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NOTĂ DE MULŢUMIRE  

Autorii îşi exprimă recunoştinţa faţă de toţi cei care s-au implicat în elaborarea 

acestui document:  

• funcţionarii publici ai Consiliului raional Telenești, pentru susţinerea 

permanentă, pentru furnizarea datelor şi facilitarea dialogului cu 

reprezentanţi cheie ai instituţiilor importante de la nivel raional;  

• toţi primarii, viceprimarii, funcţionarii publici şi reprezentanţii partidelor 

politice din raion, pentru participarea la dezbaterea documentului în diverse 

faze de elaborare, pentru opiniile împărtăşite şi pentru propunerile care au 

ajutat la stabilirea direcţiilor prioritare de intervenţie;  

• reprezentanţii sectorului privat, care au participat la dezbaterile de lucru, în 

cadrul întâlnirilor organizate cu membrii Comitetelor de planificare strategică 

şi care au contribuit cu informaţii şi cu propuneri de proiecte pentru 

dezvoltarea viitoare a raionului;  

• reprezentanţii direcţiilor deconcentrate ale consiliului raional, ai instituţiilor 

publice şi ai sectorului non-guvernamental, pentru sprijinul nemijlocit;  

• cetăţenilor pentru colaborare şi răspunsuri la chestionare. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 

 
Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului  

 

 

Din dorinţa de a respecta şi asigura caracterul accentuat participativ al elaborării 

unui astfel de document programatic, au fost derulate, totodată, studii şi sondaje de 

opinie la nivelul populaţiei, agenţilor economici. De asemenea, au fost derulate ample 

discuţii în cadrul grupelor de lucru tematice, pentru cele mai importante domnii de 

acţiune. Metodologia de elaborare a acestui document a asigurat caracterul participativ 

şi transparent, prin organizarea de consultări publice în fazele esenţiale de elaborare, 

pentru exprimarea nevoilor şi aspiraţiilor tuturor categoriilor sociale. 

Viziunea strategică adoptată a fost de a avea o unitate administrativ-teritorială 

atractivă din punct de vedere economic, echilibrată din punct de vedere sectorial şi 

teritorial, bazată pe valorificarea superioară a resurselor locale şi pe respectarea 

mediului înconjurător. Acest lucru va fi posibil luându-se în atenţie toţi factorii ce 

contribuie la realizarea cu succes a unui plan integrat de dezvoltare: mediul economic, 

dezvoltarea turismului într-un cadru reglementat, dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare, accesul tuturor categoriilor sociale la serviciile de utilitate publică, protejarea 

mediului înconjurător, relansarea şi dezvoltarea coeziunii şi incluziunii sociale. 

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Telenești reprezintă un 

document programatic, un instrument aflat la dispoziţia administraţiei publice locale 

pentru o guvernare mai bună şi o dezvoltare durabilă. 

 

Mariana OMBUN,  

Preşedintele raionului                   

 

 

 

Raionul Telenești este o unitate 

administrativ-teritorială din regiunea de 

dezvoltare Centru a Republicii Moldova. 

Pentru o dezvoltare durabilă şi structurată a 

raionului Telenești, administraţia locală a 

demarat, în anul 2020, proiectul 

Planificarea strategică – pârghie de 

dezvoltare durabilă şi coerentă a 

raionului Telenești, finanţat din bugetul 

raional.  

 



9 

 

INTRODUCERE 

Prezenta Strategie de dezvoltare socio-economică a raionului Telenești este un 

document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are la bază documentele de 

programare locală, regională, naţională şi internaţională. La nivel global, prin 

adoptarea Agendei 2030 în septembrie 2015 au fost stabilite 17 Obiective 

deDezvolareaDurabilă care, în următorii 6 ani, vor orienta politicile de dezvoltare 

dinţările-membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Ținând cont de necesitatea 

dezvoltării unei guvernări eficiente în baza supremaţiei legii pentru atingerea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, ţările-membre ale ONU, inclusiv Republica 

Moldova, au convenit asupra Obiectivului 16 „Pace, justiţie şi instituţii puternice”, 

prin care şi-au asumat „dezvoltarea instituţiilor eficiente, transparente şi responsabile 

la toate nivelurile” (ţinta 16.6) şi„asigurarea unui proces de luare a deciziilor sensibil la 

necesităţi, inclusiv, participativ şi reprezentativ la toate nivelurile” (ţinta 16.7). 

Strategia propune o abordare nouă şi mai practică. În procesul de modernizare a 

modului de funcţionare a administraţiei publice, schimbările iniţiale au ţinut aproape 

exclusiv de mecanismele interne ale Consiliului raional la nivel local. 

Ţinînd cont de această abordare, Strategia se axează pe următoarele componente ale 

administraţiei publice: 

 Responsabilizarea administraţiei publice – raţionalizarea structurii 

Guvernului; consolidarea administraţiei publice; transparenţa decizională; 

responsabilizarea instituţională; 

 Elaborarea politicilor publice – planificarea strategică şi operaţională; analiza 

şi consultarea politicilor; coordonarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor; 

 Modernizarea serviciilor publice– satisfacţia clienţilor şi managementul 

calităţii; reingineria proceselor şi crearea ghişeele unice; e-Guvernarea;  

 Managementul finanţelor publice– prognoza macroeconomică; colectarea 

veniturilor; planificarea şi executarea bugetului; achiziţiile publice; controlul 

financiar public intern; raportarea financiară. 

Procesul de elaborare a strategiei locale de dezvoltare locală are o dimensiune 

participativă şi respectă principiile dialogului, comunicării şi consultării. În acelaşi 

timp, rolul politicilor publice transpuse în cadrul documentului strategic este de a 

diminua efectele crizei economice şi financiare actuale asupra capacităţii 

administrative la nivelul administraţiilor locale. De asemenea, obiectivele pe termen 

scurt precum şi planul de măsuri aferent fac referire directă la soluţiile de diminuare a 

efectelor acestei crize. 

Strategia de dezvoltarea  socio-economică a raionului Telenești reprezintă un 

document complex elaborat în scopul identificării potenţialului uman, social, economic 
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şi oportunităţilor de dezvoltare a raionului, precum şi trasării vectorului de dezvoltare 

multilaterală a localităţilor din raion pentru perioada 2021-2027. Acest document a 

fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare economică şi socială a 

localităţilor din raionul Telenești, de a stabili nişte repere clare pentru conjugarea 

efortului comun al membrilor comunităţilor direcţionat spre îmbunătăţirea calităţii 

vieţii cetăţenilor. 

Procesul de elaborare a strategiei a fost finisat de către membrii Comisiei pentru 

elaborarea strategiei de dezvoltare al Raionului (CESDR), creat prin dispoziţia 

Preşedintelui raionului cu suportul logistic oferit de către experţii locali  în perioada 

octombrie-decembrie 2020. 

În acest scop a fost stabilit un acord iniţial între echipa de experţi şi 

administratia raionului cu privire la acţiunile comune ulterioare în cadrul procesului de 

planificare strategică. Rolul iniţial care i-a revenit administraţiei raionale a fost cel de a 

identifica persoanele cu autoritatea şi competenţa necesară din diverse domenii de 

activitate pentru a fi implicate in procesul de planificare la diferite etape – de la 

colectarea de date relevante până la abordarea multiaspectuală a problemelor şi 

lansarea soluţiilor pentru depăşirea lor. 

În cadrul elaborării strategiei au fost realizate studii orientate spre efectuarea 

unui diagnostic a situatiei socio-economice a localităţilor raionului, a problemelor 

majore cu care se confrunta comunitatile din raion.  

În baza analizei principalelor probleme de diferit ordin (sociale, economice, de 

infrastructură, ecologice, etc.) care afecteaza comunităţile, au fost oferite recomandări 

pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socială şi economică pentru un termen mediu 

de 6 ani. 

Strategia dezvoltarea  socio-economică pentru perioada 2021-2027 include 

Profilul socio-economic al raionului, Viziunea strategică de dezvoltare a raionului pe 

termen mediu, analiza SWOT, planul de management al implementării strategiei, 

monitorizarea şi evaluarea planului strategic şi portofoliul de proiecte pe o perioadă de 

patru ani, complentarea portofoliului pe următorii ani va fi realizată în procesul de 

implementare şi monitorizare a strategiei. 

Prin intermediul strategiei se va urmării dezvoltarea raionului într-un mod 

controlat, abordând cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume: 

dimensiunea ecologică, dimensiunea economică şi cea socială, orientată spre 

îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu 

mediul natural, bazându-se pe studii şi cercetări, precum şi pe documentare de natură 

demografică, economică, statistică şi de protecţia mediului. 
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Aşadar, pentru a se defini şi înainta propuneri concrete de dezvoltare durabilă, s-

a realizat, în primul rând, un diagnostic asupra cadrului socio-economic şi al 

activităţilor desfăşurate în cadrul raionului Telenești. Au fost investigate 5 obiective 

strategică, acestea fiind interconectate şi se sprijină reciproc: 

 Dezvoltarea economică 

 Infrastructură 

 Servicii publice 

 Cultură, agrement 

 Turism 

Analiza situaţiei actuale trebuie să fie cât mai realistă, motiv pentru care colectarea 

datelor din teritoriu a fost efectuată în colaborare cu autoritatea locală, instituţiile 

locale şi membrii comunităţii locale. Prin intermediul acestor seturi integrate de 

informaţii s-a determinat baza economică a localităţii, s-au identificat resursele, s-a 

evaluat structura şi nevoile pieţei forţei de muncă, s-a stabili un profil al populaţiei pe 

baza tendinţelor demografice din ultimii ani şi s-a evaluat starea de poluare a 

localităţii. 

Strategia va contribui în mod direct la capacitatea administrației raionului Telenești 

de a formula şi aplica politici publice care să sprijine dezvoltarea economică şi socială 

a raionului. De altfel, prin intermediul strategiei, administraţia publică locală va deţine 

un instrument de lucru eficient prin care să-şi aplice în mod controlat şi structurat 

politicile publice. 
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PRINCIPIILE BUNEI GUVERNĂRI LA NIVEL LOCAL 

Principiile care stau la baza implementării prezentei Strategii reflectă principiile 

bunei guvernări recunoscuteşi aplicate la nivelul Uniunii Europene prin Carta Albă a 

Guvernării şi prin Ghidul privind calitatea administraţiei publice ambele documente 

aprobate de Comisia Europeană, şi principiile pentru guvernare la nivel local, 

recomandate de Consiliul Europei: 

Legalitate. Buna guvernare începe prin aplicarea statului de drept. Autorităţile 

publice locale respectă pe deplin cadrul legal, iar deciziile şi reglementările sînt 

aprobate în strictă corespundere cu procedurile stabilite prin lege şi sînt puse în 

aplicare în mod imparţial. În ceea ce priveşte nemijlocit reforma administraţiei publice, 

reglementările vor stabili clar responsabilităţile autorităţilor, regulile de funcţionare a 

sistemelor şi mecanismele de luare a deciziilor în implementarea componentelor 

acesteia. 

Descentralizarea, autonomie locală şi subsidiaritate. Garantarea dreptului şi 

capacităţii efective a autorităţilor publice locale de a reglementa şi gestiona, conform 

legii, sub propria lor responsabilitate şi în interesul populaţiei locale, o parte 

importantă din treburile publice, precum şi exercitarea responsabilităţilor publice de 

către autorităţile care sînt cel mai aproape de cetăţeni, cu excepţia cazurilor în care 

intervenţia autorităţilor de nivel superior prezintă avantaje evidente ce rezultă din 

volumul şi natura responsabilităţilor şi din necesitatea de a asigura eficacitatea acţiunii 

publice.  În procesul de descentralizare şi  reformare a administraţiei publice la nivel 

local se va urmări asigurarea sinergiei cu prezenta   

Parteneriat şi dialog instituţional.Garantarea posibilităţilor reale de cooperare 

între autorităţile centrale şi locale, sectorul privat şi societatea civilă, precum şi 

informarea şi consultarea de către stat, în timp util, a autorităţilor publice locale, în 

procesul de planificare şi de luare a deciziilor, prin structurile lor asociative. 

Integritate. În afara reglementărilor legale, administraţia publică trebuie să facă 

lucrurile corect astfel încît să fie un partener onest şi de încredere pentru cetăţeni şi 

pentru mediul de afaceri. Etica, integritatea şi onestitatea individuală a funcţionarilor 

publici este un element inerent în acest sens. Conflictul de interese este declarat în 

timp util, iar persoanele implicate se abţin de la luarea deciziilor corespunzătoare. 

Combaterea corupţiei este o condiţie obligatorie pentru modernizarea administraţiei 

publice, prin urmare există măsuri eficiente de prevenire şi combatere a tuturor 

formelor de corupţie. 

Participare, imparţialitate şi incluziune. Participarea cetăţenilor este extinsă 

pe întregul lanţ al procesului politic, de la concepţie la implementare. Administraţia 

publică aplică tratament egal tuturor cetăţenilor şi mediului de afaceri, ceea ce implică 
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respect faţă de toţi, corectitudine şi echitate, obiectivitate în procesul de luare a 

deciziilor, precum şi evitarea discriminării. În domeniul de competenţă al autorităţilor 

de orice nivel, drepturile omului sînt respectate, protejate şi implementate. În 

formularea deciziilor sale, autorităţile publice promovează coeziunea socială şi 

integrarea zonelor dezavantajate. 

 Deschidere şi transparenţă. Deciziile trebuie să fie formulate, aprobate şi 

puse în aplicare urmînd reguli şi proceduri clare. Toată informaţia cu caracter public 

este accesibilă. Informaţia privind deciziile, implementarea politicilor şi rezultatele 

este disponibilă publicului larg, astfel încît orice cetăţean să aibă posibilitatea de a 

supraveghea şi de a contribui la activitatea autorităţilor publice centrale şi locale.  

 Profesionalism. Abilităţile profesionale ale celor care asigură guvernanţa sînt 

permanent menţinute şi consolidate pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele şi impactul. 

Funcţionarii publici sînt motivaţi pentru a-şi îmbunătăţi performanţa. Metode şi 

proceduri practice sînt elaborate şi utilizate pentru a transpune abilităţile în rezultate 

mai bune. 

 Centrarea pe cetăţean. Activitatea, structura, procedurile şi deciziile 

administraţiei publice justifică aşteptările şi nevoile cetăţenilor. Informaţia privind 

procesul decizional şi activitatea administraţiei publice este oferită corect şi la timp, 

serviciile publice sînt prestate corespunzător, iar cererile şi reclamaţiile sînt soluţionate 

într-un interval de timp rezonabil.  

 Eficienţă şi eficacitate. Administraţia publică administrează procesele, 

politicile, strategiile, proiectele, serviciile şi sursele disponibile pentru a obţine cele 

mai bune rezultate pentru comunităţi, cetăţeni şi mediul de afaceri, în corespundere cu 

obiectivele stabilite şi angajamentele asumate. Sistemele de management al 

performanţei evaluează şi sporesc eficienţa şi eficacitatea serviciului public. 

 Viziune şi durabilitate. Administraţia trebuie să ia în vizor optimizările şi 

eficienţa pe termen mediu şi lung. Nevoile generaţiilor viitoare sînt luate în 

considerare în politicile curente. Deciziile tind să internalizeze toate costurile şi să nu 

transfere problemele şi tensiunile, fie de mediu, structurale, financiare, economice sau 

sociale, spre generaţiile viitoare.  

 Responsabilitate. Rolul fiecărei instituţii, organ colegial şi actor în procesul 

de elaborare a politicilor publice este clar stabilit, aceştia fiind responsabili de deciziile 

pe care le iau. Toate deciziile sînt expuse şi explicate. Există mecanisme eficiente 

împotriva administrării necorespunzătoare şi împotriva acţiunilor autorităţilor care 

încalcă legislaţia şi dreptul cetăţenilor. 
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1.1 CARACTERISTICA GENERALĂ A RAIONULUI 

TELENEȘTI 

 

Raionul Teleneşti este situat în centrul Moldovei, pe o suprafaţă de 84.86 mii 

ha, într-o zonă ce a oferit de-a lungul anilor condiţii de viaţă prielnice. El se 

învecinează cu 7 din cele 32 raioane administrative ale Republicii Moldova şi o 

populaţie de 68,2 mii de locuitori. 

Raionul Telenești cuprinde o zonă cu relief deluros și împădurit, soluri fertile, 

bogate tradiţii istorice și culturale, dar şi un mare potenţial turistic. 

Pădurile, împodobesc culmile şi pantele abrupte. Cele mai mari masive sunt 

răspândite în zona codrilor din apropierea satelor Mihalaşa, Leuşeni, Crăsnăşeni, 

Ghiliceni. Aici cresc toate speciile de copaci şi arbuşti, ce se întâlnesc în Codrii 

Moldovei. Fauna foarte bogată şi variată în trecut, acum e reprezentată de cerbi nobili, 

mistreţi, căprioare, vulpi, bursuci, iepuri, gaiţe, turturele,  grauri şi alte păsări. Subsolul 

plaiului conţine zăcăminte de calcar, piatră brută în localităţile Căzăneşti, Ordăşei, 

Pistrueni şi nisip pentru construcţii la Verejeni, Teleneşti.  

Pe teritoriul raionului curg râurile Răut şi afluenţii lui Ciulucul- Mic, Ciulucul 

de Mijloc, Ciulucul Mare, Dobruşa. Clima este temperată continentală. Temperatura 

medie în ianuarie – 4 grade C, în iulie + 21 grade C.  Ramura principală a economiei 

este agricultura.  

Reţeaua hidrografică este compusă din râurile Răut (35 km) şi Ciuluc mic,  

mare,  mijlociu   (29 km). Raionul numără 99 de bazine acvatice cu o suprafaţă totală 

de 1351,68 ha, care îndeplinesc funcţia de irigare şi agrement cu mari gospodării 

piscicole la Verejeni, Mândreşti şi Ghiliceni. 

Dezvoltarea raionului este influenţată de apropierea geografică faţă de capitală şi 

relaţiile economice, sociale şi culturale intense. Raionul este traversat de câteva 

coridoare de transport internaţional:; M54 frontiera Ucraina –Criva – Bălți - Chișinău - 

Tiraspol frontiera Ucraina R14 codru nou - Soroca frontiera  cu Ucraina. Subsolul 

raionului conţine zăcăminte de calcar, piatră brută şi nisip. 

În  comparaţie cu alte raioane, raionul Teleneşti este atractiv prin fondul forestier 

bogat care poate fi utilizat ca resursă în dezvoltarea turismului şi meşteşugurilor. 

Raionul este parte componentă a Euroregiunii “Siret-Prut-Nistru”. Poziţia 

geostrategică şi prin urmare constituie factor pozitiv privind accesul, comunicaţiile şi 

comerţul. În  Raion şi alţi factori geografici (relieful, pădurile) în general, sunt 

favorabili pentru dezvoltare. 
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Suprafaţa totală ocupată de domeniile raionului alcătuieşte peste 84,86 mii ha, din 

care terenuri agricole 62,67 mii ha. 

Populaţia raionului constituie în prezent 1,8% din populaţia Republicii Moldova. 

La data recensământului din anul 2014, populaţia raionului număra 70126 locuitori. 

Scăderea ratei natalităţii şi sporirea ratei mortalităţii comportă consecinţe în dinamica 

populaţiei. Micşorarea numărului populaţiei este determinată şi de migraţia în masă a 

populaţiei descreştere a nivelului   natalităţii şi o creştere a  mortalităţii. 

Structura populaţiei după sexe este similară întregului teritoriu al Republicii 

Moldova şi constituie 49,5% populaţie masculină şi 50.5% populaţie feminină. 

Această situaţie nu perturbează procesele demografice. Structura după vârste a 

populaţiei se prezintă, la începutul anului 2019, ca una favorabilă (pentru prezent), 

deoarece grupele de vârstă cele mai reprezentative constituie populaţia activă, dar 

poate deveni defavorabilă pentru perioade mai extinse (medii şi de lungă durată), unde 

se preconizează o îmbătrânire a populaţiei. Această situaţie este cauzată de faptul că  

prima grupă mare de vârstă (0-14 ani) care va asigura completarea contingentului 

populaţiei active din punct de vedere economic este în continuă descreştere începând 

cu 1989.  

Raionul Teleneşti se va confrunta în următorii 10 ani cu o accelerare a procesului 

de îmbătrânire a populaţiei, care va determina o presiune demografică în descreştere. 

Asemeni, Republica Moldova se confruntă la nivel global cu un proces de îmbătrânire 

demografic, datorat în principal scăderii natalităţii care a determinat reducerea absolută 

şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani). În ce priveşte componenţa etnică a populaţiei 

raionul  Teleneşti, un procent de 96 % revine moldovenilor, 1,8% ucrainenilor, 0,8% 

ruşilor.  

Ponderea moldovenilor în raion este cea mai mare din toate raioanele.Densitatea 

medie a populaţiei între hotarele raionului este în prezent de 80,4 loc/km2, faţă de 

126,2 loc/km2 în restul ţării. Diferenţa este determinată de ponderea localităţilor rurale 

şi a oraşului neaglomerat. 
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1.2  CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ  

Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de 

nivelul întîi şi al doilea este o cerinţă a prevederilor art. 11 din Legea nr. 435-XVI din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă şi vizează aprecierea corectă a 

gradului de corespundere a capacităţilor reale ale AAPL cu statutul legal al unităţii 

administrativ-teritoriale respective.  

Evaluarea capacităţii administrative reprezintă analiza capacităţilor dorite în raport 

cu capacităţile existente, ceea ce asigură o înţelegere a competenţelor actuale şi a 

necesităţilor de capacitate dezvoltare, care pot servi drept temei pentru formularea de 

măsuri şi acţiuni  de dezvoltare a capacităţii. 

Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale se 

realizează pe baza următoarelor criterii: 

 Capacitatea organizatorică şi de planificare strategică; 

 Capacitatea funcţională de realizare a competenţelor din domeniile proprii 

de activitate şi prestare a serviciilor publice; 

 Capacitatea de management a resurselor umane; 

 Capacitatea de management a proiectelor; 

 Capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei; 

 Aspectul legal al activităţii APL. 

Analiza capitolului face o mapare și evaluare expres a situației în domeniul 

capacității administrative, ținînd cont de informația și datele prezentate de 

reprezentanții Consiliului Raional. 

În calitate de autorități reprezentative și deliberative, consiliile locale și primarii 

celor 31 de primării din raion au responsabilitatea de a soluționa problemele localității 

pe care o administrează. De gospodărirea treburilor publice a întregii unități 

administrativ-teritoriale se ocupă Consiliul raional Telenești, format din 33 de 

consilieri, și președintele raionului, ales de membrii consiliului. Consiliul are drept de 

iniţiativă şi decide, in condiţiile legii, asupra tuturor problemelor de interes local, cu 

excepţia celor care ţin de competenta altor autorităţi publice. 

Consiliul raional Telenești este o autoritate reprezentativă şi deliberativă a 

cetățenilor raionului Telenești, ales în condiţiile Codului Electoral in vederea realizării 

serviciilor publice de interes raional, promovării intereselor şi soluţionarea 

problemelor populaţiei raionului. 
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Administraţia publica locala a raionului Telenești se realizează de către 

Consiliul raional Telenești ca autoritate deliberativa şi de către preşedintele raionului 

ca autoritate executivă. 

La nivel de Consiliu Raional (CR) există un cadru regulator care reglementează 

activitatea instituţiei.   

 Se activează conform organigramei: 

 

Figura 1. Organigrama Consiliului Raional Telenești   

 

Urmare analizei domeniului resurselor umane, în ultimii ani, s-a atestat fenomenul 

unui flux mare de personal (funcţionari publici) precum şi faptul că personalul din 

cadrul autorităţilor de ambele nivele nu este suficient calificat pentru a putea valorifica 

resursele existente, precum şi de a dezvolta spiritul de incluziune civică.  

 Existența Pașaportului Raionului; 

 Existenţa Regulamentului Consiliului raional; 

 Managementul documentelor se efectuează corespunzător instrucțiunilor 

privind ținerea lucrărilor de secretariat. 

Condiţiilor de desfăşurare a activităţii consiliului raional. Activitatea 

consiliului raional, se desfăşoară în spaţiile proprii, fiecare angajat al instituţiei dispune 

de birou în care își exercită activitatea.  Totodată, consiliul raional dispune de săli de 

şedinţe proprii, necesare desfăşurării diverselor evenimente şi activităţi. Existenţa 

dotărilor tehnice necesare şi a echipamentelor de rigoare, inclusiv calculatoare pentru 

fiecare angajat, acces la internet, etc. Baza infrastructurii tehnice necesită îmbunătățiri.  
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Legalitatea deciziilor autorităţilor publice locale, în materie de creare și stabilire 

a statutului şi denumirii subdiviziunilor structurale, se efectuează prin următorul cadru 

legislativ: 

• Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-

teritorială a Republicii Moldova; 

• Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al 

funcţiilor publice; 

• Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică; 

• Legea nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public 

intern; 

• Legea nr. 158 –xvi din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

• Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în 

aplicare a unor acte legislative”. 

• HOTĂRÎRE Nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public. 

În materie de stabilire a denumirilor de funcţii publice/posturi pentru a putea fi 

salarizate corespunzător şi a determina cheltuielile de personal: 

• Hotărîrea Guvernului 1231/2018Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12 

decembrie 2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 

270/2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”. 

Un factor important ce influenţează activitatea şi rezultatele CR este vîrsta şi 

calificarea personalului. Vîrsta medie a personalului este de 43 ani. Majoritatea 

personalului dețin studii superioare. 

Principiile bunei guvernări implică respectarea transparenţei în elaborarea şi 

adoptarea actelor normative. Legea de bază în domeniu este Legea nr. 239 din 

13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional (în continuare – Legea nr. 

239/2008) care, pornind de la obiectul de reglementare stipulat în art. 1, stabileşte 

normele aplicabile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi altor 

autorităţi publice, în vederea asigurării transparenţei în procesul decizional, 

reglementînd raporturile acestor autorităţi cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în 

corespundere cu legea, precum şi cu alte părţi interesate, în vederea participării la 

procesul decizional. 
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Transparența actului de guvernare locală este caracterizată prin următoarele: 

• Asigurarea participării cetățenilor la ședințele Consiliului Raional Ședințele 

Consiliului raional se desfășoară în sala de ședințe, cu o capacitate de 60 

persoane. Înștiințarea de convocare a consiliului raional se publică în termeni 

pe pagina web a consiliului raional. Ședințele sunt publice și nu există 

restricții de participare la ședințele consiliului raional. 

• În raion există mecanisme adecvate pentru informarea populaţiei privind 

deciziile aprobate: ziar local, panouri informative, pagină electronică; 

• Existenţa practicilor de organizare a audierilor publice. Cu toate acestea, 

mecanismele existente necesită modificări în vederea sporirii coeficientului 

de încredere şi incluziune din partea societăţii civile şi mediului de afacere. 

