSE Ungheni 

Titlul proiectului 
Imbunătățirea capacităților pentru prevenirea dezastrelor naturale și adaptarea la 

schimbările climaterice 

Context / problema care ar 

urma să fie soluționată 

Condițiile climaterice în schimbare provoacă situații de urgență ce supun riscului 

comunități întregi, aducând pierderi materiale si umane. 

Raionul Ungheni este supus condițiilor aspre de secetă și inundații în bazinul râului 

Prut, ducând la degradarea sectorului agricol și zootehnic, reducând stabilitatea 

construcțiilor din albia râului, cât și provocând schimbări majore negative asupra 

biodiversității din regiune. Populația nu posedă cunoștințe ample privind măsurile de 

protecție și comportamentul recomandabil din pre- și post –dezastre, factor ce 

sporește considerabil impactul negativ al dezastrelor naturale și schimbărilor 

climaterice asupra vieții social-economice a regiunii. 

Obiectivul general al 

proiectului 

Promovarea adaptării populației la schimbările climaterice și prevenirea apariției 

dezastrelor naturae.  

Obiectivele specifice ale 

proiectului 

OS1: Îmbunătățirea capacităților de prevenire a dezastrelor naturale și adaptare la 

schimbările climaterice 

OS2: Educarea populației privind schimbările climaterice și dezastrele naturale și 

comportamentul recomandabil   

Rezultatele proiectului. 

Indicatori calitativi și 

cantitativi 

  Dotări cu echipamentul necesar a actorilor responsabili de prevenție a dezastrelor 

și situațiilor de urgență 

  Desfășurarea a 6 seminare practice cu actorii responsabili de prevenirea 

dezastrelor de mediu și situațiilor de urgență 

  Minim 100000 cetațeni ai beneficiază de condiții de protecție de dezastre naturala 

Potențiali beneficiari ai 

proiectului 

  110000 locuitori ai raionului; 

   33  reprezentanți ai APL ; 

  DSE Ungheni și 2 posturi de pompieri voluntari   

Bugetul estimativ, MDL  2,4 mln lei 

Posibile surse de finanțare Bugetul de Stat, Organizații internaționale 

Perioada de implementare 2023 - 2025 

 