Mai mult ca atît, sunt necesare măsuri de fortificare a nivelului de implicare a 

cetățenilor inclusiv a tinerilor în actul de guvernare locală; 

• Existenţa rapoartelor de activitate pe Secții și Direcții, publicate pe pagina 

consiliului raional. 

În ceea ce priveşte capacitatea de relaţionare a raionului, nu este atît de bine 

fortificată colaborare cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pe de o parte din lipsa 

interesului cetăţenilor şi a lipsei angajamentului civic, şi pe de altă parte din cauza 

potenţialului mai puţin dezvoltat al personalului pentru a atrage şi colabora cu factorii 

sus-menţionaţi. 

În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar, legii privind 

finanţele publice locale si Codului Fiscal, care determină politica bugetar – fiscală 

inclusiv şi a localităţilor urbane, anual administrația publică locală elaborează proiectul 

de buget. Elaborarea bugetului se face în baza plafoanelor stabilite de către Ministerul 

Finanţelor. APL dispune de taxe locale, veniturile din administrarea bunurilor publice 

şi cele parvenite din prestarea serviciilor şi poate beneficia de resurse financiare 

suplimentare prin intermediul organismelor finanţatoare şi donatoare.  

Sistemul existent de transferuri între APC şi APL este ineficient, netransparent 

şi, în esenţă, descurajează efortul fiscal propriu al autorităţilor publice locale (spre 

exemplu, APL care sporesc veniturile bugetare prin iniţiative locale proprii pot fi puse 

în situaţia de a fi penalizate indirect prin reducerea sumelor de transfer de la bugetul de 

stat la bugetul local). APL se află într-o dependenţă excesivă de transferurile de la 

bugetul de stat şi ca urmare acestea nu pot decide şi rezolva în mod independent multe 

dintre problemele locale. În perioada anilor 2018 – 2020 ponderea transferurilor din 

venituri este mai mare de 87%. 
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Tabelul 1 

Structura veniturilor UAT de nivelul ii pentru anii 2018-2020, raionul Telenești 

 

 

Tabelul 2 

Structura cheltuielilor și activelor nefinanciare UAT de nivelul II pentru anii 

2018-2020 

Sursa:elaborate în baza datelor  Bugetului rational pentru anii 2018-2020 

 

Bugetul raionului Telenești pentru anul 2021 reprezintă venituri în sumă de 

182149,5 mii lei și la cheltuieli în sumă totală de 182149,5 mii lei, dintre care 

cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului raional constituie 

177831,0 mii lei , inclusiv: 

• Transferuri cu cu destinație generală- 33005,2 mii lei; 

• Transferuri cu destinație specială - 140310,3 mii lei; 

• transferuri din fondul de compensare - 1219,1 rnii lei; 

• transferuri curente prirnite cu destinație specială între instituțiile bugetului 

de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II- 3296,4 mii lei. 

Cuantumul Fondului de rezervă a bugetului raional în sumă de 1281,8 mii lei. 

Finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale este efectuată prin alocarea 

veniturilor proprii, deseori insuficiente pentru proiectele costisitoare de infrastructură, 

sau prin transferuri cu destinaţie specială.  

Denumirea 

 

2018 2019 2020 (situația la 18.11.2020) 

Aprobat Precizat 
pe an 

Executat 
Anul 

curent 

Aprobat Precizat Executat 
 

Aprobat Precizat Executat 
 

Venituri 

curente 

243327,70 257776,94 246845, 5 263675, 0 302915, 2 279361,31 325165,60 340408, 1 273734, 1 

Granturi  620,00 544,03 - 60,6 - - - - 

Transferuri 241120,20 224097,30 215012,55 233500,80 271571,48 246392,30 288580,90 300481,34 241722,04 

Denumirea 

 

2018 2019 2020 (situația la 18.11.2020) 

Aprobat Precizat 
pe an 

Executat 
Anul 

curent 

Aprobat Precizat Executat 
 

Aprobat Precizat Executat 
 

Cheltuieli 

curente 

199320,70 201994,56 185836,11 216815,90 250324,74 232318,27 277592,40 276078,98 215046,51 

Active 

nefinanciare 

43996,00 75683,92 57313,47 47136,30 76835,10 56893,47 47573,20 78131,89 41601,35 

Total 

cheltuieli si 

active 

financiare 

243286,70 277678,48 243149,58 263952,20 327159,94 289211,74 325165, 6 354210,87 256652,89 
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Obiectele de reparaţii capitale şi investiţii capitale în construcţii sunt incluse 

într-o listă anexată la Legea bugetului de stat, care conţine beneficiarii şi obiectivele, 

precum şi suma totală de finanţare, inclusiv cheltuieli de bază şi mijloace speciale. 

Autorităţile publice locale prezintă anual propuneri pentru finanţarea investiţiilor şi 

reparaţiilor capitale, inclusiv estimări pe termen mediu (3 ani). 

Autorităţilor publice locale le revine un rol deosebit de important în competiţia 

pentru investiţii străine şi asistenţă externă, în atragerea investiţiilor teritoriale ale 

companiilor naţionale, dar și în încurajarea investiţiilor din partea companiilor locale. 

Odată ce o companie este hotărâtă să investească într-un raion, calitatea mediului 

local de afaceri poate influenţa alegerea localităţii, iar eforturile administraţiei publice 

locale în domeniul atragerii investiţiilor poate consolida competitivitatea localităţii şi 

creşte nivelul de investiţii. După cum arată și prezenta analiză, investiţiile sunt 

indispensabile pentru a genera creştere economică la nivel regional/local, pentru a 

deschide mai multe locuri de muncă, pentru a asigura o remunerare mai bună a 

salariaţilor și pentru a îmbunătăţi performanţele economice și financiare, adică, în 

ultimă instanţă, competitivitatea firmelor locale. De ce este atât de important ca 

autorităţile locale de ambele nivele să acorde o atenţie sporită investiţiilor la nivel 

regional?  

Cauza este foarte simplă: nivelul investiţiilor explică într-o foarte mare măsură 

nivelul de trai al populaţiei într-o anumită zonă, adică în ultimă instanţă influenţează 

şi şansele de realegere ale aleşilor locali. De aceea, dacă doresc să fie realese, niște 

autorităţi publice raţionale ar trebui să facă maximul posibil pentru a încuraja mai 

multe investiţii private în unităţile teritoriale pe care le administrează. 

 

Figura 2. Executarea  programului   operațional de investiții pe raionul Telenești 
Sursa: Raportul Direcției Economie, CR Telenești 
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1.3 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

După transformările din anii `90, urmare a unui nivel redus al eficienţei muncii 

şi a managementului defectuos, a intervenit o reducere a activităţii industriale, chiar şi 

în acele ramuri considerate caracteristice şi tradiţionale pentru raionul Telenești. Ca în 

multe raioane din ţară, multe dintre companiile existente dinainte de 1989 

funcţionează, astăzi, mult sub nivelul capacităţilor. 

Dezvoltarea activităţilor antreprenoriale este unul dintre obiectivele principale 

ale dezvoltării regionale.  

Principala preocupare a autorităților naționale în situația gestionării unor resurse 

limitate cu multe constrângeri bugetare fixe, e necesar să fie în primul rând 

optimizarea/eficientizarea și coordonarea folosirii acestor resurse, împreună cu o 

preocupare constantă de a mări baza de generare a acestor resurse, mărind astfel 

bugetul de investiții, adică PIB-ul țării. 

 Pe parcursul ultimului deceniu, creșterea anuală reală a PIB-ului a marcat 

perioade de scăderi și de creșteri (figura 1). Dar, în comparaţie cu creșterea reală, se 

constată o majorare constantă în comparaţie cu anul de bază (2008). De exemplu, în 

2016, PIB-ul a crescut cu 26,9% faţă de anul 2008 și cu 4,1% faţă de anul 2015. 

Produsul intern brut, conform datelor operative pentru anul 2019, a constituit 210099 

mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o creștere în termeni reali cu 

3,6% față de anul 2018. 

 

Figura 2. Evoluția PIB-ului a Republicii Moldova, anii 2008-2019, % 

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică 

Principalele activități care au contribuit la creșterea Produsului Intern Brut în 

perioada dată au fost:  

 Construcțiile – cu o pondere în PIB de 8,6% și o creștere a VAB cu 15,9% au 

contribuit la creșterea PIB-ului cu 1,3%;  

 Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și 

a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație 
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publică – cu o pondere de 21,8% și o majorare a VAB cu 5,7% au contribuit la 

creșterea PIB-ului cu 1,2%; 

 Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie 

electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – având o 

pondere de 14,2% și o creștere a VAB cu 2,6% au favorizat la creșterea PIB-ului 

cu 0,4%;  

 Informațiile și telecomunicațiile – având o pondere de 4,7% la formarea PIB-

ului și o creștere a VAB cu 9,2%, de asemenea au majorat PIB-ul cu 0,4%.  

În Raportul Cartografierea potențialului economic, inovator și științific în 

Republica Moldova elaborat la 9 octombrie 2017 sunt realizate analize ale 

potențialelor sectoare relevante pentru specializare inteligentă la nivelul a 5 din cele 6 

regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova. 

Pentru Regiunea Centru, sectoarele economice cu potențial relevante sunt: 

agricultura și prelucrarea produselor alimentare, identificată de către MIEPO ca fiind 

unul dintre principalele sectoare economice, dar de interes deosebit sunt și producția 

animală, prelucrarea și conservarea cărnii și producția de produse din carne, indicând 

un rol important pentru industria cărnii. 

De asemenea, în această regiune sectorul textilelor, articolelor de îmbrăcăminte, 

încălțămintei și pieilor este unul dezvoltat comparativ cu alte zone din Moldova, 

precum și fabricarea de produse farmaceutice și zona de materiale de construcții sunt, 

de asemenea, zone economice puternice. 

Pe parcursul ultimilor 30 ani, în Republica Moldova a continuat perpetuarea 

modelului monopolar de dezvoltare, caracterizat de tendința de concentrare 

disproporționată a resurselor și prosperității în mun. Chișinău, pe fundalul 

marginalizării crescânde a regiunilor periferice.  

Finalitatea politicii de dezvoltare regională trebuie orientată spre crearea 

precondiţiilor pentru asigurarea unor venituri suficiente, a ocupării şi a asigurării 

condiţiilor de trai a cetăţenilor, sprijinirea iniţiativei locale, atragerea investițiilor, 

crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, îmbunătăţirea infrastructurii. 

Tabelul 1 prezintă o analiză a distribuției regionale a PIB-ului în perioada anilor  2017-

2018.  
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Tabelul 3 

Produsul intern brut regional, anii 2017- 2018 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Analiza PRB/locuitor în profil regional atestă o tendință continuă de amplificare 

a decalajului de dezvoltare dintre mun. Chișinău și toate celelalte regiuni ale țării. 

Totodată, decalajul dintre condițiile de trai și existența oportunităților profesionale au 

aprofundat tendințele centrifuge de migrație internă spre mun. Chișinău, în special a 

persoanelor tinere și active. 

Astăzi, economiile regionale pot fi stimulate nu numai prin sprijinirea 

infrastructurii specifice, ci și prin măsuri de promovare a spiritului antreprenorial și a 

inovării, educației și formării, culturii și mediului. Politicile regionale trebuie gândite 

proactiv și prospectiv. Produsul intern brut regional reprezintă valoarea bunurilor şi 

serviciilor produse de unităţile economice rezidente regiunii. 

Tendințele actuale de dezvoltare a Republicii Moldova continuă să fie dominate 

de avansarea modelului monopolar de dezvoltare, caracterizat de concentrarea 

disproporționată a resurselor și bunăstării în mun. Chișinău, pe fundalul marginalizării 

crescânde a regiunilor periferice. 

Pe parcursul ultimului deceniu, RD Centru a fost lider național incontestabil 

după evoluția majorității indicatorilor de dezvoltare social-economicăPerformanța 

relativ mai bună a RD Centru se datorează în mod special proximității de mun. 

Chișinău, ceea ce a influențat un dinamism investițional superior și o mobilitate relativ 

mai favorabilă a populației, comparativ cu RD Sud și RD Nord: 

 Pe parcursul ultimilor 10 ani în regiune au fost create peste 28 mii locuri noi 

de muncă în economia formală (+27%), ceea ce dus la creșterea ponderii RD 

Centru în total numărul de salariați din țară de la 16,9% la 17,4%.  Totodată, 

ponderea regiunii în total cifra de afaceri a crescut de la 9% în 2010 la 10% 

în 2014 și 12% în 2019.  

Regiuni de 

dezvoltare 

Produsul intern brut regional, 

preţuri curente, mii lei 

Indicii volumului fizic ai produsului 

intern brut regional în % faţă de 

anul precedent 

2017 2018 2017 2018 

Municipiul Chişinău 104 077 184 114 309 761 105,5 105,3 

Nord 30 102 374 31 866 288 104,0 104,0 

Centru 26 900 081 28 289 243 103,7 103,5 

Sud 13 546 931 13 734 316 102,6 100,3 

UTA Găgăuzia 4 254 319 4 308 945 102,7 100,2 

TOTAL 178 880 890 192 508 553 104,7 104,3 

https://statistica.gov.md/
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 Ponderea regiunii în numărul total de agenți economici din Republica 

Moldova a crescut de la 13% în 2005 la 14% în 2010 și 16% în 2019.  

 Regiunea a experimentat o creștere industrială spectaculoasă (datorată în 

special investițiilor străine în ZEL Ungheni, Orhei și Strășeni), ceea ce a 

condus la majorarea ponderii RD Centru în totalul producției industriale pe 

țară de la 14% în 2010 la 16% în 2015 și 20% în 2019.  

 Pe parcursul ultimilor ani, cca 55% dintre toate construcțiile locative din 

afara mun. Chișinău au fost localizate în RD Centru, în special în raioanele 

limitrofe capitalei.  Această creștere este cu atât mai spectaculoasă, dacă 

luăm în considerare că cu 15 ani în urmă (anul 2005), după volumul 

investițiilor în construcția locativă, RD Centru se plasa pe ultimul loc printre 

toate celelalte regiuni din țară.  

Totodată, necesită a fi menționată emergența a patru coridoare de dezvoltare din 

mun. Chișinău prin RD Centru, care, deși încă foarte slabe, au potențialul de a deveni 

în viitor principalele canale de difuziune a dezvoltării în condițiile transformării mun. 

Chișinău în pol național de creștere: 1.Chișinău – Stăuceni – Măgdăcești – Peresecina - 

Orhei, 2. Chișinău – Vatra – Cojușna – Strășeni, (iii) Chișinău – Sângera- Chetrosu – 

Telenești, 3. Chișinău – Ialoveni – Bardar – Hâncești. Respectiv, beneficiile RD 

Centru de la proximitatea față de Chișinău se vor accentua și mai mult în termen mediu 

și lung.  

În RD Centru sunt localizate atât cele mai dezvoltate economic raioane din țară 

(Ialoveni, Telenești, Criuleni, Orhei, Dubăsari și Strășeni – toate amplasate la graniță 

cu mun. Chișinău), cât și cele mai deprivate economic raioane din țară (Nisporeni, 

Telenești, Călărași și Hâncești).   

Începînd cu anul 2003 , economia raionului a revenit pe traiectoria creșterii, 

depășind un deceniu de declin continu și de scădere a nivelului de trai. Măsurile de 

politică macroeconomică întreprinse în contextul formării unui climat investițional 

favorabil au contribuit la stoparea recesiunii economice, și au  asigurat o creștere 

robustă.  
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Figura 3. Principalii indicatori ai activităţii întreprinderilor din raionul Telenești 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.go.md 
 

 Numărul total al întreprinderilor raionale şi reflectă o creştere stabilă a 

sectorului atît datorită îmbunătăţirii mediului de afaceri, cît şi perfecţionării cadrului 

regulatoriu ce ţine de activitatea antreprenorială.  

Teleneşti (60% din întreprinderi activează în acest oraş), fapt ce s-a reflectat 

corespunzător asupra sectorului serviciilor. În raion activează un număr relativ mare 

de, asociaţii economii şi împrumut, tâmplării, servicii de reparaţii auto, deşi 

companiile respective, în mare parte, sunt foarte mici şi nu au o activitate permanentă, 

ci se bazează pe proiecte finanţate din exterior. 

Obiectivul principal al cercetării statistice a activității economice raionului 

Telenești privind costul forţei de muncă îl constituie determinării numărului mediu al 

salariaţilor, a câştigurilor salariale medii realizate, precum şi a nivelului, structurii şi 

evoluţiei costului forţei de muncă. 

 

Figura 4.Efectivul salariaţilor, pe activităţi economice, pentru anii 2017-2019 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

 

https://statistica.gov.md/
https://statistica.gov.md/
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În anul 2019 sectorul comercial oferă cel mai mare număr de locuri de muncă – 

2 016, urmat de  sectorul educației – 1 917 angajați sectorul agricol – 806 de angajați, 

întreprinderile în domeniul construcțiilor cu 708 de angajați, instituțiile din domeniul 

administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii cu 545angajați. Acești 

indicatori reflectă atât caracteristicile întreprinderilor, cât și tendința activității 

economice a raionului, orientată spre sectorul comercial și al serviciilor.  

Activitatea întreprinderilor nu este constantă. Datele administrative colectate 

arată că în fiecare se reduc numărul efectiv al salariaţilor, în special în sectorul 

bugetar,aceasta se explică mai mult de lipsa oportunităţilor de activitate în sectoare. 

Sectorul industrial  în raionul Telenești este reprezentat prioritar  de șase 

întreprinderi cu activitate rezidențială în orașul Telenești. Instituțiile financiare sunt 

reprezentate de patru filiale ale băncilor comerciale cu activitate rezidențială în orașul 

Telenești.  

În mare parte, sectorul serviciilor este reprezentat de serviciile comunale şi 

telecomunicaţii din totalul serviciilor prestate. Climatul de afaceri nefavorabil de raion 

a fost confirmat și de agenţii economici chestionaţi în cadrul atelierului. Astfel, 

majoritatea respondenţilor au afirmat că defel sau parţial nu sunt satisfăcuţi de climatul 

de afaceri din raion şi că pe parcursul anilor 2017-2019 acesta s-a înrăutăţit. Motivele 

unei atare percepţii negative asupra climatului de afaceri sunt legate de criză 

economică care a condiţionat reducerea vânzărilor și înrăutăţirea situaţiei financiare a 

majorităţii întreprinderilor. 

Tabelul 3 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului, pe sexe, anii 2017-2019  

2017 2018 2019 

 

Total 

inclusiv Total       inclusiv Total     inclusiv 

femei bărbaţi Femei bărbaţi femei bărbaţi 

5 976 3 488 2 488 6 059 3 340 2 719 5 992 3 446 2 546 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

 

https://statistica.gov.md/
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Procesul migrației este influențat la nivel mondial de situația economică și 

socială, cel mai mult fiind afectate țările unde se desfășoară conflicte armate și unde 

predomină sărăcia. Moldova este afectată de migrație din cauza instabilității politice, 

economice și sociale.  

Raionul Telenești nu este o excepție, principalii factori care determină migrația 

internă și externă a persoanelor apte de muncă în orașul Telenești sunt calitatea 

condițiilor de trai, dar în special lipsa locurilor de muncă bine plătite. Economia 

raionului Telenești este relativ slab dezvoltată și diversificată, din totalul efectivului 

salariaţilor în activități economice sunt implicate mai mult femeile decât bărbații (cca 

44% femei și 56% bărbați sunt plecați peste hotare). 

Tendințele din ultimii ani ne arată că ponderea anuală a celor care migrează este 

în continuă creștere. 

 În lipsa unor instrumente clare și stimulatorii la nivel de stat și comunitate, rata 

de revenire a imigranților externi în oraș este redusă, iar prognozele tendințelor de 

revenire în următorii ani nu sunt deloc încurajatoare. Reintegrarea familiilor peste 

hotare este un fenomen slab răspândit. La nivel național, se estimează că doar 3-4% 

din numărul total de migrați pleacă peste hotare în acest scop, iar circa 60% dintre 

aceștia sunt copii de până la 18 ani. 

Tabelul 5 

Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă vacante,anii 2017-2018 

Anii Salariaţi angajaţi în cursul 

anului 

Salariaţi eliberaţi în 

cursul anului 

Locuri de muncă vacante la 

sfârşitul anului 

 persoane în % față 

de 

numărul 

locurilor 

de muncă 

persoane în % față 

de 

numărul 

locurilor 

de muncă 

persoane în % față de 

numărul 

locurilor de 

muncă 

2017 899 15,9 840 14,8 126 2,2 

2018 1 121 17,6 1 062 16,7 201 3,2 

2019 1 589 25,2 1 254 19,9 145 2,3 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Conform datelor statistice, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă din 

mediul rural a fost de 36% în anul 2018, sensibil mai redusă decât în mediul urban - 

47%, fiind net inferioară mediei din statele Uniunii Europene – 70%. Totodată, în 

Republica Moldova rata de sărăcie în zona rurală este de 3 ori mai mare decât în zona 

urbană, constituind 31,6% în anul 2018. Fragmentarea excesivă a producției agricole, 

https://statistica.gov.md/
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variabilitatea acesteia și lipsa certificării creează probleme atât pentru comercializarea 

producției în stare proaspătă, cât și pentru dezvoltarea unei industrii de prelucrare 

competitive. 

Migrația sezonieră și cu caracter permanent a forței de muncă și a populației în 

general, a afectat negativ unele domenii vitale din raion. Sporul natural negativ în 

comun cu procesul de emigrare şi a salariilor derizorii din raion au comprimat esenţial 

cererea locală. 

 
Figura 5. Numărul şomerilor oficial înregistraţi, anii 2014-2019  

Sursa: Statistica teritorială 2020.  

Este important de menţionat că aceste date  se referă la şomerii înregistraţi la 

oficiile de forţă de muncă. Pe langă aceştia însă există şi persoane care îndeplinesc 

condiţiile impuse de legislaţia noastră în acest domeniu, dar care nu se află la evidenţă.  

În această categorie se încadreaza o parte a populaţiei inactive sau neocupate care ar 

dori să revină pe piaţa muncii, dar care din diverse motive, inclusiv din lipsa de 

informare sau slabă organizare a serviciilor, nu se înscriu la oficiile forţei de muncă. 

Numărul şomerilor anul 2019 a fost de 528, cu 152 mai mult faţă de 2014. 

Continuarea emigrării forţei de muncă şi sporul natural negativ duce la agravarea 

situaţiei demografice în raion, fapt ce restrânge cererea locale pentru bunuri de consum 

final, iar pe termen lung, şi oferta de forţă de muncă. Fenomenul dezinvestirii, a 

creşterii şomajului din raion accelerează procesul emigraţionist spre alte centre 

raionale. 

În anul 2019, câștigul salarial mediu lunar nominal brut din economia națională 

a constituit 7356,1 lei. În valoare nominală, acesta este în creștere față de anul 2018 cu 

14,1%, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Pentru anul 2020, 

cuantumul salariului mediu lunar pe economie a fost aprobat în sumă de 7953 lei, în 

creștere cu 978 lei comparativ cu cel stabilit pentru anul 2019. 

 

 

 

 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6597&parent=0
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Tabelul 5 

Câştigul salarial mediu lunar brut, pe activităţi economice, anii 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Total pe activităţi economice 4064,7 4631,0 5244,3 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit 

3322,3 3600,8 4248,4 

Industrie şi construcţii 4672,3 5045,6 5792,7 

Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale obligatorii 

4591,7 5067,1 5689,4 

Învăţământ 3776,2 4215,7 5151,5 

Alte activităţi de servicii 4284,8 5135,9 5308,2 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

 Câștigul salarial mediu lunar nominal brut total pe activități economice în anul 

2019 a fost de 5244,3 lei, cu 10,3% mai mare  față aceeaşi perioadă a anului 2018. 

Majoritatea activităților economice au înregistrat creșteri ale câștigului salarial în 

această perioadă (între 3,8% şi 17,1%). Astfel, în sectorul Învăţământ, câștigul salarial 

a crescut cel mai mult, după care agricultură, silvicultură şi pescuit. 

 

 

1.4 AGRICULTURA 

Dimensiunea și impactul agriculturii în secolul al XXI-lea sînt mai importante 

decît se considera anterior. Caracterul său multifuncțional demonstrează că agricultura 

modernă nu are doar rolul de a furniza produse alimentare. Putem afirma cu certitudine 

că, fiind într-o coeziune evidentă cu zonele rurale, agricultura este interdependentă cu 

mediul, ceea ce-i atribuie, pe lîngă rolul important economic, un rol ecologic și unul 

social.  

Agricultura continuă să fie un sector important în economia raionului Telenești. 

Totuși, producția agricolă relevă o creștere lentă și instabilă, determinată de factori 

externi (condiții climatice). Începînd cu anul 2000, agricultura a demonstrat tendințe 

de creștere mult mai lentă și instabilă, comparativ cu alte sectoare ale economiei 

raionului Telenești. Una dintre cauzele principale este dependența agriculturii de 

condițiile climatice – seceta a devenit un fenomen foarte frecvent în ultimii ani. 

Sectorul agricol al raionului Telenești este dominat de producția vegetală, în timp ce 

sectorul zootehnic joacă un rol mai puțin important, dar stabil, în producție, ceea ce 

sugerează un nivel potențial scăzut de competitivitate. 

https://statistica.gov.md/
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Suprafaţa totală a raionului  este de 84.865 ha.  Terenuri agricole reprezintă 73,8 

% din suprafaţa totală a raionului, totalizând 62676 ha.  Schimbări  în   modul  de 

folosință   a terenurilor  a  parvenit  în  legătură  cu micșorarea suprafețelor  de 

părloagă   cu  28 ha,  și  defrișările  plantațiilor multeanuale  - 12,7 ha.  În ceea ce 

priveşte categoriile de folosinţă a terenului agricol  raional: 

• 70,0% din acesta este arabil 

(43891 ha); 

• 19,1% este reprezentat de 

păşuni (11986 ha); 

• 4,7% de vii (2982 ha ); 

• 3,1% de livezi (1953 ha       

• 13,7 % sunt suprafeţe 

acoperite cu păduri (11652 

ha), în anul  2015  sau plantat 

20 ha de pădure; 

• 2,5% sunt terenuri aflate sub 

ape (2157 ha). 

       
Figura 6. Categoriile de folosință a terenurilor agricole, raionul Telenești 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Comparativ cu anii anteriori nu s-au produs modificări semnificative în ceea ce 

priveşte destinaţia terenului agricol. Suprafeţele însămânţate cu culturi agricole sub 

roada anului 2020 se caracterizează prin următoarele date: 

 

Tabelul 6 

Suprafeţele însămânţate cu culturi agricole, anii 2019-2020 

 Suprafeţele 

însămânţate  

Structura suprafeţelor însămânţate, 

% 

hectare  în % faţă 

2019 

2019 2020 

Suprafaţa însămânţată - total 20 970 119,4 100,0 100,0 

din care:     

Cereale şi leguminoase 

pentru boabe 

12 669 112,0 64,4 60,4 

din care:     

grâu de toamnă şi 

primăvară 

5 934 94,6 35,7 28,3 

orz de toamnă şi 

primăvară 

  663 122,3 3,1 3,2 

https://statistica.gov.md/
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Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Suprafaţa însămânţată a culturilor agricole sub roada anului curent în 

întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor 10 

ha şi peste a constituit   20 970 ha sau cu 3 406 ha (19,4 %) mai mult faţă de perioada 

respectivă a anului 2019. 

Deși agricultura raionului Telenești se axează, în general, pe culturi cu valoare 

redusă, nucile și pomușoarele sînt o excepție. Aceste două produse au acces pe piața 

UE și în ultimul deceniu au fost exportate cu succes în UE, precum și spre alte piețe. 

 

Tabelul 7  

Recolta globală si roada medie la hectar de fructe, nuci, pomușoare și struguri în 

întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier)  de 10 hectare și 

peste 

Regiuni de 

dezvoltare/raioane 

Fructe, nuci și pomușoare Struguri 

Recolta globala, 

tone 

Recolta medie 

la hectar, 

chintale 

Recolta globala, 

tone 

Recolta medie 

la hectar, 

chintale 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total țară 461449 440591 97,3 89,3 227791 186672 86,0 68,8 

porumb 5 469 151,0 20,6 26,1 

leguminoase boabe 271 67,6 2,3 1,3 

 

Culturi tehnice 

 

7 752 

 

132,9 

 

33,2 

 

37,0 

din care:     

sfeclă de zahăr 

(industrială) 

    

tutun     

floarea soarelui 7 528 143,7 29,8 35,9 

soia     

rapiţă de toamnă 124 23.3 3.0 0.6 

Cartofi, legume şi culturi 

bostănoase alimentare 

120 111,1 0,6 0,6 

din care:     

cartofi 1 111,1 0,00 0,00 

legume de câmp 116 110,5 0,6 0,6 

culturi bostănoase 

alimentare 

    

Culturi pentru nutreţ 429 137,9 2,0 2,0 
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Centru 113863 89200 97,5 71,7 48102 43994 77,2 68,7 

Telenești 10549 4849 134,3 55,3 1081 2079 46,3 71,5 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Producția animală. În ianuarie-iunie 2020, în raport cu aceeași perioadă a anului 

precedent, în întreprinderile agricole și  gospodăriile țărănești (de fermier), care au la 

bilanț animale a fost înregistrată micşorarea producției de ouă cu 34,8 %. Producția 

(creșterea) vitelor și păsărilor (în masă vie) s-a micșorat cu 8,1 %, iar producția de 

lapte s-a micșorat cu 32,3 %. 

În ianuarie - iunie 2020 s-a înregistrat majorarea sporului zilnic în greutate la 

creșterea și îngrășarea bovinelor cu 14,6 % , iar la porcine sporul zilnic în greutate nu 

s-a schimbat față de ianuarie- iunie 2019. Volumul de vânzare a vitelor și păsărilor 

pentru sacrificare a scăzut cu 18,1% comparativ cu anul 2019. Productivitatea medie 

de lapte pe o vacă a scăzut cu 56,7 % față de perioada similară a anului precedent. 

 

 

Figura 7. Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile pe principalele specii 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Dezvoltarea sectorului zootehnic a fost problematică în ultimul deceniu, fiind 

împiedicată de blocajele legate de competitivitate și piață. Sectorul zootehnic se 

confruntă cu constrîngeri de resurse interne (furaje limitate), precum și cu presiuni 

dure cauzate de importurile de animale mai ieftine. 

https://statistica.gov.md/
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Figura 8. Ponderea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile pe 

principalele specii 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Deconcentrarea masivă a efectivului de animale în sectorul casnic face mult mai 

dificil procesul de monitorizare a bunăstării animalelor, precum și procesul de 

asigurare a calității produselor. Nu în ultimul rînd, trebuie să menționăm aspectul 

ecologic al problemei. Deținerea bovinelor în gospodăriile casnice contribuie masiv la 

poluarea mediului, în special al apelor freatice cu dejecții ale animalelor, ceea ce 

influențează negativ sănătatea populației în zonele rurale. Luînd în considerare situația 

creată, o atenție specială va fi acordată stimulării procesului de înființare/modernizare 

a fermelor zootehnice specializate în creșterea bovinelor atît pentru carne, cît și pentru 

lapte. Această abordare este imperativă pentru asigurarea pe termen lung a securității 

alimentare a țării și a scăderii nivelului de poluare a mediului de către deținătorii 

casnici de animale.  

Aprovizionarea cu furaje autohtone este limitată din cauza disponibilității reduse 

de pășuni de bună calitate, care este, la rîndul său, determinată de condiții 

meteorologice nefavorabile și de capacități de irigare insuficiente. Pe de altă parte, 

costurile locale de producție relativ ridicate, productivitatea scăzută și rasele cu 

randament scăzut nu permit produselor de origine animalieră din raionul Telenești să 

concureze cu produsele subvenționate de carne/lactate mai ieftine, care vin de pe 

piețele UE și CSI. 

Rentabilitatea scăzută a sectorului agricol este determinată de mai mulți factori, 

printre care se numără degradarea solului și poziția dominantă a culturilor cu valoare 

redusă în producția agricolă în detrimentul culturilor cu valoare înaltă. O parte 

semnificativă a producției agricole (90%) este reprezentată de 7 produse: cereale, 

struguri, legume, fructe, porcine, lapte și păsări de curte. Modelele de comerț 

agroalimentar, de asemenea, reflectă poziția dominantă a culturilor cu valoare redusă 

în producție. 

https://statistica.gov.md/
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1.5 EDUCAȚIA 

Ambianța, mediul favorabil pentru asigurarea stării de bine sunt direct 

proporționale cu atitudinea prietenoasă față de copii și condițiile, în care se desfășoară 

procesul de educație Chiar dacă în perioada stării de urgență, când instituțiile de 

învățământ din țară și-au sistat activitatea, elevii au interacționat online cu profesorii, 

au primit teme pentru acasă, au pregătit proiecte, realizat testări și au primit chiar și 

note, unii dintre ei însă au nevoie de recapitulare. 

Activitatea de educație și instruire a copiilor se realizează în baza 

Curriculumului Educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară din Republica 

Moldova și Standardelor de învățare și dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani.  

Veriga primară a fost și rămâne în continuare un pilon semnificativ în procesul 

de formare a personalității elevului. Noile condiții, dictate de contextul epidemiologic, 

impun și abordări didactice noi,  la toate nivelurile de școlaritate, inclusiv în 

învățământul primar. Întregul proces instructiv-educativ este axat pe copil, pe 

necesitățile lui, pe ritmul propriu și nivelul de dezvoltare a fiecărui copil în parte. În 

medie, la 100 de elevi revin 9 cadre didactice. Dezvoltărea strategică a sistemului 

educaţional, consolidarea reformelor demarate în învățământ, asigurarea modernizării 

continue a sistemului de Educaţie Timpurie- principala preocupare a APL. 

   La întâi Septembrie 2020 în raionul Telenești Direcția Generală Educație 

Telenești a gestionat activitatea a 73 instituții, din care: 

 

Figura 9. Instituții gestionate de Direcția Generală Educație 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

În instituțiile de învățământ ale raionului au fost înscriși 8566 elevi și copii, 

inclusiv: 

 2721 copii în instituțiile de educație timpurie; 

https://statistica.gov.md/
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 5865 elevi, din care: 

 2165 elevi în învățământul primar;  

 3405 elevi în învățământul gimnazial;  

 295 elevi – în învățământul liceal.  

 

 

Figura 10. Copii,elevi înscriși în instituțiile de învățământ 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

 

Cei 5865 elevi au constituit 320 clase, media elev-clasă fiind de 18,3 elevi, 

aproape de nivelul mediei/republică 

În instituțiile extrașcolare de învățământ complementar au fost frecventate de 

1697 elevi, dintre care: 

 248 elevi au fost înscriși la Școala de Arte Plastice;  

 117 elevi - Școala Raională de Muzică;  

 762 elevi au frecventat cercurile Centrului de Creație,  

 570 elevi – secțiile Școlii Sportive. 

https://statistica.gov.md/
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Figura 11. Frecventarea în instituțiile extrașcolare de învățământ 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Instruirea și educația copiilor și elevilor din raion au realizat-o 1007 cadre 

didactice, din aceștea 73 manageri de instituții.  

 257 cadre didactice au activat în instituțiii de educație timpurie; 

 750 – în instituțiile de învățământ primar,gimnazial și liceal. 

 

Figura 12. Instituții de educație timpurie pe Localități, Ani și Indicatori, 2019 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

 

Tabelul 8 

Instituții de învățământ profesional tehnic secundar  

 

Instituții Elevi Inmatriculati 

2019/20 2019/20 2019/20 

1 143 79 

 

https://statistica.gov.md/
https://statistica.gov.md/
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Figura 13. Instituții de învățământ profesional tehnic secundar 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Efortul depus de dascăli s-a fructificat prin rezultatele remarcabile obținute de 

către elevii instutuțiilor de învățământ și anume:  

 219 elevi premianți ai concursurilor școlare raionale (45 elevi – Premiul I; 55 

elevi – Premiul II;  51 elevi – Premiul III; 68 elevi – Mențiuni) 

 Diplomă de gradul III la Olimpiada Republicană de istorie, eleva clasei a IX-

a, Holban Maria, IP Gimnaziul ”N.Holban” Scorțeni; 

 mențiune la Olimpiada Republicană de matematică, elevul clasei a VIII-a, 

Nicolaev Bogdan, IP Gimnaziul ”Mihai Eminescu” Telenești. 

 Premiile I,II,III, mențiuni și Premiul Mare la Concursul Ars 

ADOLESCENTINA, ediția a XXI-a, elevii Școlii de Arte Plastice ”Nicolae 

Moisei” Telenești. 

De menționat, că din cauza pandemiei de coronavirus COVID -19, o parte dintre 

concursuri, competiții, olimpiade au fost anulate și elevii nu au avut ocazia să 

demonstreze capacitățile și măiestria lor. 

Incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale, accesul lor la servicii 

educaționale calitative este un proces permanent și o preocupare a Direcției Generale 

Educație, a instituțiilor educaționale, care se străduie să realizeze educația incluzivă în 

așa mod, ca să răspundă diversității copiilor și cerințelor individuale de dezvoltare a 

lor, să ofere oportunități și șanse egale de a beneficia de drepturile fundamentale ale 

omului. 

Procesul incluziunii școlare este monitorizat de specialiștii Serviciului de 

Asistență Psihopedagogică (SAP), o subdiviziune a Direcției Generale Educație, care 

în anul școlar  2019 -2020 a supravegheat  incluziunea a 231 copii din instituțiile de 

învățământ general (inclusiv 74 copii certificați) și a 17 copii din învățământul 

preșcolar (inclusiv 7 copii certificați), în total  - 248 copii și elevi cu CES. În același 
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timp, specialiștii SAP au acordat instruiri și asistență unui număr de 34 cadre didactice 

de sprijin.  

În anul școlar 2019-2020 din cei 248 copii și elevi cu cerințe educaționale 

speciale, urmare a evaluării maturității școlare, 224 copii au beneficiat de incluziune 

totală, 19 copii – incluziune parțială, 5 – incluziune ocazională. 

Specialiștii SAP, în număr de 6 persoane, au realizat un șir de activități de 

instruire pentru cadrele didactice de sprijin (ateliere, seminare) și au acordat servicii de 

asistență psihopedagogică atât copiilor cu CES, cât și părinților acestora.  

Serviciile au fost variate, în dependență de necesitatea copilului:  

 consiliere psihologică (72 ședințe pentru elevi, 54 ședințe- petrnu copiii 

din IET; 

 26 ședințe- pentru părinți sau reprezentanții legali ai copiilor); 

 asistență logopedică (168 ședințe pentru copii, 29 ședințe – pentru 

părinți); 

 asistență psihopedagogică (22 ședințe pentru copii, 7 ședințe – pentru 

părinți); 

 asistență educațională (71 ședințe pentru copii, 5 ședințe – pentru părinți). 

Dintre succesele în domeniul educației incluzive se poate de menționat: 

 Dotarea Centrului de Resurse din cadrul SAP cu echipament de stimulare 

senzorială, obținut grație implicării în proiectul ”Susținerea grupurilor 

vulnerabile din Republica Moldova”, implementat de Fundația Est-

Europeană și finanțat de Guvernul Suediei. 

Proiectul  este implementat de A.O.Concordia , prin intermediul FEE , cu suportul 

financiar al   Guvernului Suediei ; 

 Crearea bazei de date a fiecărei instituții cu numărul copiilor cu CES, 

segregați pe categorii, fapt care facilitează monitorizarea mai bună a lor. 

În același timp, menționăm, că încă mai există rezistență din partea anumitor 

actori sociali față de incluziunea copiilor cu CES (părinți, cadre didactice etc...). Se 

atestă și lipsa psihologilor școlari, a altor categorii de specialiști care ar facilita 

acordarea serviciilor copiilor cu CES. 
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1.6 ASISTENȚA SOCIALĂ  
 

Direcţia  Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei realizează politica statului în 

domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice şi persoanelor cu dizabilitați, 

familiilor cu copii în situaţie de risc şi a grupurilor defavorizate, aplicînd legislatiei la 

nivel teritorial, de comun acord cu autorităţile administratiei publice locale. 

Asistenţa socială promovează sau reface o interacţiune reciprocă benefică între 

beneficiari şi societate, în vederea ridicării calităţii vieţii sociale, atât la nivel 

individual şi familial, cît şi la nivel de grup şi comunitar. Reciprocitatea legăturilor 

interpersonale este una din caracteristicile asistenţei sociale, dat fiind că ceea ce 

încearcă ea să facă este să includă pe cei aflaţi la marginea societăţii prin practice care 

le asigură îngrijire, dobîndirea unor bunuri necesare şi împărtășirea sentimentelor. 

Indiferent de cauzalitatea care a determinat dificultăţile de integrare ale unor persoane, 

mediul fizic, relaţional şi organizaţional este cel care oferă oportunităţi şi resurse 

pentru realizarea aspiraţiilor lor. De asemeni asistența socială are misiunea de a 

interveni în favoarea, persoanelor defavorizate, marginalizate sau cu risc de excluziune 

socială, prin oferirea de sprijin pentru obținerea condițiilor unei vieți decente și prin 

susținerea dezvoltării propriilor lor capacități și competențe, în vederea integrării lor 

sociale.  

Obiectivul principal de activitate al DASPF îl constituie asigurarea măsurilor de 

asistență socială pentru protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură 

economică, fizică, psihică, medical sau socială, nu au posibilitatea sa-și asigure nevoile 

sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială. 

Direcţia  Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei îşi desfăşură activitatea în 

conformitate cu Programul de activitate, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

DASPF aprobat prin Decizia CR, Hotărârile Guvernului RM, Ordinile, instrucţiunile  

MSMPS, ANAS ale RM, deciziile Consiliului raional, care au fost îndreptate spre 

acţiuni concrete în vederea protecţiei sociale a categoriilor social- dezavantajate ale 

populaţiei, precum şi crearea condiţiilor favorabile de muncă şi asigurarea activităţii 

Direcţiei.    

Sistemul public, din care face parte și DASPF, are la bază interesul public, iar 

realizarea acestuia are loc prin implementarea principiilor de bună guvernare: 

integritate, etică și legalitate, echitate, transparență și răspundere, economicitate, 

eficiență și eficacitate.  

Activitatea DASPF are la bază respectarea regulilor de conduită conform 

Codului deontologic de etică profesională și integritate, și legii privind evaluarea 

integrității instituționale. Dezvoltă politici organizaționale care să vizeze diminuarea 

fluctuației de personal, stimularea  personalului de a rămâne în organizație și 

motivarea sa de a lucra din ce în ce mai performant pentru a atinge obiectivele DASPF. 
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Scopul Direcţiei Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei este de a contribui la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin următoarele servicii și 

prestații sociale: 

 Serviciul social “Asistenţă socială comunitară” 

Pentru asigurarea cu succes a politicilor de protecţie socială şi fortificarea 

capacităţilor funcţionale a structurilor de asistenţă socială, prin Hotărîrea de Guvern a 

Republicii Moldova nr. 1255 din 11.11.2008, în subordinea structurilor teritoriale de 

asistenţă socială a fost instituit serviciul asistenţă socială comunitară. 

Serviciul de asistenţă socială comunitară conlucrează cu persoanele fizice şi 

persoanele juridice, indiferent de forma de proprietate, în vederea soluţionării 

situaţiilor de dificultate a persoanelor, familiilor şi grupurilor sociale (în continuare 

situaţiilor de dificultate) la nivel de comunitate.  

Serviciul de asistenţă socială comunitară are drept scop prestarea asistenţei 

sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate la 

nivel comunitate prin:   

a)Identificarea persoanelor în situaţie de dificultate şi facilitarea accesului 

acestora la prestaţii şi servicii sociale. 

 b)Susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea prevenirii şi soluţionării 

situaţiilor de dificultate.   

       În cadrul direcției activează 33 de asistenți sociali comunitari la nivel de 

comunitate, în 31 primării ale raionului. Activitatea acestora este coordonată de șeful 

serviciului asistență socială comunitară. 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu  

   O componentă  a activităţii Direcţiei o constituie acordarea îngrijirii sociale la 

domiciliu a bătrînilor singuratici şi persoanelor inapte de muncă. Îngrijirea socială la 

domiciliu reprezintă  o  gamă de servicii şi facilităţi, acordate beneficiarilor  pentru ca 

aceştea să aibă un trai decent şi cît posibil independent în propriile case. Serviciul 

social de îngrijire la domiciliu activează în baza Hotărîrii de Guvern nr. 1034 din 31 

decembrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru și a standartelor 

minime de calitate.  Scopul serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prevenirea 

marginalizării sociale a persoanelor vârstnice din raion aflate într-o situaţie de 

dificultate. 

În cadrul serviciului sunt angajaţi 1 şef serviciu şi 43 lucrători sociali, 39 angajaţi 

activează în mediul rural şi 4 angajaţi activează în mediul urban care îngrijesc de 332 

persoane singuratice cu nevoi speciale, dintre care 58 persoane sunt cu dizabilități.  

Serviciul social „Echipă mobilă” este un serviciu specializat, instituit prin 

decizia 3/11 din 05.05.2011 Consiliul Raional Teleneşti şi prestat de către DASPF 

Teleneşti. 
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Serviciul activează în baza  Regulamentului de activitate şi funcţionare din 

05.05.2011. Scopul serviciului este prevenirea instituţionalizării persoanelor cu 

dizabilităţi şi incluziunea socială a acestora prin prestarea serviciilor de asistenţă 

socială, medicale, psihologice, logopedice la domiciliul beneficiarilor,care nu au acces 

la servicii specializate.  

Scopul serviciului este prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi şi 

incluziunea socială a acestora prin prestarea serviciilor de asistenţă socială, medicală, 

psihologice, logopedice la domiciliul beneficiarilor, care nu au acces la servicii 

specializate. Anual de servicul dat beneficiază în jur de 20 de copii cu disabilități 

mintale și ale aparatului locomotor.  

Serviciul social „Asistenţa Personală” este un serviciu specializat, instituit 

prin decizia 2/15 din 06.06.2013 Consiliul Raional Teleneşti şi prestat de către DASPF 

Teleneşti. Serviciul activează în baza  Regulamentului de activitate şi funcţionare din 

01.01.2014. Scopul serviciului este de a oferi asistenţă si îngrijirea  copiilor şi adulţilor 

cu dizabilităţi severe, in vederea favorizării independenţei şi integrării lor in societate 

in domeniile: protecţie socială, munca, asistenţă medicala, instructiv-educativ, 

informaţional, acces la infrastructură etc. Pe parcursul anului 2020, Asistenţa 

Personală a acordat servicii unui număr de   156 beneficiari, cu vîrste cuprinse între 5 

ani  şi 90 ani, din care 128 persoane de gen feminin şi 28 de gen masculin, 27 copii şi 

129 de maturi. 

Pentru oferirea de servicii beneficiarilor serviciului, pe parcursul anului 2020 au 

fost angajaţi 90 de asistenţi personali, potenţiali beneficiari 79 persoane. Toţi 

beneficiarii sunt din categoria persoane cu dizabilităţi severe 

   Serviciul protezare și ortopedie își desfășoară activitatea în baza 

Regulamentului cu privire la  modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu 

mijloace tehnice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.567 din 26.07.2011.  Anual se  

audiază  peste 600 persoane. Care  beneficiază de: încălţăminte ortopedică specială; 

proteze ; corsete; bandaje; premergătoare; costele. 

Serviciul social „Respiro” este un serviciu specializat, instituit prin decizia nr. 

2/14 din 06.06.2013 Consiliul Raional Teleneşti şi prestat de către DASPF Teleneşti. 

Serviciul activează în baza  Regulamentului de activitate şi funcţionare din 

06.06.2013. Scopul serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor săi prin 

servicii de recuperare, reabilitarea psihosocială şi (re)integrarea acestuia în familie şi 

societate şi implicarea familiei în îngrijirea acestuia, în vederea creşterii gradului 

acestora de independenţă personală, pînă la atingerea autonomiei maxim posibile. De 

serviciile date anual beneficiază în jur de 45-50 de persoane. 

Centrul de plasament temporar și azilul pentru personae în etate și cu 

dizabilități constituie o parte componentă a sistemului de asistenţă socială. Prin esenţă 

ele continuă a fi una dintre cele mai solicitate și costisitoare forme de îngrijire, prin 
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care se acordă asistență persoanelor în etate și cu dizabilităţi, care din cauza anumitor 

circumstanţe, sînt limitate în posibilităţile de participare la viaţa socială.  

Instituțiile date subordonate DASPF prestează servicii sociale și oferă 

beneficiarilor săi, în conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile de 

dezvoltare individuală, protecţie socială prin prestarea de servicii socio-medicale, 

plasament temporar sau de lungă durată, îngrijire, alimentaţie, asigurare cu 

îmbrăcăminte şi încălţăminte, terapie ocupaţională, kinetoterapie, asistenţă medicală 

etc. Capacitatea instituțiilor subordonate constituie 30 paturi, la centrul de plasament 

temporar și 15 paturi la azilul pentru personae în etate și cu dizabilități.  

          Serviciul social „Casa comunitară” este un serviciu social destinat persoanelor 

cu dizabilităţi mintale severe, a căror nevoie de îngrijire este una continuă, permanentă 

şi specializată. Casa comunitară permite persoanelor cu dizabilităţi mintale să 

locuiască în comunitate, într-o casă obişnuită unde li se acordă servicii de îngrijire 

specializate în funcţie de nevoile individuale fiind focusate  în mare parte pe acordarea 

îngrijirii calitative şi învăţarea abilităţilor elementare pentru viaţă. 

Cantin de ajutor social, este un serviciu de alimentaţie, un prânz cald 5 zile pe 

săptămână,  ce se acordă persoanelor socialmente vulnerabile din rândul pensionarilor, 

persoanelor cu dezabilități și copiilor din familiile socialmente vulnerabile. 

Persoanelor țintuite la pat hrana se distribuie la domiciliu de către lucrătorii sociali. 

Costul unui prânz fiind de 20 lei. Serviciul este acordat prin rotație o dată la 3 luni. De 

serviciile date beneficiind 138 de persoane: 97 –  Cantina socială - Centrul comunitar 

multifuncțional din s.Verejeni şi 41 - din s. Mîndreşti - cantina socială ”Concordia”, 

dintre care 31 persoane cu dizabilităţi. 

Serviciul plasament de tip familial -  Asistență Parentală Profesionistă și 

Casă de Copii de Tip Familial. Asistența Parentală Profesionistă și Casa de Copii de 

Tip Familial sunt servicii specializate, instituite prin Decizia Consiliul Raional 

Teleneşti şi prestate de către Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei Teleneşti. 

Scopul lor este de a oferi copilului aflat în situaţie de risc îngrijire într-un mediu 

familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp. 

Pe parcursul perioadei de raportare, de Serviciul de APP au  beneficiat 36 copii, 

cu vârstele cuprinse între  4 - 16 ani, dintre care 17 fete şi 19 băiați, iar în Serviciul 

CCTF - 13 copii cu vârstele cuprinse între 14 - 17 ani, dintre care 7 fete şi 6 băieţi. 

Serviciul tutela/curatela este una din cele mai larg practicate forme de 

plasament   pentru copiii orfani, copiii temporar rămaşi fără îngrijire părintească, care 

are drept scop ocrotirea drepturilor şi intereselor  copilului.  În serviciul tutelă/ curatelă 

sunt la evidență 65 de copii rămași fără ocrotire părintească. 

Centrul de plasament pentru copiii separaţi de părinţi „Aproape de Tine”, 

scopul cetrului este de a oferi copilului  aflat în dificultate, un mediu propice, condiţii 
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de dezvoltare armonioasă, precum şi de a sprijini şi media relaţiile dintre copil şi 

familia sa şi/sau o eventuală familie de plasament.  

Capacitatea cetrului este de 12 locuri  prestînd următoarele servicii: 

1) găzduire;  

2) întreţinere;  

3) alimentaţie;  

4) formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă);  

5) dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare, comportament și relaționare;  

6) suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare;  

7) consilierea şi reabilitarea psihosocială;  

8) petrecerea timpului liber;  

9) orientarea profesională;  

10) însoţirea copiilor la instituţiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise 

de către medici, acordarea de prim ajutor medical.  

  

  PRESTAȚII SOCIALE 

Sprijin familial secundar este un ajutor bănesc ce se oferă în situaţiile în care 

sprijinul familial primar nu asigură diminuarea problemei/soluţionarea cazului fără de 

asistenţă financiară. La stabilirea mărimii sprijinului familial secundar se iau în 

considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai, factorii 

sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din salarii, plăţi 

sociale şi alte surse de venit, declarate sub responsabilitatea familiei.  

Decizia privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc este examinată şi avizată 

de comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate în baza raportului 

privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz. Serviciul 

este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în 

vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial.  

Pe parcursul anului 2020, de Sprijin familial au beneficiat 46 de familii cu copii. 

Compensația pentru serviciile de transport. În baza Regulamentului cu 

privire la modul de stabilire şi achitare a compensației pentru serviciile de transport 

pentru persoanele cu dizabilităţi au beneficiat  3945 de personae cu grad de dizabilitate 

sever și accentuat. 

          Ajutorul social. O pondere importantă în sistemul de asistenţă socială o are 

prestația de ajutor social, care are drept scop asigurarea unui venit lunar minim 

garantat pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social stabilit în 

conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii şi cu nevoia 

acesteia de asistenţă social.      

Pe parcursul anului  2020 au beneficiat :  ajutor social – 1632 familii  și de ajutor   

pentru perioada rece -  5577 familii. 
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Prin misiunea, obiectivele, serviciile furnizate și beneficiarii săi, DASPF este 

principala instituție publică responsabilă pentru protecția drepturilor familiei cu copii 

în situații de risc, drepturile copilului, persoanelor în etate și cu disabilități etc. din 

raionul Teleneşti. 

   

1.7 CULTURA  

Infrastructura din domeniul culturii a Raionului Telenești este reprezentată de 

următoarele tipuri de instituţii: 44 case de cultură sau cămine culturale, 47 de biblioteci 

publice, 4 muzee, 2 instituții de învățământ artistic preșcolar și 1 librărie privată.  

Tabelul 9 

 Instituții culturale pe regiunea Centru 

 Numărul de instituții 

culturale 

Numărul de locuri in sălile 

de spectacole total, mii 

Nr locuri în sălile de 

spectacole in medie la 1000 

locuitori 

 2015 2017 2018 2019 2015 2017 2018 2019 201

5 

2017 2018 2019 

Total pe 

tara 

1218 1219 1216 1216 332,

0 

336,

1 

337,7 334,

4 

93 95 95 .. 

Centru 465 468 466 466 125,

3 

126,

7 

127,0 125,

8 

119 120 121 .. 

Telenești 44 44 44 44 12,2 12,0 12,0 12,0 168 168 169 .. 

Sursa: BNS Statistica Socială, Cultura 

Capacitatea caselor de cultură este de 12,0 mii de spectatori, ceea ce reprezintă 

3,58% din numărul total pe republică şi 9,53% pe zona Centru. În perioada 2015-2018 

numărul total de locuri în sălile de spectacol în raion este într-o scădere 

nesemnificativă. La capitolul locuri în sălile de spectacole in medie la 1000 locuitori, 

raionul Telenești se clasează pe locul 1 în regiunea Centru. Astfel,  în medie, la 1000 

revin 169 de locuri - medie mai mare decît pe ţară (95 locuri) și pe zona centru (121 

locuri) conform datelor statistice pentru anul 2018.  

În total în raionul Telenești activează 130 formațiilor artistice de amatori, în care 

activează  1990 de membri. Dintre care, 25 formaţii artistice cu titlul onorific „model”, 

unde activează apr.  428 artiști. 

Tabelul 10 

 

Formațiile  artistice  de  amatori  cu  titlul  „model” 

Nr. Denumirea  colectivului Localitatea 

1 Ansamblul folcloric  „Lozioara” Sărătenii  Vechi 

2 Corul  „Sărăteanca” Sărătenii  Vechi 

3 Ansamblul folcloric „Mugurașii” (copii) Brînzenii  Noi 

4 Ansamblul folcloric  „Cimpoieș” Brînzenii  Noi 

5 Ansamblul folcloric „Țărăncuța” Chițcanii  Vechi 
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6 Fanfara  de  copii Chițcanii  Vechi 

7 Corul „Revelație” Inești 

8 Ansamblul de  muzică  și dans  popular  „Geana Codrului” Inești 

9 Ansamblul de  muzică și  dans 

popular „Frunza  nucului” 

Inești 

10 Ansamblul de  muzică  și dans  popular  „Răzeșii” Bogzești 

11 Ansamblul de  muzică  și dans  popular  „Rotunda” Suhuluceni 

12 Ansamblul folcloric„Moștenitorii” Suhuluceni 

13 Ansamblul de  fluerari „Ciobănaș” Chiștelnița 

14 Ansamblul  vocal „Sălcioara” Chiștelnița 

15 Ansamblul  vocal  „Liliacul” Căzănești 

16 Ansamblul folcloric „Cucoara” Ciulucani 

17  Ansamblul  vocal  Țînțăreni 

18 Fanfara „Basarabenii” Scorțeni 

19 Ansamblul folcloric „Vatra” Verejeni 

20 Ansamblul  vocal-bărbați  Trandafir de la Moldova” Telenești 

21 Ansamblul  de muzică  ușoară  „Steaua” Telenești 

22 Orchestra de  muzică  populară „Poiana  Codrului” Telenești 

23 Teatrul  dramatic Telenești 

24 Taraful „Vatra  Ciulucului” Telenești 

25 Ansamblul  de  dans popular „Codrenii” Telenești 

 

Anual în raion au loc cca. 22 de manifestări culturale și alte activități de 

importanță raională și regională, dintre care cele mai importante sînt:  Ziua  Națională  

a  Culturii,  Deschiderea Mărțișorului, Festivalul - concurs  raional de muzică  ușoară  

„Constelația  talentelor”  , Concurs  literar  „La  izvoarele  înțelepciunii”,  Ziua  

profesională  a  angajaților  în  domeniul  culturii, Festivalul  folcloric  „Hora  

Sânzienilor”,   Festivalul  regional  cu  genericul  ”Drag  mii  cântecul  și  portul”,  

Ziua  Independenței  Republicii  Moldova,  Sărbătoarea  națională  „Limba  noastră  

cea  română”, Festivalul  concurs  raional  „Cântec,  joc  și  voie  bună”,  Reuniunea  

Tineretului  cu  participarea  a  peste  treizeci  de  tineri  din  localitățile  raionului,  cu  

vârste  cuprinse  între  16 – 35  ani, organizată  în  data  de  20  noiembrie,  2019, 

Festivalul  concurs  al  Dinastiilor  de  Familie  „Izvor  nesecat  de  talente”, Festivalul  

obiceiurilor  și  tradițiilor  de  iarnă  „Florile  Dalbe”, etc.  

În raion activează  61 meșteri populari, dintre care din domeniul olăritului – 1, 

prelucrarea artistică a lemnului -8, arta dantelei – 10, broderie artistică – 21, feronerie 
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artistică (lucrări în fier) -2, ţesuturi artistice – 5, împletituri din fibre vegetale – 8, 

împletit cu andrele – 3, alte genuri –3. Pe teritoriul raionului Telenești sînt 40 de 

monumente istorice, dintre care în stare satisfăcătoare sînt 34 și 6 sînt în stare 

nesatisfăcătoare. La fel, sînt atestate 67 de situri arheologice și 2 monumente de for 

public. Numărul  total al operelor comemorative de război (monumente în memoria 

celor căzuți în războaie) – 16, dintre care în stare satisfăcătoare  sunt 10, iar 6 necesită 

restaurare.   

Tabelul 11 

Baza tehnico – materială a instituţiilor de cultură 

Starea edificiilor instituţiilor de cultură Case de 

cultură 

 

Biblioteci 

 

Muzee 

 

Instituții de 

învățământ artistic 

extrașcolar 

1.Satisfăcătoare 3 32 4 1 

2. Reparate curent 6 0 0 0 

3. Reparate capital 3 0 0 0 

4.Necesită reparaţie curentă 23 10 2 0 

5.Necesită reparaţie capitală (edificiile 

avariate nu se includ în acest punct) 

9 4 0 1 

6.Avariate total din ele: 

timp de 1 – 2 ani; 

3 – 5 ani; 

mai mult de 5 ani; 

 

 

4 

 

 

1 

0 0 

7. Se încălzesc în perioada rece 14 47 1 2 

8.Deconectate de la reţeaua electrică 0 0 0 0 

9. Conectate la rețeaua internet 10 40 1 2 

10.Edificii noi (date în exploatare în 

anul 2016) şi adaptate 

13 adaptate 46 

adaptate 

3 2 adaptate 

 

Biblioteci publice Raionul Telenești are o rețea dezvoltată de biblioteci publice 

și cuprinde în structura sa 47 de biblioteci. Reţeaua de biblioteci din raionul Telenești 

are în mediu anual un număr de 289,45 mii de utilizatori în anul 2019. Raionul 

Telenești se poate mândri cu un număr impunător de utilizatori activi a rețelei de 

biblioteci la 10000 locuitori în comparație cu celelalte raioane din regiune, iar media 

este cu mult mai mare în comparație cu cel pe țară și pe regiune. 

Tabelul 12 

Vizite, împrumuturi și utilizatori activi ai bibliotecilor la 10,0 mii locuitori, anul 2019 

 Numărul de vizite, 

mii 

Numărul de cărți și 

reviste eliberate, mii 

Numărul de utilizatori activi 

la 10000 locuitori 

Total 7203,70 11706,34 2283,90 

Centru 2682,56 4005,59 2179,30 
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Telenești 289,45 421,39 3132,90 

Anenii Noi 147,05 204,37 1514,40 

Călărași 128,21 145,65 1740,30 

Criuleni 201,05 318,23 2204,10 

Dubasari 71,29 111,67 2159,10 

Hincesti 233,23 213,51 1728,20 

Ialoveni 205,10 392,45 2126,00 

Nisporeni 173,79 278,07 2668,70 

Orhei 368,74 488,07 2041,80 

Rezina 147,70 185,18 2948,20 

Straseni 174,45 330,44 1711,80 

Șoldanesti 161,87 261,50 3543,70 

Ungheni 380,63 655,07 2288,60 

Sursa: BNS Statistica Socială, Cultura 

Colecția de carte numără 389735 mii exemplare în 2019, în descreștere față de 

2018, dar în același timp, crește fondul de carte în limba romana în 2019 comparativ 

cu anul 2018.  La fel, în creștere aproape de 2 ori nivelul de achiziție a cărților noi în 

2019 față de 2018. Putem observa și o scădere ușoară a cititorilor activi în 2019, în 

schimb a crescut dotarea bibliotecilor cu computere și conectări la rețeaua de internet.   

 

Tabelul 13 

Situaţii Statistice ale rețelei raionale de biblioteci publice, anii 2018-2019 

Indici şi indicatori 2018 2019 

Total biblioteci 47 47 

Din care:   

– necesită reparaţie capitală 3 4 

– sunt amplasate în localuri avariate 1 1 

Numărul total de bibliotecari 62 61 

Numărul de bibliotecari în echivalent norme întregi 54 52.2 

Colecție de carte (mii u.m.) 390445 389735 

Inclusiv în limba română (mii u.m.) 296902 297645 

Din care cu grafie latină 163834 163834 

Achiziţii (mii u.m.) 1055 3358 

Achiziţii per capita 0,01 0.01 

Împrumut (mii u.m.) 432125 421389 

Inclusiv în limba română (mii u.m.) 412991 407104 

Cititori (utilizatori) activi (mii) 22350 21026 

Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 9288 9798 

Numărul de intrări (mii) 311734 289450 

Inclusiv copii până la 16 ani (mii) 185869 133101 

Numărul total de biblioteci care deţin computere 37 37 

Numărul total de computere 149 151 
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Din care conectate la Internet 143 146 

Numărul staţiilor de lucru pentru utilizatori 131 126 

Din care conectate la Internet 130 125 

Evenimente culturale 1908 2165 

Participanți la evenimente culturale 32804 42110 

Servicii moderne 119 123 

Participă la serviciile de bibliotecă 6333 12305 

Sursa: BNS Statistica Socială, Cultura 

 

1.8 INFRASTRUCTURA  TEHNICO – EDITARĂ 

Reţelele de furnizare a apei potabile şi canalizare 

 Sistemul de alimentare cu apă.În prezent, de sisteme centralizate de alimentare 

cu apă potabilă dispun 45 de localităţi, inclusiv 1 oraş (100%) şi 44 de localităţi rurale, 

reprezentând 83% din numărul total al acestora. Sistemele pentru alimentarea cu apă 

din raion constituie 249 de complexe cu diferite grade de amenajare a sectorului 

comunal din localităţi. Din acest număr, într-o stare tehnică satisfăcătoare se află 212 

complexe, iar 37 necesită a fi restabilite. Reţelele de distribuţie au o lungime de 520,89 

km (dintre care 16% sunt într-o stare tehnică nesatisfăcătoare). Consumul specific 

mediu este de 26 l/pers/zi, apa nefacturată în sistem fiind de cca 55%.  

      Sistemul de canalizare. În prezent, de reţele de canalizare publică dispun 6 

localităţi, inclusiv oraşul Telenești şi cinci localităţi rurale. Reţelele de canalizare au o 

lungime de 33,96 km, 5 staţii de epurare şi 6 staţii de pompare. Din toată populaţia 

raionului, care are acces la sistemele comunale de alimentare cu apă, 86% locuiesc în 

zona construcţiilor necanalizate. Ponderea fondului locativ din raion care dispune de 

rețea de  canalizare este doar de 7,0% față de media națională de 25,5%. 

     Staţia nouă de epurare a apelor uzate din or. Telenești cu o capacitate de 700 

m3/zi, este exploatată în proporţie de 50 la sută. Unele segmente din sistemul de 

canalizare, inclusiv staţiile de pompare, au fost recent construite în perioada anilor 

2014 – 2017. Începând cu luna iulie 2017, în oraşul Telenești a fost pusă în funcţiune 

Staţia de Epurare a Apelor Uzate conform tehnologiei Biologică și Mecanică, fiind 

una dintre cele mai mari ca dimensiune în raion. Punerea în funcţiune a staţiei a 

remediat calitatea serviciilor de igienă sanitară din oraş, au fost reduse substanţial 

deversările de poluanţi în râul Ciuluc.  

Tabelul 14 

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apă și canalizare şi epurare a apelor 

uzate 

 Urban Rural Total 



51 

 

Resursele apelor subterane aprobate 

Apă potabilă [m3/zi] 11500 

Apă tehnică [m3/zi] 4300 

Gradul de poluare mediu 

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apă 

Numărul de sisteme de alimentare cu apă 
operaţionale 

 
4 

 
208 

 
212 

Rata de acoperire [%] 86 75 79 

Capacitate de producţie a instalaţiilor de 

captare [m3/zi] 

   

Infrastructura sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate 

Numărul de sisteme de canalizare 

Rata de acoperire [%] 

1 4 5 

52 0,07 0,07 

Numărul de staţii de epurare 1 4 5 

Partea instituţională şi financiară 

Numărul de operatori de servicii 1  1 

Tariful mediu pentru apă - populaţie 

[lei/m3] 

Tariful mediu pentru canalizare - 
populaţie [lei/m3] 

 

15,0 

 
 

9,0 

de la 

2,00 

pînă la 
10,00 

 

 

 

        Prestatori de servicii. Actualmente, serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi 

epurare a apelor uzate din or. Telenești sunt prestate de Întreprinderea Municipală 

Apă Canal-Telenești, pe când în localităţile rurale operarea şi întreţinerea sistemelor 

existente îi revine autorităţilor publice locale din localităţile respective şi/sau 

asociaţiilor de consumatori. Întreprinderea Municipală Apă Canal-Telenești prezintă 

un potenţial pentru extinderea serviciilor AAC asupra altor localităţi din raionul 

Telenești (satele Mîndrești, Ciulucani, Inești, Verejeni, Ratuș).  

       Disponibilitatea resurselor de apă. Resursele de apă ale Republicii Moldova 

sunt reprezentate de apele de suprafaţă (3.621 cursuri de apă şi 4.143 lacuri naturale 

şi artificiale) şi apele subterane (4.810 sonde arteziene şi 166.542 Fântâni). 

Disponibilitatea de apă estimată în prezent în Moldova se limitează la aproximativ 

500 m3 per locuitor per an sau mai puţin, ceea ce poziţionează Moldova ca fiind o 

ţară „limitată în apă”, cu presiune asupra apei; deficitul de apă poate fi exacerbat de 

schimbările climatice. 

     Secţiunile următoare prezintă un sumar al resurselor de apă disponibile pentru 

Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). 

Tabelul 15  

Sumar al resurselor de apă disponibile pentru Regiunea de dezvoltare Centru 
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Regiunea         Raion Rezerve de ape 

subterane de 

calitate potabilă, 

total (m3/zi) 

Rezerve de ape 

subterane de 

calitate tehnică, 

total (m3/zi) 

Rezerve de ape 

subterane, total 

(m3/zi) 

 

 

 

 

 

 

 

Centru 

Anenii 

Noi 

338.700 8.000 346.700 

Călăraşi 7.100 3.000 10.100 

Criuleni 215.500 4.000 219.500 

Dubăsari 200.200 - 200.200 

Hînceşti 37.700 7.240 44.940 

Ialoveni 63.800 1.500 65.300 

Nisporeni 3.000 7.600 10.600 

Orhei 80.560 1.200 81.760 

Rezina 25.500 - 25.500 

Străşeni 16.500 - 16.500 

Şoldăneş 8.400 - 8.400 

Teleneşti 11.500 4.300 15.800 

Ungheni - 1.900 1.900 

 Total 1.008.460 38.740 1.047.200 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 
 

 

Mangmentul deșeurilor 

Managementul deşeurilor şi substanţelor chimice 

 

Pentru acumularea, depozitarea deşeurilor menajere solide (DMS) se expoatează 47 

poligoane pe o suprafaţă totală de 62,5 ha. Pe parcursul anului au fost depistate 40 de 

gunoişti stihinice(neautorizate) care ocupă 1,62 ha de teren.  

În teritoriul raionului este un singur poligon pentru depozitarea DMS care 

corespunde cerinţelor ecologice, sanitare. Acest poligon este amplasat la distanţa de 

7,0 km de oraşul Teleneşti şi 2,0 km de satul Băneştii Vechi. A fost pus în funcţiune 

obiectul la 20.05.2013. Obiectivul nominalizat este gestionat de către Întreprinderea 

municipală ,,Serviciul salubrizare Teleneşti (str.31 August Nr.8 or. Teleneşti)”. 

S-a apreciat ca deja la poligon s-au acumulat la 84 mii m3 de deşeuri, sau  43 % 

din capacitate. Deşeurile se împing permanent în groapă, şi se respectă regulile de 

gestionare a poligonului conform cerinţelor înainate. 

    La unele din aceste depozite lipseşte îndiguirea, drum de acces petruit, nu este o 

persoană responsabilă permanentă. 

În raionul Teleneşti din cele 31 de primării doar în 5 primării deşeurile sunt 

colectate de către serviciile de salubrizare şi anume: 
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ÎM DP Serviciul de salubrizare Teleneşti colectază deşeurile din or.Teleneşti şi 

satele Mihalaşa, Mihalaşa Nouă, Ineşti, Băneşti şi Băneştii Noi 

Serviciul de salubrizare din pr.Tîrşiţei. 

În celelalte 27 de primării, selectarea deşeurilor nu se organizează din cauza 

lipsei acestor  servicii de salubrizare, nu sunt instalate pubele, containere ş.a. pricini 

organizatorice. Colectarea separată a deşeurilor sa efectuat numai de către ÎM DP 

Serviciul de salubrizare Teleneşti care a colectatează masă plastică. 

 În raion sunt agenţi economici implicaţi în colectarea, selectarea şi transportarea 

deşeurilor. 

De către Întreprinderea Municipala ,,Serviciul salubrizare Telenesti,, au mai fost 

procurate 300 pubele pentru colectarea deşeurilor, acestea au fost repartizate la 

periferiile oraşului Teleneşti, precum şi în satele care întreprinderea le gestionează: 

Ineşti, Băneşti şi Băneştii Noi.  

Îmbucurător este faptul că primaria s. Tîrşiţei, în anul de raportare a reuşit să 

menţină serviciul de salubrizare în localitate 

 Pe teritoriul r.Teleneşti agenţi economici , generatori de deşeuri periculoase  nu sunt. 

  Pe teritoriul r.Teleneşti este un singur agent economic care  colectează deşeuri 

de echipamente electrice şi electronice SRL ORANGE. 

         În  spitalul raional Teleneşti a fost nimicite deşeuri medecinale în total în  

volumul de 8493  tone deşeuri medicale, din alte raioane au fost aduse la nimicire 

3825 tone, acestea au fost dezinfectate şi distruse la o temperatură înaltă într-o 

autoclavă special instalată autorizat pe terenul spitalului raional Teleneşti. Această 

autoclavă a fost procurată printr-un proiect finanţat de Consiliul Raional Teleneşti în 

anul 2013. 

 Agenţi economici producători de brichete: 

1. Î.I.  Iurie  darabană” din or.Teleneşti pe parcursul anului 2020 au produs din 

paie şi coajă de sămânță   falorea soarelui. 

În raion staţii de producere a biogazului nu sânt. 

 

Pe teritoriul raionului Teleneşti  nu sunt agenţi economici care să deţină 

substanţe chimice cu termen expirat. 

 

Proiectele iniţiate în anii precedenţi de continuat,  cu construirea depozitelor 

regionale şi a rampelor de transmitere a deşeurilor regional, cu sortare acestora şi 

producerea biogazului, s-ar face simţitor din punct de vedere economic cât şi 

antrenarea forţei de muncă la locuri stabile de lucru, mai mult ca atât, s-ar reduce 

suprafaţe terenurilor contaminate cu deţeuri de diferită provenienţă, s-ar cultiva spiritul 

ecologic ş.a. 

 

Gazificarea 

 

  Studiu de gazificare a localităţilor denotă probleme care se confruntă 

populaţia rurală în realizarea Programului naţional de gazificare. Gazificarea parţială a 

localităţilor din raion s-a efectuat din diferite sursele  bugetului   de stat  în proporţie 
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de pînă la 35%, contribuţiile persoanelor fizice,  peste 30%, și   socității pe  acțiuni  

moldova  Gaz – pănă   la  25%.  

  La  moment  decizia de a finanţa construcţia gazoductelor este  însoţită şi 

de un şir de obligaţiuni din partea comunităţilor, reflectate într-un memorandum 

semnat de părţi, care prevede următoarele: 1. Comunitatea va contribui la realizarea 

microproiectului prin surse financiare proprii (persoane fizice, bugetul  local). 

La finele anului 2020, erau conectate la rețeaua de gaz 18 localități ale raionului, 

ceea ce constituie 36 la sută din numărul total de localități cuprinse în raza 

raionului.Conectarea la rețeaua de gaz se realizează paralel în instituțiile socio-

economice și în gospodăriile individuale.Numărul instituțiilșor publice și private 

gazificate s-au cifrat la 111 unități. Din care 71 unități se află în sectorul rural și 

respectiv 40 instituții sunt în oraș. 

Gospodăriile casnice gazificate au fost în număr de 5361, ce  reprezintă 23,3%  

din  populația  raionului din care 39 la sută se aflau în localidățile sătești și 61 la sută 

sunt concentrate în oraș. În urma acțiunilor ce vor fi întreprinse, Strategia prevede, ca 

numărul localităților dotate cu gaze naturale către anul 2027 să fie în creștere cu 55 la 

sută. Astfel ponderea localităților dotate cu gaze naturale de la 36% în anul 2020 va 

atinge o dinamică pozitivă către anul 2027  de 90%. 

 

Tabelul 16  

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de gazificare 

Construcția gazoductului de 

presiune înaltă „Mîndrești – 

Cîșla – Ghiliceni” cu 

conectarea la gaze naturale 

a 120 gospodării în s.Cîșla 

ți 180 gospodării în 

s.Ghiliceni 

2023 - 2025 18; Moldovagaz, 

bugetul de stat, 

locuitorii 

Instituțiile publice, 

agenții economici, 

gospodării Cîșla și 

Ghiliceni 

27,4 km 

Finalizarea construcției 

gazoductului „Chiștelnița – 

Ordășei” branșamentul 

„Căzănești – Vadul Leca, s.  

brănzenii  Noi, s.  brănzenii  

Vechi, s. Ordășei, s.  

Pistruieni”  

2023 - 2027 19; Moldovagaz, 

bugetul de stat, 

locuitorii 

Instituțiile publice, 

agenții economici, 

locuitorii satelor 

Căzănești și Vadul 

Leca 

21,1 km 

Construcția gazoductului de 

presiune înaltă „ Telenești – 

Bănești” cu conectarea la 

gaze naturale a150 

gospodării în s. Bănești 

2021 - 2022 11; Moldovagaz, 

bugetul de stat, 

locuitorii 

Instituțiile publice, 

agenții economici, 

locuitorii satului 

Bănești 

16 km 

Gazificare localității 

Băneștii Nou presiune 

medie și joasă cu conectarea 

2023 - 2025 4; Moldovagaz, 

bugetul de stat, 

locuitorii 

Instituțiile publice, 

agenții economici, 

locuitorii satului 

12 km 
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a 140 gospodării Bănești Noi 

Construcția gazoductului de 

presiune medie și joasă în 

s.Chițcanii Vechi cu 

conectarea a 420 gospodării 

2021 - 2023 14; Moldovagaz, 

bugetul de stat, 

locuitorii 

Instituțiile publice, 

agenții economici, 

locuitorii satului 

Chițcanii Vechi 

62 km 

Extinderea rețelilor de 

gazificare a s.Țînțereni cu 

conectarea a 140 gospodării 

2022 - 2024 1,4; Moldovagaz, 

locuitorii 

Instituțiile publice, 

agenții economici, 

locuitorii satului 

Țînțereni 

5 km 

Extinderea rețelilor de 

gazificare a or.Telenești cu 

conectarea a 400 gospodării 

2021 - 2025 10; Moldovagaz, 

locuitorii 

Instituțiile publice, 

agenții economici, 

locuitorii 

or.Telenești 

18 km 

Construcția gazoductului de 

presiune înaltă Scorțeni- 

Tărșiței 

2022 - 2024 14; Moldovagaz, 

bugetul de stat,  

Instituțiile publice, 

agenții economici, 

locuitorii satului 

Chițcanii Vechi 

14 km 

 

 

  Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază 

În ciuda progreselor înregistrate în ultima perioadă, infrastructura de utilități 

publice în regiuni continuă să fie extrem de subdezvoltată, existând încă un decalaj 

foarte mare față de țintele naționale fixate în SND ”Moldova 2030”:  

Tabelul 17 

                       Necesități de accelerare a dezvoltării utilităților publice 

 Indicatori Ținta SND 

”Moldova 

2030” pentru 

anul 2026 

Situația în 2020 pe 

regiuni de dezvoltare 

1. Acoperirea cu servicii 

centralizate de aprovizionare cu 

apă 

85% 45% 

 

2. Acoperirea cu servicii 

centralizate de canalizare 

75% 11% 

 

3 Acoperirea cu servicii de 

management a deșeurilor 

60% 17% 

4 Acoperitrea serviciilor de  

aprovizionare  cu  gaze  naturale 

90% * 36 % 

*  planificarea conform strtegiie naționale  de  gazificare 

 

Totodată, în mai mult de jumătate de localități, calitatea apei din apeduct nu 

corespunde cerințelor normative minime înaintate față de apa potabilă.  

 

Stații de epurare a apelor uzate funcționează numai   în  pr.  Telenești.  
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În peste 80% din localitățile rurale lipsește serviciul public de evacuare a deșeurilor 

menajere, iar infrastructura poligoanelor de depozitare este subdezvoltată și în cea mai 

mare parte nu corespunde normelor ecologice în vigoare.  

 

Astfel, în vederea reducerii decalajelor între mediile rezidențiale privind 

standardul de viață a locuitorilor și creșterea atractivității localităților rurale se impune 

continuarea și extinderea eforturilor conjugate din toate sursele posibile ce vizează 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare la  nivel   regional, eforturile urmând a fi 

îndreptate spre următoarele direcții prioritare:  

a) Sprijinirea dezvoltării infrastructurii edilitare de bază (aprovizionarea cu apă, 

canalizare și tratarea apelor uzate, managementul deșeurilor și îmbunătățirea 

infrastructurii drumurilor) prin promovarea regionalizării și cooperării 

intercomunitare (intervenții pentru arii cu impact de minimum 20 mii locuitori).  

b) Sprijinirea transformării graduale a operatorilor de utilități publice din orașele 

– centre raionale în operatori regionali care vor acoperi cu servicii și localitățile 

rurale proxime, aflate într-o rază de 5-30 kilometri depărtare.  

În general, urmează a fi conjugate eforturile tuturor actorilor implicați pentru 

sprijinirea dotării localităților rurale cu infrastructură edilitară de bază, astfel încât să 

devină posibilă atingerea țintelor fixate în SND ”Moldova 2030”. 

 

 

1.9 ANALIZA SWOT SECTORIALĂ 

Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats = Puncte tari, 

Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri) constituie unul dintre cele mai des utilizate (şi mai 

eficiente) instrumente pentru analiza unui sistem (organizaţie, comunitate), atunci când 

este necesară radiografierea situaţiei prezente a respectivei organizaţii. 

Concret, se face o analiză internă pentru a se vedea care sunt punctele tari şi 

punctele slabe ale comunităţii, urmate de o analiză externă concentrată pe 

oportunităţile şi riscurile cele mai importante. 

În procesul elaborării strategiei raionului Telenești, s-a realizat o analiză 

exhaustivă a situaţiei prezente şi s-a elaborat Profilul Raionului. Concluziile acestui 

document au fost completate de discuţiile pe care Experţii le-au derulat cu membrii 

Grupurilor consultative de lucru încă din primele şedinţe de început ale proiectului. 

Coroborând toate aceste informaţii, s-a făcut o radiografie a comunității şi s-a putut 

trece la elaborarea Analizei SWOT: 

 

Domeniul economie. Agricultură.  

Puncte tari Puncte slabe 
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 Colaborarea  agenţilor economici cu 

autorităţile publice locale şi centrale 

 Consolidarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de 

afaceri şi de cooperare ale ÎMM-urilor 

 Activitate antreprenorială caracterizată de 
un număr mare de ÎMM-uri 

 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

şi a spiritului antreprenorial local 

 Încurajarea creării şi dezvoltării ÎMM-

urilor prin creşterea competitivităţii 

 Proceduri facile pentru înregistrarea ÎMM 

 Susţinerea de către APL a dezvoltării 

parteneriatului public-privat 

 Stimularea agenţilor economici începători 
de APL 

 Asigurarea suportului informaţional necesar 

dezvoltării mediului economic local 

 Cultivarea produselor care aduc plus 

valoare(plantarea livezilor intensive si 
superintensive Plantelor 

medicinale,pomușoarelor s. a 

 Nivel scăzut al culturii antreprenoriale şi al 

formării profesionale 

 Dezechilibrul dezvoltării sectorului ÎMM-

urilor în mediul rural 

 Capacitate financiară limitată pentru 
susţinerea IMM-urilor 

 Insuficienţă în informare şi educare a 

populaţiei cu privire la gestionarea unei 

afaceri proprii  

 Slaba cunoaştere a tehnicilor de 

export/acces pe pieţe externe şi cota redusă 
a ÎMM-urilor la export 

 Insuficientă în dezvoltarea abilităţilor 

antreprenoriale şi a mijloacelor specifice 

ÎMM-urilor pentru accesarea pieţelor 
externe 

 Reprezentativitatea redusă a ÎMM-urilor la 

nivel asociativ sectorial în problematicile 

legate de dezvoltarea acestora 

 Competitivitatea scăzută a ÎMM-urilor din 
sectorul productiv şi servicii 

 Oferirea insuficientă a serviciilor de 

asistenţă şi promovarea comerţului interior 

şi extern 

 Atractivitate scăzută pentru investitori, 

cauzată, în special, de lipsa informaţiilor 
relevante cu privire la mediul local 

 Lipsa instrumentelor de susţinere financiară 

a proiectelor inovaţionale 

 lipsa piețelor agricole autorizate unde 

producătorii își pot realiza producția 
proprie 

Oportunităţi Ameninţări 

 Tendinţă accentuată de dezvoltare a 

afacerilor în mediul rural 

 Posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare pentru atragerea investitorilor 
străini interesaţi 

 Existenţa unor programe de finanţare care 

se adreseaza întreprinderilor din mediul 

rural 

 Existenţa suprafeţelor de teren şi a 
construcţiilor disponibile pentru investiţii 

 Extinderea domeniului de cooperare 

internaţională, dezvoltarea cooperării 

transfrontaliere pentru ÎMM-uri şi a 

infrastructurii regionale cu consolidarea 
punctelor de contact 

 Dezvoltarea investiţiilor în parteneriatul 

public-privat 

 Condiţii de creditare neavantajoase pentru 

mediul privat 

 Orientarea  posibililor investitori spre alte 

zone 

 Concurenţa produselor de import, avînd ca 
principal avantaj preţul scăzut 

 Migrarea semnificativă în rândul tinerilor şi 

lipsa influxului de cadre tinere specializate 

în activităţi antreprenoriale 

 Instabilitatea cadrului fiscal şi legislativ 

 Necesitatea perfecționării  cadrului legal ce 
tine de domeniul agricol (Codul Funciar 

etc.) 

Instabilitatea politică, devalorizarea 

leului MD, mărirea prețurilor 

 

 

Tirism  

 Puncte tari  Puncte slabe 
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 Predominarea agriculturii ca sector 

primar al economiei, care permite 

dezvoltarea turismului rural, agricol şi 

a ecoturismului 

 Posibilitatea creării zonelor de 

agrement şi odihnă 

 Posibilitatea dezvoltării diferitor tipuri 

de turism – religios, cultural, ecologic, 

rural, de afaceri 

 Obiective ale patrimoniului turistic de 

valoare şi cunoscute în rîndul 

potenţialilor turişti 

 Atitudine ospitalieră tradițională şi 

generozitatea oamenilor de la sate 

 Managementul turistic slab organizat 

 Insuficiența punerii în valoare a 

patrimoniului turistic existent în regiune 

 Nivel slab de informare privind 

potenţialul de dezvoltare a turismului 

rural 

 Servicii turistice insuficiente 

 Infrastructură de agrement slab 

dezvoltată 

 Lipsa unui registru al obiectivelor 

turistice la nivel regional şi local 

 Nivelul de informare și promovare a 

localităţii prin materiale publice, 

indicatoare turistice este insuficient 

 Lipsa panourilor cu trasee turistice 

marcate de interes local 

 Insuficienţa persoanelor calificaţi ce 

activează în domeniul 

 Număr limitat de agenţi economici activi 

în industria turismului 

 Oportunităţi  Ameninţări 

 Valorificarea relaţiilor de cooperare cu 

partenerii din alte state în domeniul 

extinderii itinerarelor turistice 

 Reabilitarea unor obiective turistice de 

importanţă majoră 

 Încurajarea dezvoltării turismului rural 

 Îmbunătățirea cooperării regionale și 

inter-regionale în domeniul turism 

 Promovarea imaginii ţării în exterior 

 Participarea la organizarea diverselor 

expoziţii de turism internaţional 

 Interesul sporit pentru produse 

ecologice naturale 

 Lipsa politicilor naţionale referitoare la 

turism 

 Colaborare insuficientă dintre APL I şi 

APL II în scopul promovării unor 

obiective  şi rute turistice importante 

 Gradul scăzut de interes a populaţiei 

locale pentru dezvoltarea turismului rural 

 Devalorizarea treptată a mediului 

antropic şi cultural 

 Menţinerea la un nivel slab calitativ a 

serviciilor turistice  

 Distrugerea mediului natural 

 Lipsa climatului investiţional favorabil 

pentru potenţialii investitori în 

dezvoltarea turismului local 

 
EDUCAŢIE 

Puncte tari Puncte slabe 

 Reorganizarea reţelei şcolare din raion 

pe criterii de calitate şi eficienţă 

 Generalizarea în toate unităţile de 

învăţămînt din raion a instrumentelor 

de asigurare a calităţii 

 Gradul ridicat de profesionalizare şi de 

stabilizare pe post a personalului 

didactic 

 Derularea orientărilor de 

formare/dezvoltare profesională care 

au contribuit la asigurarea unor resurse 

 Implicarea  insuficientă a cadrelor 

didactice în vederea obţinerii unor 

fonduri europene nerambursabile pentru 

dezvoltarea instituţională 

 Nivel scăzut al interesului manifestat de 

unele cadre didactice pentru cunoaşterea 

problematicii şi a documentelor de 

strategie educaţională privind asigurarea 

calităţii în educaţie 

 Nevoia critică de forță de muncă adecvat 

calificată 
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umane cu pregătire managerială bună 

 Rezultate bune ale elevilor la sfîrşitul 

anului şcolar 

 Creşterea numărului de parteneriate 

educaţionale 

 Existenţa ofertei de calificare bazată 

pe documente de planificare strategică 

pe termen lung, corelate la toate 

nivelurile decizionale: al unităţii 

şcolare, la nivel raional şi republican 

 Extinderea educaţiei timpurii şi a 

necesarului de locuri în  grădiniţe 

 Oferta serviciilor educaţionale pentru 

adulţi are un caracter formal şi limitat 

 Mulţi elevi cu rezultate slabe la învăţătură 

 Disfuncţionalităţi în relaţia şcoală – 

familie şi, în unele cazuri, în relaţia 

şcoală – autorităţi locale 

  

 Diversificarea insuficientă a metodelor de 

evaluare 

Oportunităţi Ameninţări 

 Existenţa unei bune colaborări între 

şcoală şi autorităţie locale 

 Programe de parteneriat educaţional 

cu instituţii din domeniul educaţie 

 Interesul pentru participarea la 

programe şi proiecte  

 Existenţa unei oferte a ME de formare 

şi dezvoltare în carieră pentru 

personalul de conducere şi pentru 

cadrele didactice 

 Disponibilitatea agenţilor economici 

pentru dezvoltarea parteneriatului cu 

şcoala, susţinerea elevilor prin 

acordare de burse, sponsorizări pentru 

şcoală  

 Disponibilitatea mai multor donatori 

de a oferi asistenţă pentru realizarea 

unor noi proiecte de dezvoltare a 

învăţământului 

 Regîndirea relaţiei şcoală – familie – 

comunitate şi implicarea tot mai 

accentuată a comunităţii educaţionale 

în viaţa şcolii 

Colaborare eficientă cu Ministerul 

Educaţiei, Consiliul Raional, unităţile 

de învățământ şcolare şi conexe, cu 

partenerii sociali 

 Situaţia economică dificilă, existenţa unei 

oferte tot mai scăzute pentru piaţa 

muncii; 

 Lipsuri economice și materiale legate de 

sistemul general de educație 

 Instabilitatea sistemului legislativ privind 

incluziunea şcolară; 

 Introducerea curriculumului şcolar bazat 

pe competenţe ridică problema 

organizării unor stagii de abilitare 

curriculară pentru toţi profesorii din 

sistem, având în vedere faptul că 

departamentele de formare iniţială din 

majoritatea universităţilor nu şi-au 

adaptat programele la modelul curricular; 

 Menţinerea la cote scăzute a indicatorului 

privind numărul de elevi raportat la 

numărul cadrelor didactice, pe toate 

nivelurile de şcolaritate 

 Riscul crescut de abandon şcolar al unor 

elevi din familii defavorizate,părinți 

emigranți, copii cu cerințe educaționale 

speciale 

 Lipsuri economice și materiale legate de 

sistemul general de educație 

 Tendinţele demografice negative 

  Resurse financiare insuficiente Nivelul 

scăzut al resurselor bugetare; 

 

 

Cultura 
Puncte tari Puncte slabe 

 Existenţa sistemului instituţionalizat de 

biblioteci, case de cultură, muzee, şcoli 

de artă în toate localităţile raionului 

 Existenţa în raion a instituţiilor de 

învăţămînt artistic 

 Insuficienta resurselor umane, materiale 

şi financiare în domeniu 

 Lipsa  unui sistem continuu de instruire a 

cadrelor din domeniul culturii 

 Lipsa unei program de dezvoltare în 
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 Diversificarea şi sporirea calităţii 

serviciilor culturale adresate 

comunităţilor locale 

 Condiţii favorabile pentru dezvoltarea 

activităţilor culturale şi de agrement 

 Organizarea evenimentelor culturale 

importante 

 Numărul mare de categorii 

meşteşugăreşti 

 Realizarea unui parteneriat cu instituţiile 

de cultură şi cu asociaţii culturale din 

ţară şi de peste hotare 

 Existenţa potenţialului uman în domeniul 

culturii 

 Existenţa tradiţiilor populare 

 

domeniul culturii din raion 

 Lipsa fondurilor locale pentru 

dezvoltarea sectorului cultural 

 Slaba pregătire profesională a 

personalului angajat în cadrul centrelor 

de cultură 

 Lipsa  unui sistem bine pus la punct de 

conlucrare cu APL de nivelul I şi II 

 Baza tehnico-materială este insuficientă 

și  deplorabilă pentru a crea un produs 

cultural de calitate Baza materială 

învechită, uzată moral 

 Lipsa unor puncte de valorificare a 

produselor meşteşugăreşti şi de artizanat 

 Sprijin insuficient din partea comunităţii 

 Interes scăzut din partea autorităților 

publice locale pentru dezvoltarea 

instituțiilor de cultură 

Oportunităţi Ameninţări 

 Stimularea creaţiei populare şi 

revigorarea meşteşugurilor tradiţionale; 

 Dezvoltarea progresului tehnologic; 

 Posibilităţi de integrare a  instituţiilor de 

cultură în procesul de modernizare şi 

informatizare; 

 Atragerea tinerilor în domeniul cultural; 

 Interes sporit faţă de patrimoniul cultural 

şi natural  al raionului; 

 Implicarea instituţiilor de cultură în 

proiecte  culturale naţionale şi 

internaţionale; 

 

 Informarea insuficientă a populaţiei 

referitor la patrimoniul cultural al 

raionului 

 Cadrul legislativ/normativ în domeniul 

culturii imperfect 

 Slaba susţinere financiară pentru domeiul 

culturii 

 Lipsa viziunii de ansamblu asupra 

viitorului cultural al raionului 

 Finanţarea insuficientă a cercetărilor în 

domeniul culturii şi patrimoniului 

 Lipsa tinerilor specialiști 

 Migrarea persoanelor talentate spre alte 

raioane sau peste hotarele ţării 

 Aplicarea insuficientă a noilor tehnologii 

informaţionale 

 

 
Sănătate 

 

 Puncte tari  Puncte slabe 

 Acccesibilitatea la servicii medicale, 

inclusiv libera alegere a mediculu de 

familie 

 CNAM – factor pozitiv de accesibilitate 

la servicii medicale 

 Existenţă personalului medical de 

calificare înaltă 

 Colaborare intensă intersectorială cu 

APL, Serviciul de Asistenţă Socială,  

 Existenţa proiectelor investiţionale în 

 Lipsa dotărilor necesare desfăşurării 

activităţilor de expertiză medicală 

 Insuficiente centre de recuperare a 

sănătăţii 

 Starea nesatisfăcătoare a instituţiilor 

medicale 

 Infrastructura fizică insuficient dezvoltată 

şi dotarea insuficientă a instituţiilor 

medicale din raion, în special,  rural 

 Insuficienţa şi asigurarea neuniformă a 
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sistemul de sănătate 

 Organizaţii neguvernamentale active în 

domeniul sănătăţii  

 

personalului medical 

 Descreștere a numărului total de medici 

şi a personalului medical,  

 Migrarea personalului calificat din 

sistem, motivarea slabă a personalului 

 Cunoştinţe manageriale slabe ale 

managerilor 

 Sensibilitatea insuficientă a populaţiei 

privind problemele de sănătate, atitudine 

neglijentă faţă de propria sănătate 

 Lipsa unui sistem informaţional integrat 

şi unitar, care să interconecteze toţi 

furnizorii de servicii medicale, precum şi 

instituţiile cu atribuţii în asigurarea 

sănătăţii 

 Unități medicale slab  dotate  cu   utilaj 

medical   performant ,  

 Motivarea insuficientă a lucrătorilor 

medicali 

 Oportunităţi  Ameninţările 

 Strategii de dezvoltare a sistemului de 

sănătate din partea guvernului  

 Profesionalizmul înalt al medicilor 

 Posibilitatea de atragere a finanţelor din 

proiecte  

 Cooperarea cu organisme internaţionale 

în domeniul medical şi social 

 Existenţa proiectelor investiţionale în 

sistemul de sănătate  

 Existenţa Standardelor şi Protocoalelor 

clinice instituţionalizate 

  Promovarea politicilor publice pentru  un 

mod sănătos de viaţă 

 Existenţa Politicii Naţionale de Sănătate  

 Disponibilitatea organismelor 

internaţionale şi a ţărilor donatoare de a 

acorda asistenţă financiară şi tehnică 

pentru sistemul de sănătate 

 Înrăutăţirea indicatorilor de sănătate a 

populaţiei raionului 

 Cota înaltă a populaţiei aflate în afara 

cadrului de asigurări obligatorii de 

asistenţă medicală 

 Deficit de resurse financiare pentru 

întreţinerea infrastructurii medicale 

 Modalitatea ineficientă de deservire a 

pacienţilor conform noii metodologii a 

CNAS 

 Exodul forţei de muncă din sistemul de 

sănătate 

 Capacităţile şi abilităţile manageriale 

insuficiente la nivelul sistemului de 

sănătate,în special în sectorul rural 

 Atitudine negativă şi lipsa încrederii 

populaţiei în serviciile de sănătate 

(cultură sanitară insuficientă) 

 

 

Asistență socială 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Orientarea structurii de asistenţă socială 

spre standardele internaţionale din sfera 

protecţiei sociale a diverselor categorii de 

populaţie a raionului 

  Existenţa specialiştilor care au 

capacitatea de a presta servicii calitative 

 Experienţă în elaborarea şi 

 Lipsa centrelor sociale multifuncţionale 

în comunităţi 

 Dezvoltarea insuficientă a serviciilor 

sociale pentru unele categorii de 

populaţie cu anumite necesităţi 

 Carențe legislative privind protecția 

copiilor, aflaţi în situaţie de risc 

http://www.ccrm.md/public/auditfiles/RO_381_ro-H13Rap.docx
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implementarea politicilor publice locale 

în domeniul social, inclusiv a proiectelor 

transfrontaliere 

 Servicii sociale se adresează unui număr 

mare de beneficiar 

 Reintegrarea copiilor în familia 

biologică/extinsă 

 Prevenirea abandonului copilului 

 Prevenirea instuţionalizării 

 Experienţă în elaborarea şi 

implementarea proiectelor, Experienţă în 

colaborarea şi cooperarea cu parteneri de 

nivel local, naţional şi internaţional  

 Finanţarea insuficientă a sistemului de 

asistenţă socială 

 Posibilităţi financiare limitate privind 

dezvoltarea serviciilor în comunitate 

 Implicarea slabă a comunităţii în 

soluţionarea problemelor sociale 

 Număr mare de părinţi plecaţi peste 

hotare 

 Tineri în situaţii de risc 

 Fluctuația cadrelor 

 Creşterea numărului de copii fără 

supraveghere părintească 

Oportunităţi Ameninţări 

 Consolidarea activităţii organelor 

administraţiei publice a raionului pentru 

atrageri fondurilor extrabugetare în 

vederea finanţării sferei de asistenţă 

socială pentru populaţia raionului 

 Atragerea surselor financiare ale 

organizaţiilor naţionale şi internaţionale 

neguvernamentale 

 Susţinerea campaniilor de promovare a 

dezvoltării serviciilor sociale 

 Dezvoltarea activităţilor de voluntariat 

 Semnarea acordurilor de parteneriat 

 Crearea unui mecanism de informare a 

populaţiei cu privire la serviciile sociale 

şi la drepturile persoanei la aceste servicii 

 Colaborarea cu ONG-urile naţionale şi 

internaţionale în vederea acordării 

asistenţei sociale diferitor categorii de 

populaţiei cu necesităţi din raion 

 Colaborarea cu organizaţiile donatoare: 

UNICEF, Parteniarate pentru Fiecare 

Copil, Keystone, PNUD, Fundaţia Soros 

Moldova 

 Imperfecţiunea cadrului legal privind 

ajutorul  social 

 Serviciul APP - incompatibilitate APP- 

copil  

 Atitudine pasivă a beneficiarilor în 

soluţionarea problemelor 

 Lipsa cadrului legal la nivel naţional 

privind reglementarea activităţii: 

serviciului de tip familial pentru 

persoanele adulte, serviciului de îngrijiri 

personale a persoanelor ţintuite la pat. 

 Lipsa unui serviciu social specializat la 

nivel de Minister pentru invalizi cu boli 

psihice 

 Nerespectarea  prevederilor Codului 

Muncii privind orele de muncă în 

serviciile sociale prestate la domiciliu. 

 Lipsa suportului din partea statului 

copiilor/tinerilor cu statu de copil rămas 

fără îngrijire părintească pentru crearea 

unui trai independent. 

 

 

 

 

Capacitatea administrativă 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Climat de colaborare şi cooperare între 

APL de nivelul I şi II 

 Disponibilitatea APL de a accepta 

schimbări pentru o bună guvernare 

 Aşezare geografică avantajoasă 

 Existenţa relaţiilor de colaborare cu APL 

din străinătate 

 Acces la informaţia privind finanţările 

 Personal calificat insuficient în toate 

domeniile serviciilor publice 

 Motivarea redusă a funcţionarilor publici 

 Număr redus de iniţiative locale pentru 

consolidarea capacităţii managementului 

APL 

 Grad scăzut de implicare a cetăţenilor în 

luarea deciziilor  
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externe 

 Acte administrative interne adoptate 

pentru asigurarea funcţionării 

autorităţilor publice locale de nivelul II 

 Colaborarea administraţiei locale cu 

sectorul ONG pentru dezvoltarea 

serviciilor destinate comunităţii locale 

 

 Raportul între APL şi societatea civilă 

este unul mai puţin valorificat din cauza 

neîncrederii populaţiei în instituţia APL 

 Lipsa unui sistem eficient de comunicare 

internă şi externă cu APL de nivelul I 

 Capacitate redusă a funcţionarilor de a 

elabora programe și proiecte pentru a 

atrage resurse financiare externe pentru o 

bună guvernare la nivel local   

 Grad redus de asigurare a transparenţei 

procesului decizional al APL de nivelul I 

Oportunităţi Ameninţări 

 Colaborarea cu autorităţile publice 

centrale în vederea introducerii 

programelor de finanţare naţionale şi 

internaţionale 

 Existenţa unui cadru de reglementare 

avantajos privind raporturile între 

autorităţile publice locale de nivelul I, II 

şi cetăţenii 

 Existenţa Academiei de Administraţie 

Publică care se ocupă de pregătirea 

profesională a funcţionarilor publici 

 Existenţa programelor de instruire 

internaţională care oferă burse pentru 

pregătirea profesională a funcţionarilor 

publici 

 Posibilităţi pentru atragerea investiţiilor 

străine în APL 

 Existenţa mijloacelor diversificate de 

informare a populaţiei privind activitatea 

APL  

 Instabilitate legislativă 

 Gradul ridicat de migrație a 

funcționarilor publici în alte sectoare 

 Slabă organizare a sistemului 

administrativ 

 Nevalorificarea fondurilor externe 

 Reducerea finanţărilor externe pentru 

soluţionarea problemelor comunitare 

 Scăderea interesului cetăţenilor de 

participare în procesul decizional 

 Reducerea calităţii administrării publice 

 

Bugetul local 

 

 Puncte tari  Puncte slabe 

 Sistem trezorerial unic 

 Atragerea  investiţiilor capitale prin 

susţinerea cu contribuţii financiare din 

bugetul raional a proiectelor 

investiţionale 

 Formarea normativului individual pentru 

acoperirea cheltuielilor în teritoriu pentru 

nivelarea posibilităţilor financiare 

 Parteneriate cu alte administraţii publice 

locale 

 Resursele financiare limitate și 

dependența exclusivă de alocările din 

bugetul național 

 Distribuirile şi stabilizările centraliste, 

conform cărora unităţile administrativ – 

teritoriale nu dispun de instrumente 

microeconomice pentru înfăptuirea unor 

obiective de importanţă raională 

 Deficit semnificativ al bugetelor locale 

 Nivelul scăzut al disciplinei financiare şi 

al responsabilităţii unor executori de 

buget 
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o Oportunităţi o Ameninţări 

 Creşterea taxelor locale 

 Eficientizarea cheltuielilor publice 

 Unificarea conturilor contabile şi 

trezoreriile în Republica Moldova 

Încheierea acordurilor de colaborare cu 

alte ţări (Cehia, Ţările Baltice, Polonia, 

Germania, Italia, etc.) 

 Posibilitatea acordării unei 

responsabilităţi mai mari autorităţilor 

locale în alocarea cheltuielilor 

investiționale locale 

 Echilibru economic şi financiar fragil la 

nivel local 

 Neachitarea salariilor angajaţilor 

sectorului bugetar 

 Neacoperirea cheltuielilor strict necesare 

pentru menţinerea activităţii instituţiilor 

bugetare 

 Stoparea dezvoltării infrastructurii 

raionului  

 Grad redus al descentralizării bugetare la 

nivel local 

 Aptitudine reduse de elaborare şi 

implementare a proiectelor investiţionale 

conform cerinţelor donatorilor externi 

 

 

 

CAPITOLUL II. 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO- 

ECONOMICĂ A RAIONULUI TELENEȘTI 
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2.1. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A RAIONULUI 

TELENEȘTI 

 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a Raionului Telenești 

reprezintă un demers inţiatic absolut necesar ce va defini, subordonate unei viziuni, 

obiectivele strategice ale comunităţii pentru orizontul de timp 2021-2027, precum şi 

direcţiile principale deacţiune pentru atingerea acestor obiective. 

Procesul elaborării strategiei a avut la bază un accentuat caracter consultativ şi 

participativ. Etapele parcurse anterior au avut ca rezultat descrierea situaţiei prezente a 

raionului în cadrul a 4 documente: 

 Profilul Critic al Comunităţii; 

 Studiul cantitativ asupra cetăţenilor; 

 Studiul calitativ asupra opiniilor actorilor locali; 
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 Analiza SWOT. 

Au fost, astfel, identificate punctele tari şi punctele slabe ale raionului, precum 

şi factorii externi – oportunităţile şi riscurile cu care se confruntă. Pe parcursul 

elaborării acestor documente, s-au derulat, sub îndrumarea echipei de Experţi, discuţii 

în Grupurile Consultative de Lucru, pentru identificarea problemelor critice cu care se 

confruntă raionul şi a proiectelor necesare a fi promovate. 

În elaborarea Strategiei au fost luate în considerare următoarele documente 

strategice: Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: 

naţional, regional şi raional. Aceasta îşi propune, de asemenea, să identifice influenţa 

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

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

Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”. Filozofia ei este: nu 

schimbăm totul până la ultima piuliţă la maşina care începe să „gâfâie”, căci ne ia mult 

timp, efort şi bani, ci îi înlăturăm defectele, îi reanimăm părţile slabe şi mecanismul 

începe să funcţioneze. După o analiză a constrângerilor economice, efectuată în 2010, 

s-a ajuns la şapte probleme majore, din cauza cărora economia se mişcă încet şi 

nesigur, iar noi rămânem săraci. Este vorba de drumurile proaste, creditele scumpe, 

obstacolele în calea afacerilor, consumul enorm de energie, urmate de cheltuielile mari 

şi, nu în ultimul rând, de justiţia precară, în care cu greu găseşti dreptate. Aşa s-a ajuns 

la cele şapte priorităţi: 

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 

„Moldova 2020” nu se bazează pe domenii sau sectoare. Avem programul de 

activitate al Guvernului. Există programe sectoriale şi pe domenii. „Moldova 2020” nu 

substituie aceste programe şi nu le anulează, ci contribuie la realizarea mai accelerată a 

acestora. Dacă rezolvăm cele şapte probleme, vom aduce schimbarea şi оn sănătate, şi 

оn cultură, şi оn mediul ambiant. Să le luăm pe rвnd. Un sistem educaţional mai bun, 

orientat spre cerinţele pieţei de muncă, оnseamnă posibilităţi mai mari de angajare оn 

cвmpul muncii şi salarii mai mari. O productivitate mai оnaltă, iar de aici, şi o 

eficienţă mai mare. O reţea modernă de drumuri este egală cu acces la servicii, 
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cheltuieli mai mici pentru reparaţia maşinilor, mai puţine accidente şi mai puţine 

pierderi suportate anual de agricultori şi transportatori. Regulile mai clare de activitate 

a businessului şi accesul mai facil la finanţe şi credite ieftine vor avea ca rezultat o 

dezvoltare a afacerilor care deja sunt puse pe roate şi o posibilitate de a realiza noi idei 

de afaceri. O schimbare în justiţie va aduce mai multă оncredere оn ea, dar оnainte de 

toate, оi va oferi fiecărui cetăţean siguranţa că оşi poate apăra drepturile. 

Aceste schimbări vor transforma Republica Moldova într-o ţară în care e bine să 

trăieşti şi să investeşti. O vor face mai atractivă nu numai pentru investitorii străini, dar 

şi pentru concetăţenii plecaţi peste hotare, redându-le încrederea în patria lor. Acţiunile 

ce urmează a fi întreprinse ne vor da posibilitatea să schimbăm modelul de creştere 

economică. Până acum, motorul creşterii au fost consumul şi importurile, acum vrem 

să fie investiţiile, dezvoltarea producţiei şi exporturile. O economie bazată pe investiţii 

înseamnă noi locuri de muncă, salarii şi pensii mai mari, mai mulţi bani pentru 

sănătate, educaţie, cultură – o viaţă mai bună.Prin această strategie, Guvernul nu îşi 

propune doar să repartizeze „plăcinta bunăstării”, lucru pe care îl face oricum, în 

fiecare an, prin exerciţiul bugetar şi în baza programului de guvernare. Strategia 

„Moldova 2020” vine să mărească această „plăcintă a bunăstării” pentru sectorul 

public, cultură, mediu, sănătate publică.„Moldova 2020” este o strategie care conţine 

şapte chei ale succesului. Ne arată cum să deschidem uşile spre un viitor mai bun. 

Evident că nu le putem deschide chiar azi. Pentru aceasta, trebuie să depunem efort. Să 

schimbăm foarte multe lucruri. Dar ştim ce trebuie să facem şi cum să facem şi mai 

ales unde vrem să ajungem. Până în anul 2020, vom avea o creştere economică de 

79%. Până în 2020, vor fi scoşi din sărăcie 149 de mii de oameni, dacă vom 

implementa cele şapte priorităţi.  

Strategia de dezvoltare „Moldova 2020” este un document al Guvernului. Ea 

însă ne priveşte pe toţi, pentru că ceea ce se planifică să se obţină în final – schimbarea 

modelului de creştere, care va asigura o dezvoltare economică durabilă şi reducerea 

sărăciei – este în beneficiul fiecăruia dintre noi. Or asta este un motiv pentru care ar 

trebui să punem cu toţii umărul la atingerea acestor obiective. În primul rînd, am putea 

face acest lucru prin participarea directă la realizarea unor acţiuni, cum ar fi, de 

exemplu, utilizarea mai eficientă a energiei. Este vorba de izolarea termică a clădirii, 

instalarea unor aparate pentru utilizare casnică mai eficiente, de o grijă mai mare 

pentru economisirea gazului, căldurii şi energiei electrice.  

Astfel, vom consuma mai puţin şi vom cheltui mai puţin. Şi acesta este doar un 

exemplu. În fiecare compartiment ne putem găsi locul pentru implicare. Cancelaria de 

stat a creat un site – http://particip.gov.md/ – pe care sunt plasate proiectele legilor şi 

hotărîrilor de guvern ce au fost elaborate de ministere şi ne sunt propuse nouă spre 

discuţie. Pagina web www.particip.gov.md ne îndeamnă să participăm la sondajele 
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desfăşurate pe site ce abordează probleme stringente şi foarte sensibile, să ne spunem 

punctul de vedere vizavi de subiectele comunicatelor plasate. Aceste implicări vor 

demonstra că ne pasă de ce este azi şi cum va fi mîine.  

Un alt instrument pe care оl putem utiliza, mai ales că majoritatea au conturi pe 

reţele sociale, este http://www.facebook.com/ pages/Particip-la-guvernare/. Astfel, ne 

putem implica mai activ în procesul de luare a deciziilor şi de elaborare a politicilor. 

Putem sparge stereotipul că „oricum nimeni nu ne aude şi nu ne ia în seamă”, putem să 

demonstrăm că părerile fiecăruia contează şi să tindem spre a vedea ideile noastre în 

legile ţării. Anual se va face o evaluare a modului în care decurge realizarea Strategiei. 

Raportul va fi plasat pe acelaşi www. particip.gov.md, pe care se găseşte şi Strategia 

„Moldova 2030”. Astfel, vom avea ocazia să ne exprimăm opinia, să venim cu 

sugestii. Să spunem Guvernului cum va fi mai bine să acţioneze sau ce trebuie să 

schimbe pentru ca acţiunile întreprinse să fie mai eficiente. În fiecare an, Guvernul, 

ministerele vor organiza reuniuni la care vor fi prezentate şi dezbătute rapoartele 

anuale de implementare a Strategiei, precum şi alte informaţii relevante. 

  Viziunea și obiectivul strategic major al SND ,,Moldova 2030" este centrat pe 

calitatea vieții, ceea ce implică o definire clară a dimensiunilor acesteia, identificare a 

principalilor factori determinanți și actori ai schimbării și atribuire a unui set de 

indicatori statistici pentru măsurarea tendințelor recente, situației actuale, 

perspectivelor de dezvoltare și țintelor pertinente pentru intervențiile strategice.  SND 

,,Moldova 2030" este dezvoltată în jurul a 4 priorități, structurate în 10 obiective pe 

termen lung, după cum urmează: 

 Economia durabilă și inclusivă 

 Capital uman și social robust 

 Instituții oneste și eficiente 

 Mediul ambiant sănătos 

Pentru fiecare din cele zece obiective au fost analizată situația curentă, au fost 

scoase în evidență cele mai vulnerabile grupuri din societate, au fost analizați factorii 

de bază ai vulnerabilității oamenilor, a fost formulată viziunea strategică, care prezintă 

conexiunea acesteia cu țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, au fost stabilite 

obiectivele specifice și formulate acțiunile prioritare, a fost descris impactul scontat și, 

nu în ultimul rând, au fost setați indicatorii și țintele de monitorizare și evaluare. 

Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020 a fost revizuită de către 

ADR Centru în anul 2016 cu suportul experţilor proiectului UE „Asistență Tehnică 

pentru Suportul Bugetar Sectorial – Stimularea Economică în zonele Rurale” (ESRA), 
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a formulat o viziune strategică cu schimbări subsatanțiale în cadrul Regiunii de 

Dezvoltare Centru. 

Strategia de  Dezvoltare  Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Centru 

(RDC)  reprezintă un document de politici publice care are în vizor etapa de dezvoltare 

pe termen mediu  a regiunii. Ea este coerentă cu cele mai importante documente de 

politici în domeniul dezvoltării regionale (DR): 

 Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” care identifică 

dezvoltarea regională  drept una din cele cinci priorităţi naţionale şi exprimă 

responsabilitatea asumată de Guvern la  implementarea politicilor de stat în 

domeniul dezvoltării regionale.    

 Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) care este principalul 

document sectorial de planificare a politicii de dezvoltare regională elaborat  sub 

responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC).  

SDR reprezintă documentul principal de planificare strategică pentru facilitarea şi 

promovarea unei dezvoltări economice şi sociale integrate la nivel regional şi pentru 

contribuirea la realizarea obiectivelor de dezvoltare regională de durată medie. 

RDC este cea mai mare regiune de dezvoltare urmată de Regiunile de 

Dezvoltare Nord (RDN) şi, respectiv, Sud (RDS). Din cele trei  regiuni aflate  în 

vizorul procesului de DR pentru perioada  dată, RDC se clasifică pe locul doi privind 

Valoarea Adăugată Brută (VAB) la nivel regional şi  VAB pe cap de locuitor, fiind 

depăşită de Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN).   

Promovarea politicilor de dezvoltare regională şi accentul Guvernului asupra 

descentralizării deschid noi perspective pentru dezvoltarea regiunii. În acest context, 

priorităţile definite de SDR  sunt: 

 Reabilitarea infrastructurii fizice; 

 Susţinerea dezvoltării sectorului privat; 

 Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice. 

 Prioritatea Orizontală 1: Infrastructura de suport a afacerilor și a serviciilor 

 Prioritatea Orizontală 2: Dezvoltarea resurselor umane și consolidarea 

capacităților 

Priorităţile menţionate sînt completate cu măsuri privind sporirea eficienţei 

energetice şi utilizarea  surselor regenerabile de energie, în scopul implementării 

politicilor naţionale de dezvoltare,  stipulate în Strategia Naţională de Dezvoltare 

Regională a Republicii Moldova 2016-2020. 
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Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Telenești reprezintă 

cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în care creşterea 

economică, coeziunea socială şi protecţia mediului merg mână în mână şi se sprijină 

reciproc. Urmare a şedinţelor de lucru ale Grupurilor Consultative şi a discuţiilor 

purtate de consultant atât cu grupurile consultative de lucru cât şi cu secretariatul local, 

luându-se în considerare rezultatele analizării situaţiei prezente şi problematicile critice 

identificate, au fost propuse patru viziuni asupra raionului, urmând ca, în cadrul 

procesului final de consultare publică şi a discuţiilor cu Structurile Locale de Lucru şi 

cu Echipa de experţi, să fie validată acea viziune care corespunde aspiraţiilor raionului  

pentru orizontul de timp dat. 

Abordarea integrată a acestor aspecte va conduce la o mai bună coordonare a 

actorilor locali şi intervenţiilor acestora şi rezolvarea mai eficientă a problemelor de 

dezvoltare economico-sociale, Strategia de dezvoltare economică a raionului Telenești, 

orizont 2014 – 2020, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea socio-economică 

viitoare a raionului. 

 

Viziunea: Raionul Telenești o unitate administrativ-teritorială atractivă din punct de 

vedere economic, echilibrată din punct de vedere sectorial şi teritorial, bazată pe 

valorificarea superioară a resurselor locale şi pe respectarea mediului înconjurător. 

 

Viziunea propusă nu implică formularea unor obiective strategice diferite, ci 

doar prioritizarea diferită a proiectelor în cadrul obiectivelor specifice şi a măsurilor.  

Pentru a realiza viziunea propusă s-au indentificat următoarele obiective 

strategice: 

 

Domeniu de 

intervenţie 

Obiectiv strategic Cod 

 Dezvoltarea 

economică 

Dezvoltarea durabilă a economiei şi reducerea 

şomajului 

DES 

                 

Infrastructură 

Dezvoltarea infrastructurii – socială, edilitară şi de 

mediu 

IEM 

Servicii publice Dezvoltarea serviciilor publice – premisa a unei 

vieţi de calitate 

DSP 

Cultură, agrement Relansarea vieţii culturale şi dezvoltarea 

activităţilor de agrement la standarde europene 

CAE 

Turism Dezvoltarea turismului competitiv la nivel european TCE 
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DETALIEREA OBIECTIVELOR PE DOMENII – DIRECŢII ŞI MĂSURI 

DE IMPLEMENTARE 

 

1. Obiectivul strategic: Dezvoltarea durabilă a economiei şi reducerea 

şomajului - DES 

DES 1: Dezvoltarea iniţiativei private şi a investiţiilor 

 

Măsura DES 1.1 – Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor. Urmare a 

traversării crizei economice şi a reducerilor de activitate din unităţile economice mari, 

mediul economic se confruntă cu o reducere de activitate. 

Măsura DES 1.2 – Sprijinirea creşterii economice la nivel local.  La nivelul raionului 

Telenești există ramuri economice care, prin dezvoltare, pot aduce atât bunăstare cât şi 

locuri de muncă. 

Măsura DES 1.3 – Dezvoltarea  economică   a raionului prin  sprijinirea ÎMM cu 

accent sporit de inovare, transfer de tehnologii și dezvoltare durabilă. Crearea 

Platformei Industriale multifuncționale.  

Măsura DES 1.4 – Promovarea practicării  agriculturii conservative. Această măsură 

vizează implementarea treptata a practicarii agriculturii conservative de către agenții 

economici. 

Măsura DES 1.5 -  Implementarea şi  dezvoltarea  tehnologiilor post-recoltare şi 

procesare. Această măsură vizează crearea minifabricii de prelucrare a fructelor si 

poamei construcția frigiderelor si liniilor de sortare in cadrul parcului industrial care se 

preconiziaza sa se construiască in raion. 

 

DES 2: Reducerea şomajului 

 

Măsura DES 2.1 – Formare continuă şi reorientare profesională. Această măsură 

vizează reducere, pe termen mediu şi lung, a şomajului prin asigurarea, pe de o parte, a 

formării continue şi, pe de altă parte, a serviciilor de orientare profesională. 

Măsura DES 2.2 – Şcolarizarea producătorilor agricoli în domeniul producţiei 

ecologice. Această măsură vizează formare continuă a producătorilor agricoli în 

domeniul producţiei ecologice 

Măsura DES 2.3 – Măsuri active de reducere a şomajului. Această măsură vizează 

reducerea şomajului prin implementarea de măsuri active în acest sens (burse ale 

locurilor de muncă, programe de tip practică etc.). 
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2. Obiectivul strategic : Dezvoltarea infrastructurii - socială, edilitară şi 

de mediu - IEM 

IEM 1: Organizare spaţială, inventariere urbană, fond construit 

 

 Măsura IEM 1.1 – Inventarierea fondului construit. Aceasta măsură vizează 

elaborarea Planul de Amenajare a Teritoriului Raionului , clarificarea situaţiei tuturor 

terenurilor şi spaţiilor disponibile în domeniul public şi în domeniul privat, atât pentru 

zona urbană cât şi pentru cea periurbană. 

Măsura IEM 1.2 - Realizarea auditurilor energetice pentru clădirile publice ale 

raionului și  etichetarea lor energetică. Introducerea managementului energetic la 

nivelul autorităţilor publice locale 

Măsura IEM 1.3 – Spaţii comerciale şi publice. Este vizată obţinerea unei imagini 

unitare a staţiunii, atât pentru clădirile publice cât şi pentru cele cu destinaţie de locuit. 

 

IEM 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri 

 

Măsura IEM 2.1 – Modernizarea infrastructurii stradale şi a spaţiilor pietonale. 

Infrastructura stradală şi spaţiile pietonale constituie un aspect ce defineşte 

atractivitatea staţiunii şi a obiectivelor istorice, culturale şi turistice ale acesteia.  

Asfaltarea  până   în  2027   a  peste  50%  de drumuri  locale   raionale. 

Măsura IEM 2.2 – Modernizarea iluminatului public. Alături de calitatea 

infrastructurii stradale, iluminatul public defineşte atât atractivitatea staţiunii cât şi 

siguranţa cetăţenilor. Până   in anul  2027  să fie acoperită   integral  100%   iluminatul  

stradal   în  toate  localitățile  raionului. 

 

IEM 3: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 

 

Măsura IEM 3.1- Îmbunătăţirea sistemelor de management a deşeurilor; 

Măsura IEM 3.2 - Îmbunătăţirea managementul riscurilor naturale. Elaborarea   unui 

studiu   complex  privind   problemele   și   soluțiile din  domeniul  mediului   și 

protecției  solului, 

Măsura IEM 3.2 - Reconstrucția fâșiilor de protecție care au fost defrișate și 

înființarea celor noi prin intermediul programului de  conservare a  calității solului și  

păstrare a zonelor naturale. 

 

IEM 4: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sociale – sănătate, 

învăţământ, asistenţă socială, 
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Măsura IEM 4.1 – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă 

socială. Serviciile de sănătate sunt o componentă importantă a calităţii vieţii, lipsa 

acestor servicii fiind, în acest moment un punct slab şi o problema critică în raion.  

Modernizarea  spitalul  prin construcția unui  nou  bloc  de infecțioase  la spitalul 

raional.  

Măsura IEM 4.2 – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de învăţământ. 

Învăţământul constituie o investiţie pentru  generaţiile următoare şi, din acest motiv, 

este esenţială menţinerea acestora la un standard modern şi actual. 

 

IEM 5: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de  gazificare 

 

Măsura IEM 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii de infrastructurii de  gazificare. Această 

măsură vizează construcția gazoductului de presiune medie și joasă. 

Măsura IEM 5.2 – Extinderea rețelilor de gazificare. Această măsură vizează 

extinderea rețelilor de gazificare. 

 

IEM 6: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de apă și sanitație 

 

Măsura IEM 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii de de apă și sanitație. Această măsură 

vizează construcția sistemului de canalizare. 

Măsura IEM 5.2 – Extinderea rețelilor de apă și sanitație. Această măsură vizează 

extinderea sistemului de canalizare. 

3. Obiectivul strategic : Dezvoltarea serviciilor publice – premisa a unei 

vieţi de calitate- DSP 

DSP 1 : Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale 

Măsura DSP 1.1 - Dezvoltarea resurselor umane la nivelul APL (training şi formare 

profesională continuă).  

Măsura DSP 1.2 - Creşterea capacităţii APL în dezvoltarea şi implementarea de 

proiecte. 

Măsura DSP 1.3- Îmbunătăţirea colaborării dintre APL şi comunităţile locale. 

 

DSP 2: Dezvoltarea serviciilor în domeniul sănătăţii    

 

Măsura DSP 2.1 -  Diversificarea şi îmbunătăţirea gamei de servicii de sănătate. 

Măsura DSP 2.1 – Modernizarea cu echipament medical serviciile de sănătate. 

 

 

DSP 3: Dezvoltarea durabilă şi eficientă a învăţământului 
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Măsura DSP 3.1 – Dezvoltarea eficientă a educaţiei formale. Sunt vizate acele 

proiecte care contribuie la dezvoltarea eficientă, pe termen lung, a educaţiei formale, 

ca o garanţie a creşterii calităţii vieţii generaţiilor următoare. 

Măsura DSP 3.2 – Măsuri active şi continue de sprijinire a învăţământului. Această 

măsură promovează proiectele ce asigură o dezvoltare sustenabilă a învăţământului.  

Măsura DSP 3.3 Dezvoltarea infrastructurii pentru şcolile de arte, sportive şi a 

educaţiei extraşcolare (centre culturale). 

 

DSP 4: Asistenţa socială – sprijin pentru categoriile defavorizate 

 

Măsura DSP 4.1 - Creaşterea gamei de servicii sociale furnizate precum şi relansarea 

incluziunea socială a categoriilor defavorizate. 

Măsura DSP 4.2 - Creaşterea gamei de servicii sociale pentru persoanele în etate. 

Această măsură promovează proiectele ce asigură crearea centrelor multifuncţionale.  

Măsura DSP 4.3 - Creaşterea gamei de servicii sociale pentru pentru tinerii specialişti 

din domeniul bugetar. Această măsură promovează proiectele ce asigură de locuinţe 

sociale pentru tinerii specialişti din domeniul bugetar. 

 

4. Obiectivul strategic : Relansarea vieţii culturale şi dezvoltarea 

activităţilor de agrement la standarde europene - CAE 

 

CAE 1: Sprijinirea şi încurajarea investiţiilor în infrastructură culturală, 

reabilitarea obiectivelor de patrimoniu 

 

Măsura CAE 1.1 - Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu care constituie puncte de 

atracţie pentru turiştiprecum şi investiţiile în infrastructura culturală, constituie un 

aspect important în promovarea turismului local. 

Măsura CAE 1.2 – dezvoltarea și  modernizarea infrastucturii   în domeniu   

culturii. Rebilitarea  edificilor Bibliotecii publice raionale Vasile  Alexandri 

 

CAE 2: Dezvoltarea unei oferte integrate de servicii culturale 

 

Măsura CAE 2.1 - Gruparea serviciilor culturale într-o ofertă integrată, astfel încât să 

crească atractivitatea şi promovarea acestora, atât pentru localnici cât şi pentru turişti.  

 

CAE 3: Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de agrement 



75 

 

Măsura CAE 3.1 - Diversificarea gamei de activităţi de agrement pusă la dispoziţia 

populaţiei. 

 

5. Obiectivul strategic : Dezvoltarea turismului competitiv la nivel 

european - TCE 

TCE 1: Diversificarea serviciilor turistice şi îmbunătăţirea nivelului calitativ al 

acestora 

 

Măsura TCE 1.1 – Elaborarea unui brand turistic unitar şi integrat, incluzând toate 

tipurile de turism, competitiv la nivel european. Această măsură este axată pe 

realizarea unui cadru instituţional de coordonare şi promovare a turismului, asigurarea 

promovării şi expunerii la nivel naţional şi european, diversificarea infrastructurii 

turistice şi a serviciilor turistice. 

Măsura TCE 1.2 – Îmbunătăţirea standardelor de calitate a ofertelor turistice. Această 

măsură vizează diversificarea şi ridicarea nivelului calitativ al ofertei turistice 

existente. Deşi în prezent oraşul deţine structuri de primire turistică în număr destul de 

mare, acestea sunt eterogene ca şi calitate. 

 

 

 

 

 



76 

 

MATRICEA  PLANULUI  DE  ACŢIUNI 
 

Obiective strategice  Măsura  Proiecte/ acțiuni Responsabili Calendar 

orientativ de 

implement are 

Sursa 

potenţială de 

finanţare 

Dezvoltarea durabilă a 

economiei şi reducerea 

şomajului - DES 
 

Măsura DES 1.1 – Dezvoltarea 

serviciilor de sprijinire a 

afacerilor.  

Propunere  de Proiect ” Investiţii 

pentru dezvoltare economică” 

Direcțiea  

economie, 

Mediul de 
afaceri local, 

ODIMM 

2022-2023 Fonduri  UE, 

Agenţi 

economici , 
AGER 

  Crearea şi dezvoltarea unor baze 
de date privind ofertele sau 

solicitările agenţilor economici 

din raion, din ţară şi de peste 

hotarele republicii, şi oferirea 
accesului liber la aceste date a 

tuturor persoanelor interesate 

Consiliul 
Raional, Mediul 

de afaceri local 

2021-2022 

 

Bugetul local, 
Fonduri  UE, 

AGER 

  Crearea mecanismelor de 
revigorare şi atractivitate a 

formelor PPP 

Consiliul 
Raional, Agenţi 

economici, APP 

2022-2026 Fonduri  UE 
USAID(CEE

D ) Agenţi 

economici, 
CR 

 Proiect de identificare şi mapare a 

produselor/brand 

Mediul de 

afaceri local, 
ODIMM, 

direcția 

economie 

2022 Agenţi 

economici, 
fonduri  UE 

  Activități  de Susţinere a creării şi 

consolidării asociaţiilor de 

afaceri, consolidarea 

lor:b)Promovarea necesităţii de 
consolidare a mediului de afaceri 

pentru parteneriatul cu autorităţile  

APL, CR , 

ODIMM 
2023-2027 Fonduri  Ue, 

ODIMM, CR, 

AGER 

  Activități   de Crearea centrului agenții 2021 - 2022   Mediu  de 
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de afceriîn raionul  Telenești economici , CR afaceri, 

fonduri  UE 

 Măsura DES 1.2 – Sprijinirea 
creşterii economice la nivel local.   

Propunere de Proiect Reţea de 

colectare produse agricole 

vegetale şi zootehnice 

direcția 
economie , 

MEI, MADRM 

2021-2023  Programele 
Naționale , 

ADRCentru 

Fonduri 

externe 

 Propunere de Proiect Program 

de promovare a metodelor şi 

tehnologiilor agricole moderne 

CR, agenți 

economici,mini

stere  de resorți   

2022-2024 - Programele 

Naționale; 

- Fonduri 
externe;  

- mediu de 

afeceri  
agricol; 

 Propunere de Proiect Pieţe 

pentru produse agricole , prin 

PPP 

Direc’ia 

agricol[,  
MADRM, 

ptoduc[tori 

agricoli,  APL 

2021-2023 Programe 

naționale, 
fonduri  

externe  

domeniu 

agricol, APL 

 Dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale prin intermediul 

programelor de instruire dedicate 
și opționale  

Direc’iea  

economie ,  

ODIMM 

Anual  ODIMM,  

 Organizarea instruirii 

antreprenorilor (în elaborarea 
planurilor de afaceri şi a 

proiectelor investiţionale, privind 

procedura de obţinere a 
creditelor, alegerea celor mai 

optime condiţii de investire) 

Consiliul 

Raional 
Anual ODIMM, 

MIEPO, 
Bugetul local 

 Crearea Platformei Industriale 
multifuncționale 

Consiliul 
Raional, APL 

ODIMM,  

Anual Bugetul de 
stat,  

ODIMM, 
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fonduri 

extene, 

aptreprenori  

Propunere de Proeict 

Construirea unei centrale de 

productie prin cogenerare de 

energie electrica si termica din 

biogaz 

 APL , AEE 2021-2024 FEE,  

Iniţierea şi susţinerea din partea 

APL a activităţii instituţiei sau a 
proiectului, orientat nemijlocit 

asupra cooperării transfrontaliere 

a mediului de afaceri 

CR , Euregiune 

SPN 
2022-2023 Fonduri  

externe,  

Crearea şi organizarea 

instituţională, promovarea 

incubatoarelor de afaceri pentru 
susţinerea tinerilor din raionul 

Telenești 

CR,  ODIMM 2022-2024 ODIM, 

fonduri  

externe, 
AGER 

  Dezvoltarea si aplicarea 
tehnologiilor convetionale si 

regenerabile mixte cu implicatii 

solare si in baza de biomasa 

pentru acumulari si obtinere de 
energii alternative si termice 

asamblate centrelor, halelor, 

firgiderului si platformelor agro – 
industriale si turistice public – 

private si asociative din localitate 

CR  AEE,  2023-2025 FEE, fonduri 
de mediu  și 

EE 

 Măsura DES 1.4 – Promovarea 
practicării  agriculturii 

conservative.. 

 

Activități  de instruire   și  
formare privind  implementarea 

treptata a practicarii agriculturii 

conservative de către agenții 

economici 

MADRM, 
Consiliul 

Raional 

2022-2027 ANSA, surse 
externe 

Сrearea condiţiilor pentru Direcție  anual Fonduri  cu  
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cooperarea şi integrarea 

întreprinderilor în formă de 

cooperative, clustere, holdinguri, 

etc.  

agricolă specific  

agricol 

Proiect în cadrul Politicii Publice 

de Consolidare a Terenurilor 

Agricole a MAIA 

MADRM 

consiliul raional 
Anual , Bugetul de 

Stat, ODIMM, 

fonduri  cu  
specific  

agricol 

  Proiecte de creare a fermelor 
zootehnice moderne de capacitate 

medie 

CR telenști ,  2022-2026 ANSA,  

  Centru logistic regional pentru 
deservirea pieţelor agricole din 

zonele transfrontaliere creat şi 

funcţional 

ADRC, CR  2022-2023 FDR, 
funațatori 

externi 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Dezvoltarea platformelor 

tehnologice agri – industriale si 

turistice public private si 
asociative lansate prin suport 

guvernamental local si central 

 

Consiliul 

Raional, 

MADRM 

2023-2025 Fonduri  din 

domeniu 

agricol 
Bugetul de 

Stat 

 

Măsura DES 1.5 -  

Implementarea şi  dezvoltarea  

tehnologiilor post-recoltare şi 
procesare.  

 

 
 

 

 

 
 

Proiecte de  creare a minifabricii 

de prelucrare a fructelor si 

poamei construcția frigiderelor si 

liniilor de sortare in cadrul 
parcului industrial care se 

preconiziaza sa se construiască in 

raion. 

Consiliul 

Raional, 

asociați  

agricole  

2023-2025 Bugetul de 

Stat, fonduri  

naționale, 

agenți agricoli 

Proiecte de integrare a 

întreprinderilor agricole şi de 

procesare în cadrul unor filiere 
agro-alimentare 

Consiliul 

Raiona, 

ANOFM 

2022-2027 Bugetul local, 

ANOFM, 

agenţi 
economici, 

Programul 
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USAID/ 

 Proiect de extindere spaţiilor de 

procesare a producţiei 
agroindustriale 

Consiliul 

Raional, 
MADRM 

  

DES2 Măsura DES 2.1 – Formare 

continuă şi reorientare 
profesională.  

 

Acțiuni  de  formării continue a 

serviciilor de orientare 
profesională. 

CRT OFM Anual Proiecte  

nationale 

Proiect  Evaluarea cererii pe 

piaţa forţei de muncă în raionul 

Telenești pe termen mediu şi 

lung 

OFM Telenești 

CR  
2021-2022 Programe de 

finațare 

naționale, 
fonduri 

externe 

Crearea proiectului de încadrare 
în activităţi de muncă a 

persoanelor vîrstnice după 

pensionare, prin aplicarea 
mecanismelor de susţinere a 

patronatelor şi recalificarea 

vîrstnicelor la necesitate. 

DASPF,  2022-2023 Bugetul stat, 
programe 

naționale,  

Proiect de mobilizare a 

şomerilordin mediul rural pentru 

antrenarea acestora în lucrări 
publice 

Consiliul 

Raional, 

ANOFM, 
DASPF 

Anual  (UNFPA) 

   Prestarea serviciilor de 

informare, consiliere şi orientare 

profesională persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă 

DASPF, CR, 

OFM 
Anual Fonduri   

naționale 
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 Organizarea seminarelor 

informative cu participarea 

şomerilor şi agenţilor economici 

în scopul sporirii şanselor de 
integrare a şomerilor pe piaţa 

muncii 

DASPF, CR, 

OFM 
Anual CR 

  Sporirea accesului la informaţii şi 
servicii implementate pe piaţa 

forţei de muncă a persoanelor din 

grupurile vulnerabile 

DASPF, CR, 
OFM 

Anual CR 

 Măsura DES 2.2 – Şcolarizarea 

producătorilor agricoli în 

domeniul producţiei ecologice. 
 

Proiect Organizarea de 

programe de tip practică 

CR  OFM, 

MMPSF 
2022-0225 Proiete  

nationale 

Proiect Promovarea dezvoltării 

antreprenoriatului social – 

înfiinţarea de structuri ale 

economiei sociale 

CR, ANOFM 2021-2024 Programe 
naționale , 

fonduri 

externe 

Activități  de formare continuă a 

producătorilor agricoli în 

domeniul producţiei ecologice 

DA Telenești 2023-2025 MADRM 

 Măsura DES 2.3 – Măsuri active 

de reducere a şomajului.  

; 

Elaborarea Program de 

monitorizare şi control permanent 

asupra creării condiţiilor 
inofensive de muncă 

Consiliul 

raional, ONG 

de domenii 

 Finațări d e 

domenii  

sociale 

  Crearea şi întreţinerea unei baze 

de date electronice a cererii şi 

ofertei pe piaţa forţei de muncă, 
monitorizarea necesităţilor 

întreprinderilor în anumite 

specialităţi şi calificări, 
actualizarea listei de specialităţi 

în şcolile profesionale din raion 

CR Telenești 2022-2024 Programe   

naționle , 

APL, MIEPO 

   Organizarea în parteneriat cu 
mediul de afaceria tîrgurilor 

locurilor de muncă 

CR   Anual Bugetul   
raional, 

funduri  
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 externe 

DSP Măsura DSP 1.1 - Dezvoltarea 

resurselor umane la nivelul APL 

(training şi formare profesională 
continuă).  

 

Proiect de iniţiere a grupurilor de 

acţiune locală: 

c) Configurarea structurală şi 
funcţională a LAG d) Sesiune de 

pregătire şi specializare a 

membrilor LAG   

Consiliul 

raional 

Telenești, ONG 

2022-2023  Bugetul local, 

surse externe 

 Realizarea unui ghid informativ şi 

derularea campaniei de informare 

cu privire la metodele de 
consultare publică şi bunele 

practici de urmat 

CR, APL  2022-2023 Bugetul local 

Fonduri 

externe 

 Proiect de dezvoltare a postului 
de radio local 

Consiliul 
raional, ONG  

de domeniu 

2023 surse externe 

DSP Măsura DSP 1.2 - Creşterea 
capacităţii APL în dezvoltarea şi 

implementarea de proiecte. 

 

Elaborarea şi diseminarea unui 

ghid al oportunităţilor 

investiţionale în raion 

Consiliul 
raional 

2021-2022 Bugetul local, 
surse externe 

 Realizarea cursurilor de instruire 

în domeniul managementului 

proiectelor şi fund-rising 

CR, 

ADRCentru 
2022-2026 Fonduri 

externe , 

programe 

nationale 

 Desfăşurarea campaniilor de 

informare a potenţialilor 

investitori privind climatul 
investiţional al raionului 

Consiliul 

raional  
2022-2027 Programe   

externe 

Bugetul local 

 

DSP 

 

Măsura DSP 1.3- Îmbunătăţirea 
colaborării dintre APL şi 

comunităţile locale. 

 
 

Elaborarea proiectului 

investiţional pentru atragerea 
partenerului privat 

Consiliul 

Raional 
 Biserica 

”Penticostală”
, Surse externe 
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 Măsura DSP 2.1 -  

Diversificarea şi îmbunătăţirea 

gamei de servicii de sănătate. 

 

 Proiectul de atragere a medicilor 

de familie în spaţiile rurale 

Consiliul 

Raional, 

spritalul raional 

2021-2025 Bugetul local 

 

CNAM 

 Măsura DSP 2.2 – Modernizarea 

cu echipament medical serviciile 

de sănătate. 
 

Reabilitareaşi modernizarea 

infrastructurii spitalui , CS 

Consiliul 

Raional  

Spitalul raional 

2022-2023 Bugetul local 

Fonduri 

externe 

  Proiectul privind reabilitarea şi 

dotarea cu echipamente moderne 
a instituţiilor de asistenţa 

medicală primară, în special în 

zonele rurale. 

Consiliul 

Raional  
Spitalul raional 

CS 

2022-2027 Granturi  , 

credite externe 

 Măsura DSP 3.1 – Dezvoltarea 

eficientă a educaţiei formale.  

 

Măsuri de dezvoltare a educaţiei 

formale, ca o garanţie a creşterii 

calităţii vieţii generaţiilor 
următoare. 

Consiliul 

Raional 
20023-2024 Bugetul local, 

UNDP 

 Măsura DSP 3.2 – Măsuri active 

şi continue de sprijinire a 
învăţământului.  

 

Implementrea  măăsrilor  de 

promovare a proiectele ce asigură 
o dezvoltare sustenabilă a 

învăţământului. 

Consiliul 

Raional, DGE 
2022-2024 Bugetul local 

  Acumularea şi utilizarea 
resurselor financiare şi materiale 

în scopul susţinerii educaţiei 

copiilor din familiile social 

vulnerabile 

CR,  ONG  de  
domeniu 

Anual Bugetul  local  
, fonduri  

externe 

  Elaborarea unei platforme 

electronice de colectare a 

fondurilor pentru susţinerea 
educaţiei elevilor din familiile 

social vulnerabile 

CR 2023 Fonduri  

proprii  locale,   

  Realizarea şi finalizarea 
procesului de optimizare a 

structurii şi distribuirii 

Consiliul 
Raional; 

 

 Bugetul local 
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preşcolarilor, elevilor şi corpului 

didactic 

 Măsura DSP 3.3 Dezvoltarea 
infrastructurii pentru şcolile de 

arte, sportive şi a educaţiei 

extraşcolare (centre culturale). 

 

Consolidarea şi optimizarea 
reţelei şi capacităţilor instituţiilor 

educaţionale 

Consiliul 
Raional, APL 

de nivelul I şi II 

 Bugetul local, 
FNDR 

 Organizarea pe lîngă instituţiile 

educaţionale a centrelor de 

prestare a serviciilor ce vizează 
domeniul educaţional, cu 

implicarea specialiştilor calificaţi 

DEGE 2022-2024 Fonduri locel ,  

 Elaborarea instrumentelor de 
motivare a specialiştilor de profil 

DGE anual Bugetul  local,  

Măsura DSP 4.1 - Creaşterea 

gamei de servicii sociale furnizate 
precum şi relansarea incluziunea 

socială a categoriilor 

defavorizate. 
 

 Plan de instruire inițială a 

specialiștilor din cadrul direcției 
şi perfecţionarea lor profesională 

continuă 

DASPF anual Bugetul local 

Parograme 
nationale 

  Proiect de dezvoltare a 

antreprenoriatului social pentru 
includerea persoanelor din 

păturile sociale în cîmpul muncii 

Direcția  

economie 
2022-2025 ODIMM, 

fonduri 
externe 

  Dezvoltarea ”Serviciilor pentru 

persoanele cu dizabilităţi şi 
persoanele aflate în incapacitatea 

de a se îngriji individual” 

DASPF 2021-2022 Programe  

naționale, 
fonduri 

externe 

  Crearea centrelor de zi şi 
asigurarea continuității servciilor 

de plasament de tip familial, 

reintegrarea în familia biologică a 
copiilor separați de părinți. 

DASPF Anual Programe  
nationale ,  

fonduri 

externe 
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 Măsura DSP 4.2 - Creaşterea 

gamei de servicii sociale pentru 

persoanele în etate.  

 

Crearea centrelor de reabilitareşi 

consiliere psihologică, socio-

medicale pentru persoane 

vîrstnice aflate în dificultate 

Consiliul 

Raional DASPF 
2022-2024 Programe  

nationale ,  

fonduri 

externe 

  Crearea centrului multifuncţional 

pentru persoanele în etate şi cu 

dizabilități la nivel local. 

DASPF 2023 Fonduri 

externe , 

bugetul   local 

  Crearea unui sistem modern de 

servicii sociale integrat 

DASPF,  

ministerul   
2022-2023 Programe  

nationale ,  

fonduri 
externe 

  Incluziunea socială a persoanelor 

aflate în dificultate 

DASPF 2023-2026 Fonduri 

externe , 
bugetul   local 

  Promovarea şi sprijinirea 

dezvoltării reţelei de furnizare a 
serviciilor comunitare către 

persoanele vîrstnice solitare. 

Consiliul 

Raional DASPF 
2023-2025 Fonduri 

externe , 
bugetul   local 

 Măsura DSP 4.3 - Creaşterea 
gamei de servicii sociale pentru 

pentru tinerii specialişti din 

domeniul bugetar.  
 

Măsuri și activități  de  
promovează proiectele ce asigură 

de locuinţe sociale pentru tinerii 

specialişti din domeniul bugetar. 

CR, DASPF, 
OFM 

2022-2023 Programe 
naționale 

Bugetul local 

  Sistemul de evidenţă, 

monitorizare şi evaluare în 

planificarea familiei  

CR,  DASPF 2022 Fonduri  

locale, și 

externe 

  Sistemul de evidenţă, 

monitorizare şi evaluare în 

planificarea familiei  

CR,  DASPF 2022 Fonduri  

locale, și 

externe 

IEM Măsura IEM 1.1 – Inventarierea 

fondului construit.  

elaborarea Planului de Amenajare 

a Teritoriului Raionului , 

clarificarea situaţiei tuturor 
terenurilor şi spaţiilor disponibile 

CR, APL nivel I  GIZ, alți  

finațatori 

stăini 
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în domeniul public şi în domeniul 

privat,  

Proiect de inventariere a 

patrimoniului de care dispune 
APL - 

Consiliul 

Raional,   
2021-2022 Fondiru  

eiuropene 
Bugetul local 

Crearea unei baze electronice de 

date, publică şi transparentă, de 
prezentare a ofertelor de vînzareşi 

cumpărare terenurilor, arendă, 

schimb 

CR, CCI,  -bugetul local, 

fonduri  
externe- 

 Proiect  Actualizarea planului 

urbanistic general – actualizare 

în conformitate cu situaţia 

prezentă 

Serviciul de 

Salubrizare 
2024-2025 progreme 

naționale, 

Bugetulul 
local 

 Măsura IEM 1.2 - Realizarea 

auditurilor energetice pentru 
clădirile publice ale raionului și  

etichetarea lor energetică.  

Introducerea managementului 

energetic la nivelul autorităţilor 
publice locale 

 

CR,  APL 2023-2027 FEE, Bugetul 

local 

Proiect Impunerea unei imagini 

unitare a construcţiilor noi cu 

destinaţia de locuinţe, atât 

pentru clădirile publice 

arhitectonic 

CR, APL, 
mnisterull  

consturțiilor 

2023  

  Realizarea auditurilor 

energetice pentru clădirile 

publice ale raionului și  

etichetarea lor energetică. 

CR, APL 2021-2024 BL, Agenţia 

pentru 

Eficienţă 
Energetică 

  Proiect  Reabilitarea termica a 

cladirilor publice si a blocurilor 

de locuit 

CR,  APL 2021-2027 FEE,  BL.  

Fonduri 
externe 

IEM Măsura IEM 1.3 – Spaţii 

comerciale şi publice.  
 

Acțiuni ce  vor  duce la obţinerea 

unei imagini unitare a staţiunii, 
atât pentru clădirile publice cât şi 

CR,  APL 2023-2026 Progreme  

naționale, 
fonduri  
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pentru cele cu destinaţie de locuit. externe 

IEM Măsura IEM 2.1 – Modernizarea 

infrastructurii stradale şi a 
spaţiilor pietonale..   

 

Asfaltarea  până   în  2027   a  

peste  50%  de drumuri  locale   
raionale. 

CR 2021-2027 Bugetul local 

Elaborarea planului de 

monitorizare şi distribuţie 
eficientăa resurselor din fondul 

rutier la nivel de raion pe tipuri 

de necesităţi 

Consiliul 

Raional 
2022-2024 Bugetul local 

Eleborarea unei  infrastructura 

stradale şi spaţiile pietonale 

constituie cu aspect ce defineşte 

atractivitatea staţiunii şi a 
obiectivelor istorice,  

CR,  Anual Bugetul local, 

FNDR, surse 

externe 

 Proiect Modernizarea 

drumurilor locale : Reparația 
drumului L297 „Drum de acces 

spre s.Nucăreni” prin asfaltare 

CR 2021 - 2023 4; Bugetul de 

stat, Fondul 
Rutier 

Reparația drumului de acces spre 
s.Tîrșiței prin asfaltare 

CR 2021 - 2024 28; Bugetul de 
stat, Fondul 

Rutier 

Reparația drumului L303 „Drum 
de acces spre s.Mihalașa” prin 

asfaltare 

CR 2021 - 2023 3,1; Bugetul 
de stat, Fondul 

Rutier 

Reparația drumului G66,, R6 – 
Clișova – Sărătenii Noi -  R22 ” 

CR 2021 -2022 89; ADR 
Centru, 

Bugetul de 

stat, Fondul 

Rutier 

Reabilitarea drumului R14 - 

Țînțereni – Chiștelnița – Ignăței – 

R20 prin asfaltare 

CR 2021 - 2023 364; Bugetul 

de stat , surse 

externe 

Reabilitarea drumului G65 „G65 CR 2022 - 2025 36; Bugetul de 
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– telenești – Mîndrești – 

Ghiliceni –M5” prin asfaltare, 

construcția podeților și instalarea 

semnelor rutiere, construcția 
pavelioanelor de așteptare a 

călătorilor 

stat, Fondul 

Rutier 

Reparația drumului de interes 
raional L302 „Mîndrești – 

Hirișeni – G64” cu asfaltarea 

unor porțiuni de drum cu 
lungimea de 1,6 km în s.Codru și 

1,8 km în s.Hirișeni 

CR 2021 - 2025 6,8; Fondul 
Rutier 

Reparația drumului L300 „R6 – 
Drum de acces spre s.Băneștii 

Noi” prin asfaltare 

CR 2021 - 2024 3,2; Bugetul 
de stat, Fondul 

Rutier 

Reparația drumului L306 „Drum  
de acces spre s.Leușen”i prin 

asfaltare 

CR 2021 - 2023 1,8; Bugetul 
de stat, Fondul 

Rutier 

Reabilitarea drumului L299 „R6 
– Drum de acces spre s.Sărătenii 

Vechi” 

CR 2021 - 2023 2,6; Bugetul 
de stat, Fondul 

Rutier 

Reabilitarea drumului L 298 
„Ratuș - Chițcani – Negureni” 

prin asfaltare a 3,5 km s.Ratuș, 

s.Chițcani, s.Negureni 

CR 2022 - 2027 10; Bugetul de 
stat, Fondul 

Rutier 

Reabilitarea drumului L 309 „ 
Budăi – Crăsnășeni – Bahu” cu 

lungimea de 8,3 km prin 

asfaltarea porțiunelor de drum ce 
traversează localitățile Budăi, 

Crăsnășeni, Bogzești  

CR 2021 - 2025 8; Bugetul de 
stat, Fondul 

Rutier 

Reabilitarea drumului L 308 „ 
Drum de acces spre 

s.Ghermănești” cu lungimea de 

CR 2021 - 2025 4,4; Bugetul 
de stat, Fondul 

Rutier 
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5,9 km 

Reabilitarea drumului R22„ 

Telenești - Ratuș - R6” 

CR 2021 - 2025 32; Bugetul de 

stat, Fondul 
Rutier 

Reabilitarea drumului G64 „ R6 – 

Bănești – Telenești – Budăi – 
M5” 

CR 2022 -2025 85; Bugetul de 

stat, Fondul 
Rutier 

    

Reparația   prin asfaltare  a  
drumuil  regiuonal  Telenești - 

cucioaia 

CR 22-26 FR , fonduri 
externe 

Reparația  drumului  regional  
Codru  nou  - Scorțeni 

CR 21-22 FR , fonduri 
externe 

IEM2 Măsura IEM 2.2 – Modernizarea 

iluminatului public. Alături de 
calitatea infrastructurii stradale, 

iluminatul public defineşte atât 

atractivitatea staţiunii cât şi 

siguranţa cetăţenilor.  
 

Studiu de fezabilitate pentru 

construcţia şi dezvoltarea 
drumurilor locale 

Consiliul 

Raional 
2022-2023 Bugetul local, 

fonduri 
externe 

Până   in anul  2027  să fie 

acoperită   integral  100%   
iluminatul  stradal   în  toate  

localitățile  raionului. 

CR,  APL 2021-2027 FEE, BL,  

Fonduri 
externe 

IEM3 Măsura IEM 3.1- Îmbunătăţirea 

sistemelor de management a 
deşeurilor; 

Realizarea planului local de 

gestionare a deşeurilor (anual) 
 

Consiliul 

Raional 
2022 Bugetul local, 

Bugetul de 
stat 

 Proiect Managementul 

deşeurilor în raionul Telenești 

CR 2022-2024 FDR, BL,  

fonduri 
externe 

 Suport la  Crearea serviciului de 

salubrizare în localităţi 

CR,  APL 2021-2024 BL,  programe 

externe 

 Proiect de lichidare a gunoiştilor 

neautorizate prin recultivarea 

terenurilor şi evacuarea deşeurilor 

CR,  IE 2021-2026 BL,  FEN, 

fonduri 

externe 
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 Elaborarea regulamentelor cu 

privire la funcţionarea serviciului 

de colectare a deşeurilor în 

raionul Telenești 

CR,  IE 2021-2022  

 Organizarea campaniilor de 

informare a publicului, în 

localităţile care vor fi dotate cu 
rampe, cu privire la colectarea 

selectivă a deşeurilor 

CR,  IE Anual  

 Proiect investiţional de susţinere 
a PPP în dezvoltarea afacerilor 

din domeniul reciclării deşeurilor 

CR,  IE 2022-2025  

 Extinderea platformelor pentru 
colectarea deșeurilor solide în 

s.Inești cu dotarea a 60 de 

containere și 180 tomberoane 

APL,  2021 - 2023 0,6; 
Ministerul 

Agriculturii, 

bugetul 
raional, 

bugetul local 

 Construcția poligonului de 
stocare,sortare și compostare a 

deșeurilor solide cu dotarea a 2 

mașini speciale, 340 de 

containere și 3400 tomberoane 

Primăriile: 
Verejeni ,Ratuș, 

Bănești, 

Chițcanii Vechi, 

Telenești 

2021 - 2024 15; Fonduri 
externe, 

bugetul de 

stat, FE, 

bugetul 
raional, 

bugetul local 

Măsura IEM 3.2 - Îmbunătăţirea 
managementul riscurilor naturale.  

Elaborarea   unui studiu   
complex  privind   problemele   și   

soluțiile din  domeniul  mediului   

și protecției  solului, 

Consiliul 
Raional 

2021-2023 UNDP; TAM-
BAS 

Proiect Elaborarea studiului de 

determianare a sectorelor 

degratate și  fortificarea ariilor 

sirtemului  de arii naturale 

protejate 

CR,  APL 2022-2023 FEN, 

Investiții din 

domaniul  
mediului   
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Proiect Împădurirea 

terenurilor degradate 

CR,  APL 2021-2024 FEN,  FDR, 

fonduri 

externe 

Proiect Centrala fotovoltaica de 

producere a energiei electrice 

CR 2021-2025 FEE,  agent  

economic, 

fondurie 

externe 

Realizarea unui ghid local privind 

utilizarea şi necesitatea utilizării 

surselor alternative de energie 

Consiliul 

Raional 
2022-2023 TAM-BAS 

(Program de 

cofinanţare a 
proiectelor de 

consultanţă în 

Eficienţa 
Energetică) 

Proiect investiţional de utilizare a 

biogazului şi arderea biomasei 
pentru susţinerea energetică a 

instituţiilor şcolare 

Consiliul 

Raional 
224-2025 Proiectul 

Energie şi 
Biomasă, 

MOSEFF, 

MOREFF 

   Lansarea concursului privind 

soluţii şi modalităţi de dezvoltare 

a proiectelor de protejare a 

mediului ambiant şi dezvoltare 
durabilă 

CR Anual BL 

   Lansarea concursului cea mai 

curată şi înverzită comună 

CR  IE Anual BL 

 Măsura IEM 3.3 - Reconstrucția 

fâșiilor de protecție care au fost 

defrișate și înființarea celor noi 
prin intermediul programului de  

conservare a  calității solului și  

păstrare a zonelor naturale. 

Proiectul ”Împădurirea 

suprafeţelor nevalorificate în 

producţia agricolă” 

Consiliul 

Raional 
2023-2024 Bugetul local 

  Proiectul de identificare a 

terenurilor proprietate privată 

CR,  APL, IE 2022-2024 Proiecte  de 

mediu, 
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preconizate pentru împădurire fonduri 

externe 

  Elaborarea studiului de 
fezabilitate privind valorificarea 

zăcămintelor naturale ale 

raionului Telenesti 

CR 2025-2026 Fonduri 
externe,  

 Măsura IEM 4.1 – Dezvoltarea 

şi modernizarea infrastructurii de 

sănătate şi asistenţă socială. 

Serviciile de sănătate sunt o 
componentă importantă a calităţii 

vieţii, lipsa acestor servicii fiind, 

în acest moment un punct slab şi 
o problema critică în raion.   

Modernizarea servicilor de 

săsnsătate  la  spitalul raional prin 

construcția unui  nou  bloc  de 

infecțioase  la spitalul raional.  
 

CR 2021-2022 BL, fondurie  

externe 

Lucrări de eficientizare  a 

clădirii CS  Telenești  cu 

termoizolarea pereților 

exteriori, schimbarea tîmplăriei 

și a acoperișului 

CR,  CS 2021-2022 BR,  NESCO 

Proiect  de  determinarea și  

aprovizionare  cu  echipament   și  

urilaj  medical , pentru   spitalul 
raional  și  CS  din  Telenești 

CR,  Spitalul , 

CS 
2021-2027 BR,  fonduri  

externe 

 Măsura IEM 4.2 – Dezvoltarea 

şi modernizarea infrastructurii de 
învăţământ.  

Proiect  Reabilitarea si dotarea 

instituţiilor de învățămînt 

preuniversitar din raionul 

Telenești 

Consiliul 

Raional 
2021-2027 Bugetul local, 

fonduri 
externe 

Reparația gimnaziului Chițcanii 

Vechi (Acoperișul, tavanul, 
termoizolarea peretilor) 

CR 2022 – 20 24 Bugetul de 

stat, Bugetul 
raional, 

bugetul local,  

Reparația acoperișului 
gimnaziului Chiștelnița cu 

termoizolarea tavanului și 

pereților exteriori 

 2022 - 2025 ; Bugetul de 
stat, Bugetul 

raional, 

finanțări 
externe 
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  Reparația  grădiniție  s.  

Chiștelinița Ratuș Crăsnășeni, 

budăi ,  

   

 Măsura IEM 5.1 – Dezvoltarea 

infrastructurii de infrastructurii de  

gazificare. Această măsură 

vizează construcția gazoductului 
de presiune medie și joasă. 

 

Construcția gazoductului de 

presiune înaltă „Mîndrești – Cîșla 

– Ghiliceni” cu conectarea la 

gaze naturale a 120 gospodării în 
s.Cîșla ți 180 gospodării în 

s.Ghiliceni 

CR, APL 2023 - 2025 Moldovagaz, 

bugetul de 

stat, locuitorii 

 Finalizarea construcției 
gazoductului „Chiștelnița – 

Ordășei” branșamentul 

„Căzănești – Vadul Leca” cu 
conectarea a 150 gospodării în 

s.Căzănești și 120 gospodării în 

s.Vadul Leca 

CR, APL 2023 - 2025 19; 
Moldovagaz, 

bugetul de 

stat, locuitorii 

 Construcția gazoductului de 

presiune înaltă „ Telenești – 

Bănești” cu conectarea la gaze 

naturale a150 gospodării în s. 
Bănești 

CR, APL 2021 - 2022 11; 

Moldovagaz, 

bugetul de 

stat, locuitorii 

 Gazificare localității Băneștii 

Nou presiune medie și joasă cu 
conectarea a 140 gospodării 

CR, APL 2023 - 2025 4; 

Moldovagaz, 
bugetul de 

stat, locuitorii 

 Gazificarea loclalității   Hirișeni CR, APL 2024-2026 Moldovagaz, 
bugetul de 

stat, locuitorii 

 Gazificarea  localității Văsieni CR, APL 2024-2027 Moldovagaz, 
bugetul de 

stat, locuitorii 

 Construcți a gazoductului  
presiune   înaltă   Scorțeni- 

Tărșiței 

Moldova  gaz 2022-2025 Moldovagaz, 
bugetul de 

stat, locuitorii 
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 Construcția  gazoductului   

telenești- budăi- Crăsnășeni 

CR, APL 2024-2027 Moldovagaz, 

bugetul de 

stat, locuitorii 

 Construcția gazoductului de 

presiune medie și joasă în 

s.Chițcanii Vechi cu conectarea a 

420 gospodării 

CR, APL 2022 - 2023 14; 

Moldovagaz, 

bugetul de 

stat, locuitorii 

 Gazificare  localității   Brănzenii 

noi, brănzenii Vechi 

CR, APL 2022-2024 Moldovagaz, 

bugetul de 

stat, locuitorii 

 Gazificare  localității   Ordășei CR, APL 2023-2025 Moldovagaz, 

bugetul de 

stat, locuitorii 

 Gazificare  localității   Pistruieni CR, APL 2023-2025 Moldovagaz, 

bugetul de 

stat, locuitorii 

Măsura IEM 5.2 – Extinderea 

rețelilor de gazificare. Această 

măsură vizează extinderea 
rețelilor de gazificare. 

Studiu și  plan de  pentru 

extinderea  şi instalaţia reţelelor 

de gaze la nivel de comună 

CR 2021-2022 BR 

  Proiect Extinderea sistemului 

de alimentare cu gaz a 

localităților din  raionul 

Telenești 

APL 2021-2022 Populația ,  

moldova gaz 

 Măsura IEM 6.1 – Dezvoltarea 
infrastructurii de apă și sanitație. 

Această măsură vizează 

construcția sistemului de 

canalizare. 
de canalizare. 

Construcția sistemului de 
canalizare în s.Chiștelnița 

APL 2022 - 2024 21; Bugetul de 
stat, FE, FDR, 

bugetul local, 

bugetul 

raional 

 Construcția sistemului de 

canalizare în s.Suhuluceni 

APL 2021 - 2023 8,7; Bugetul 

de stat, FE, 
FDR, bugetul 
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local, bugetul 

raional 

 Construcția sistemului de 
canalizare în s.Coropceni 

APL 2021 - 2023 11; Bugetul de 
stat, FE, FDR, 

bugetul local, 

bugetul 

raional 

  

 Extinderea rețelilor de canalizare 

în or.Telenești, s.Mihalașa și 

s.Inești 

APL 2021 - 2025 9; Bugetul de 

stat, FE, FDR, 

bugetul local, 
bugetul 

raional 

  

 Extinderea rețelolor de 
aprovizionare cu apă potabilă 

s.Căzănești și s.Vadul Leca  

APL 2021 -2024 1,25; FE, 
ADR Centru, 

bugetul 

raional, 
bugetul local 

  

 Extinderea rețelolor de 

aprovizionare cu apă potabilă în 
tărșiței 

APL 2022-2025    

 Extinderea rețelolor de 

aprovizionare cu apă potabilă în 
s.Budăi 

APL 2021 - 2023 0,3; bugetul 

raional, 
bugetul local 

  

 Extinderea rețelolor de 

aprovizionare cu apă potabilă în 

s.Ghiliceni și s.Cucioaia 

APL 2021 -2024 0,3; bugetul 

raional, 

bugetul local 

  

 Finalizarea construcției 

sistemului de canalizare 

s.Verejeni 

APL 2021 - 2023 7,8; Bugetul 

de stat, FE, 

FDR, bugetul 
local, bugetul 

raional 

  

 Construcția stației de epurare a 
apelor uzate în s.Bogzești 

APL 2021 -2022 2,5; FE, 
bugetul local 
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Măsura IEM 6.2 – Extinderea 

rețelilor de apă și sanitație. 

Această măsură vizează 

extinderea sistemului 

Derularea de campanii de 

informare a cetăţenilor privind 

proiectele promovate şi 

implementate şi stimularea 

acestora în creşterea nivelului 

de implicare cetăţenească 

CR 2021-2024 FDR,FEE, 

USAD 

  Studiu tehnic pentru 
modernizarea şi extinderea reţelei 

de alimentare cu apă potabilă 

CR 2022-2023 Fonduri 
externe 

CAE 1: Sprijinirea şi 

încurajarea 

investiţiilor în 

infrastructură 

culturală, reabilitarea 

obiectivelor de 

patrimoniu 

 

Măsura CAE 1.1 - Reabilitarea 
obiectivelor de patrimoniu care 

constituie puncte de atracţie 

pentru turiştiprecum şi investiţiile 
în infrastructura culturală, 

constituie un aspect important în 

promovarea turismului local. 

.Renovarea instituţiilor de 
cultură: 16 case de cultură, 2 

instituţii de învăţămînt artistic,3 

muzee 

Consiliul 
raional Direcţia 

cultură şi turism 

,Primăriile 

2021-2027 Bugetul local, 
Bugetul stat 

 .Organizarea de cursuri si 

traininguri pentru specialiştii din 

cadrul APL în domeniul 

managementului cultural 

Consiliul 

Raional, 

Direcţia cultură 

2022 Bugetul local 

Reconstrucția  complexului  

memorial   Telenești 

 2021-2022 Bugetul   

raional  ,  

bugetul de stat 

Renofarea  stețiie eletrice  cu  

baraj și  a turnului de apă s.  

căzănești 

 2021-2024 FDR, BR, 

agenți  

economici 

Proiect de atragere a tinerilor 

talente sportive în procesul de 

consultare şi participare cu APL 
în vederea promovării capitalului 

cultural sportiv a raionului 

Consiliul 

Raional 
2023-2024 Bugetul local 

 Măsura CAE 1.. dezvoltare  și   

moderinzarea infrastructurii 

din  domeniul  culturii 

Reabilitarea  edificului bibliotecii 
raionale   publice   Vasuile  

Alexandri 

CR 2022-2024 Bugetul   
raional  ,  

fonduri  
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externe 

  Dezvoltare ainfrastuturii  

culturale   prin  reabilitare   , 
renovare si  dezvoltare  a  

obiectelor   cultuarale  din 

patrimoniul  cultural  national 

Sectia  cultur[ ,  2021-2026 Fonduri  

propriii  , 
agen’i  

economici  ,  

fondurei  

extrabugetare 

 Măsura CAE 2.1 - Gruparea 

serviciilor culturale într-o ofertă 

integrată, astfel încât să crească 
atractivitatea şi promovarea 

acestora, atât pentru localnici cât 

şi pentru turişti. 
 

Construcţia ”Complexului 

Sportiv” (multifuncţional) or.  

Telenești 

Consiliul 

Raional 
2022-2025 Bugetul de 

stat, surse 

externe 

Proiect Promovarea raionului 

Telenești ca destinaţie turistică: 

agrement, sănătate, cultură 

CR 2021-2027 BR,  fonduri 

externe 

Studiu  de suport pentru Crearea 

spaţiilor de odihnă şi agrement 

CR,  agenții 

turism 
2022-2024  

 Măsura CAE 3.1 - 
Diversificarea gamei de activităţi 

de agrement pusă la dispoziţia 

populaţiei. 
 

Concepţia„Brandul cultural 
Telenești” 

Consiliul 
Raional 

2024-2025 Bugetul local 

Proiectul ”Organizarea 

manifestaţiilor şi activităţilor 
culturale 

”Consiliul 

Raional, secția  
cultură 

  Bugetul local, 

surse externe 

  Campanii de conştientizare şi 

educare a tinerilor privind 
valorile culturale ale raionului 

Telenești 

Consiliul 

Raional, secția 
cultură 

Instituţiile de 

învăţămînt 
artistic 

Anual Bugetul local, 

surse externe 

TCE  Măsura 1.1 – Elaborarea unui 

brand turistic unitar şi integrat, 

incluzând toate tipurile de turism, 
competitiv la nivel european.  

Crearea portalului informaţional 

privind patrimoniul cultural 

existent  

Secția Cultură 

şi Turism 
2022-2023 Buget local 

Realizarea unei monografii locale 

cu obiectele turistice principale, 

pieţe, artizanat, etc. 

Secția Cultură 

şi Turism 

2022-2023 

 

Bugetul local 
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Elaborarea planului de dezvoltare 

a traseelor turistice în zona 

transfrontalieră  

Secția Cultură 

şi Turism în 

colaborare 

2022-2024 Bugetul local, 

surse externe 

  Crearea unor circuite turistice 

transfrontaliere comune  

Direcţia Cultură 

şi Turism în 

colaborare  

2022-2024 Bugetul local, 

surse externe 

     

Măsura TCE 1.2 – 

Îmbunătăţirea standardelor de 
calitate a ofertelor turistice.  

Proiectul de îmbunătăţire a 

obiectelor turistice incluse în 
circuitul turistic local şi 

transnaţioanl 

Consiliul 

raional, Secția 
Cultură şi 

Turism, 

primăriile locale 

2023-2024 Bugetul local 

Surse externe 

Inaugurarea și  dezvoltarea   unui  
muzeu    în s.  ciulucani 

 2023-2025  

  Crearea unor materiale de 

informare turistică dedicate 

turiştilor potenţiali şi 

distribuţia acestora Instalarea 

unui panou   publicita  or.   

Telene;ti pentru promovarea 
evenimentelor  culturale,  turstice 

si sociale 

Secția Cultură 

şi Turism, 

primăriile 

locale 

2024 Bugetul local 

Participarea la tîrguri naţionale 

şi internaţionale de turism 

Secția Cultură 

şi Turism, 

primăriile. 

2024-2026 Bugetul 

local, 

investiţii 

străine 
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2.2. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE  

ANII 2021-2024 

 

Portofoliu de proiecte prioritare (2021-2024). Cu ajutorul partenerilor de dialog 

au fost identificate cele mai importante proiect, ce sunt cuprinse intr-o lista scurta de 

proiecte prioritare, pe care comunitatea ar trebui sa le adreseze în perioada imediat 

urmatoare. 

Astfel, au fost luate în considerare pentru perioada 2021-2024, prioritatile unor 

domenii importante – turismul, infrastructura edilitară şi de mediu, economia, cultura 

şi, nu în ultimul rand, asistenţa socială. 

 

Domeniu  de 

intervenţie 

Nr.Proiectului Portofoliu de proiecte Durata 

proiectului 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

economică 

PP1 Investiţii pentru dezvoltare economică  2022-2024 

PP2 Reţea de colectare produse agricole 

vegetale şi zootehnice 

2021-2022 

PP3 Program de promovare a metodelor şi 

tehnologiilor agricole moderne 

2021-2023 

PP4 Pieţe pentru produse agricole 2021-2024 

PP5 Construirea unei centrale de productie 

prin cogenerare de energie electrica si 

termica din biogaz 

2021-2024 

PP6 

 

Evaluarea cererii pe piaţa forţei de muncă 

în raionul Telenești pe termen mediu şi 

lung 

2021-2024 

   

PP7 Organizarea de programe de tip practică 2021-2024 

PP8 Promovarea dezvoltării 

antreprenoriatului social – înfiinţarea de 

structuri ale economiei sociale 

2021-2024 

 

 

Infrastructură 

PP9 Actualizarea planului urbanistic general – 

actualizare în conformitate cu situaţia 

prezentă 

2021- 2022 

PP10 Impunerea unei imagini unitare a 

construcţiilor noi cu destinaţia de 

locuinţe, atât pentru clădirile publice 

arhitectonic 

2021-2024 

PP11 Reabilitarea termica a cladirilor publice 

si a blocurilor de locuit 

2021-2024 

PP12 Modernizarea drumurilor locale 2021-2024 

PP13 Managementul deşeurilor în raionul 

Telenești 

2022-2024 
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PP14 Elaborarea studiului de determianare a 

sectorelor degratate și  fortificarea ariilor 

sirtemului  de arii naturale protejate 

2022-2023 

PP15 Împădurirea terenurilor degradate 2021-2024 

PP16 Centrala fotovoltaica de producere a 

energiei electrice 

2021-2024 

PP17 Managementul energetic la nivelul 

autorităţilor publice locale 

2021-2024 

PP18 Realizarea auditurilor energetice pentru 

clădirile publice ale raionului și  

etichetarea lor energetică. 

2021-2022 

PP19 Lucrări de eficientizare  a clădirii CS  

Telenești   

2021-2022 

PP21 Reabilitarea si dotarea instituţiilor de 

învățămînt preuniversitar din raionul 

Telenești 

2022-2024 

PP22 Extinderea sistemului de alimentare cu 

gaz a localităților din  raionul Telenești 

2022-2024 

PP23 Dezvoltare/Reabilitarea/ extinderea 

sistemului de alimentare cu apa si 

canalizare locale din raionul Telenești 

2022-2024 

      

Servicii publice 

PP24 Derularea de campanii de informare a 

cetăţenilor privind proiectele promovate 

şi implementate şi stimularea acestora în 

creşterea nivelului de implicare 

cetăţenească 

2022-2024 

PP25 Formarea continuă a funcţionarilor 

publici pentru creşterea calităţii şi 

eficienţei serviciilor oferite 

2022-2024 

PP26 Diversificarea şi îmbunătăţirea gamei de 

servicii sociale furnizate 

2022-2024 

PP27 Înfiinţarea unei case de bătrâni 2022-2024 

 PP28 Modernizarea cu echipament medical 

serviciile de sănătate 

2022-2024 

     

Cultură, agrement 

        PP29 Reabilitarea Muzeului Raional de Istorie 

și Etnografie Telenești din or. Telenești 

2022-2024 

PP30 Construcţia unui Complex Sportiv 

(multifuncţional) 

2022-2024 

PP31 Reconstrucția  complexului  memorial   

Telenești 

2021-2022 

  Reabilitarea edifiiului  Bibliotecii  

publice raionale 

2022-2024 

            

Turism 

PP32 Promovarea raionului Telenești ca 

destinaţie turistică: agrement, sănătate, 

cultură 

2022-2024 
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1. Obiectivul strategic : Dezvoltarea durabilă a economiei şi reducerea şomajului - DES 

DES 1: Dezvoltarea iniţiativei private şi a investiţiilor 

Măsura DES 1.1 – Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor. Urmare a traversării crizei economice şi a reducerilor de activitate din unităţile economice mari, mediul 

economic se confruntă cu o reducere de activitate. 

PP1 

Investiţii pentru dezvoltare economică 

Scop 

Creşterea volumului investiţiilor străine şi autohtone pentru dezvoltarea economică locală  

Obiective specifice  

 - Îmbunătăţirea imaginii generale a raionului Telenești;  

- Promovarea oportunităţilor de investiţii pe care le oferă raionul Telenești;  

- Stabilirea unor politici locale privind investiţiile;  

- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat pentru dezvoltarea economică a raionului Telenești;  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

 Dezvoltarea economică a raionului Telenești depinde în cea mai mare măsură de mediul economic şi de investiţiile private care se realizează în raion. Investiţiile private pentru 

dezvoltare au cel mai mare impact asupra comunităţii locale deoarece sunt generatoare de locuri de muncă, taxe şi impozite, creează cerere şi ofertă pe piaţa locală etc. Pentru a atrage 

investitori străini şi pentru a determina antreprenorii locali să investească în localităţile din raion, Telenești trebuie promovat ca un loc ideal pentru dezvoltarea afacerilor.  

Proiectul de faţă pleacă de la premisa că fără promovare, activităţile de sprijinire a economiei locale nu pot atinge cote ridicate de eficienţă. Campania de promovare pentru atragerea 
de investitori trebuie strâns legată de campania de promovare turistică a judeţului, deoarece, pe lângă promovarea structurilor de sprijin al afacerilor, vor fi promovate facilităţile din 

sfera activităţilor de tip business: proximitatea fata de aeroport, hoteluri, zone de agrement, restaurante, activităţi culturale etc.  

Pentru a sprijini în primul rând mediul de afaceri local, se impune stabilirea unor politici locale clare privind atragerea investiţiilor, delimitându-se domeniile şi activităţile în care se 

doresc atrase investiţii străine, modalităţile de protejare a companiilor locale, pieţele-ţintă pentru campania de atragere a investitorilor etc. O modalitate eficientă de susţinere a 

investiţiilor este dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat. De aceea, proiectul prevede identificarea soluţiilor concrete de colaborare dintre mediul public şi cel privat, 

informarea administraţiilor publice cu privire la oportunităţile acestor colaborări şi promovarea posibilităţii de dezvoltare a parteneriatelor public-private.  

Activităţi principale  

 - Inventarierea şi evaluarea patrimoniului public disponibil pentru investiţii;  

- Identificarea si promovarea principalelor oportunităţi de investiţii existente la nivel de raion;  

- Elaborarea Strategiei de atragere a investiţiilor;  

- Informarea factorilor de decizie din cadrul administraţiilor publice locale privind posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat;  

- Campanie de promovare a oportunităţilor de investiţii şi a parteneriatelor de tip public privat;  

Perioada de implementare  
2022-2024 

Posibili parteneri  
 - Administraţiile Publice Locale de nivelul 1;  

- APC; 

- Mediul de afaceri local;  

- Camera Nationala de Comerţ şi Industrie; 

Surse de finanţare  

- Fonduri rambursabile;  

- Alte surse de finanţare nerambursabile;  

Rezultate aşteptate  

 - Creşterea volumului de investiţii în raionul Telenești;  

- Creşterea numărului de locuri de muncă;  
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Măsura DES 1.2 – Sprijinirea creşterii economice la nivel local.  La nivelul raionului Telenești există ramuri economice care, prin dezvoltare, pot aduce atât bunăstare cât şi locuri 

de muncă. 

PP2 

Reţea de colectare produse agricole vegetale şi zootehnice 

Scop 

Dezvoltarea echilibrată a economiei raionale prin prijinirea sectorului agricol.  

Obiective specifice  

 - Dezvoltarea zonelor rurale ale raionului din punct de vedere economic;  

- Utilizarea eficientă a resurselor agricole de care dispune raionul;  

- Creşterea competitivităţiii produselor locale;  

- Diminuarea ratei şomajului;  

Scurtă descriere a problemelor abordate  
 Agricultura şi activităţile conexe, în perioada dinainte de ’91 au fost colectivizate, iar forţa de muncă din mediul rural era concentrată în acest sector. Imediat după privatizarea 

terenurilor agricole, fiecare proprietar de teren agricol a fost liber să îşi cultive terenul de care dispunea, prin propriile mijloacele tehnice. Astfel, infrastructura agricolă a intrat în 

epoca „distrugerii”. În aceste condiţii, în mediul rural din raion, agricultura (baza tehnico-materială şi lipsa investiţiilor) şi neexploatarea potenţialului agricol reprezintă o reală şi 

majoră problemă a comunităţii rurale contemporane.  

În plus, lipsa unui flux organizat de distribuţie a produselor agricole raionale adânceşte problema agriculturii. În profil teritorial se observă potenţialul ridicat al sectorului zootehnic în 

zona de vest şi al sectorului agricol vegetal în partea estică a raionului. Echilibrul economic al raionului ar trebui să cuprindă ca şi pilon dezvoltarea agriculturii. Acest lucru poate 

realizat şi prin crearea unor centre ce colectare a produselor agricole.  

Activităţi principale  

 - Realizarea studiilor de fezabilitate privind centrele de colectare;  

- Stabilirea locaţiilor centrelor de colectare a produselor agricole;  

- Realizarea documentaţiei necesare;  

- Construirea/amenajarea centrelor de colectare a produselor agricole;  
- Stabilirea, sprinirea derulării fluxului de colectare/distribuţie a produselor agricole;  

- Dotarea centrelor de colectare a produselor agricole cu echipament specific;  

- Achiziţia de mijloace de transport.  

Perioada de implementare  

2021-2022 
Posibili parteneri  

 - Consilii Locale;  

- Agenţi economici;  

- Ministerul Agriculturii,Dezvoltării Regionale și Mediului 

  

Surse de finanţare  

- Parteneriat public-privat;  
- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii. 

Rezultate aşteptate  

 - Centre de colectare produse agricole vegetale şi zootehnice dotate;  

 

PP3 
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Program de promovare a metodelor şi tehnologiilor agricole moderne  

Scop 

Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural prin încurajarea utilizatorilor de terenuri să introducă sau să continue metodele de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea 

mediului, inclusiv a biodiversităţii, apei, solului şi a peisajului rural.  

Obiective specifice  

 - Informarea fermierilor cu privire la utilizarea noilor metode şi tehnici în agricultură;  

- Dezvoltarea practicilor agricole moderne;  

- Informarea fermierilor cu privire la potenţialul agriculturii ecologice;  

- Dezvoltarea agriculturii ecologice judeţene;  

- Creşterea numărului de produse ecologice atestate produse în raion;  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

Degradarea accentuată a mediului cauzată de metodele neadecvate de exploatare a resurselor naturale şi managementul producţiei agricole, sau necoordonarea activităţilor societăţii 
umane şi epuizarea resurselor de materii prime şi energie care au stat la baza tehnologiilor aplicate în agricultura practicată în cadrul judeţului şi a ţării, impune adoptarea noilor 

metode şi tehnologii agricole ce au ca scop dezvoltarea durabilă, conservarea resurselor, eficienţa energetică, dezvoltarea unui sistem de agricultură viabil economic şi acceptabil din 

punct de vedere social. Agricultura ecologică reprezintă o parte importantă din aceste practici agricole moderne, fiind un sistem de producţie care evită sau elimină complet utilizarea 

îngrăţămintelor şi a pesticidelor de sinteză, a regulatorilor de creştere şi a aditivilor furajeri, a organismelor modificate genetic.  

La nivelul raionului Telenești sunt înregistrate cateva sute de exploataţii agricole vegetale și exploataţii agricole zootehnice, dar nici un operator în agricultură ecologică.  

Majoritatea fermierilor nu deţin resursele de informare adecvate în legătură cu schimbările ce intervin în domeniul agriculturii şi metodele şi tehnicile moderne utilizate în agricultură. 

Aşadar, se impune sprijinirea acestora prin informare şi consultanţă în ceea ce priveşte tendinţele înregistrate în agricultură.  

Activităţi principale  

 - Campanie de promovare a metodelor şi tehnologiilor agricole moderne;  

- Consultanţă pentru micii producători din sectorul agricol în vederea utilizării unor metode eficiente şi tehnologiilor moderne;  

- Campanie de informare cu privire la potenţialul agriculturii ecologice şi posibilitatea de atestare ca producători ecologici;  

Perioada de implementare  

2021-2023 
Posibili parteneri  

- Ministerul Agriculturii,Dezvoltării Regionale și Mediului  
- ANSA 

- Producatorii agricoli 

Surse de finanţare  

- Parteneriat Public-Privat; 

- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  

- Campanie de promovare a metodelor şi tehnologiilor agricole moderne;  

- Consultanţă pentru micii producători din sectorul agricol în vederea utilizării unor metode 

eficiente şi tehnologiilor moderne;  

- - Campanie de informare cu privire la potenţialul agriculturii ecologice şi posibilitatea de 
atestare ca producători ecologici;   

 

 

PP4 

Pieţe pentru produse agricole  

Scop 

Dezvoltarea infrastructurii necesare valorificării superioare a resurselor agricole existente în raionul Telenești prin realizarea a zece pieţe  pentru produsele agricole.  
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Obiective specifice  

- Crearea facilităţilor necesare pentru comerţul direct cu produse agricole locale;  

- Crearea unui sistem eficient de distribuţie pentru producatorii agricoli din raion;  

- Valorificarea potenţialului agricol din raionul Telenești;  

- Sprijinirea producătorilor agricoli organizaţi în exploataţii agricole, asociaţii profesionale şi interprofesionale;  

- Asigurarea unei protecţii mai mari a consumatorilor şi satisfacerea acestora la nivel superior;  

- - Aprovizionarea mai bună cu produse agricole proaspete a consumatorilor din partea de Centru a Republicii Moldova.  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

 Un factor important ce contribuie la o dezvoltare economică armonioasă a raionuluii este reprezentat de agricultură. Acest sector are un potenţial ridicat de dezvoltare în anumite 

zone ale judeţului: partea de est se remarcă prin terenuri arabile de o calitate superioară, în special în proximitatea Siretului, iar în partea de vest relieful permite dezvoltarea sectorului 
zootehnic.  

Crearea unor pieţe pentru produsele agricole din raion reprezintă un sprijin agricultorilor locali dar şi impulsionarea comerţului cu astfel de produse. Producătorii locali vor putea să 

vândă produsele proprii în sectoarele special amenajate (fructe-legume, lactate,etc.), dar în acelaşi timp vor putea realiza comerţ cu administraţia pieţei, care la rândul ei va realiza 

comerţul în cadrul pieţei.  

Activităţi principale  

- Identificarea spaţiului disponibil pentru crearea celor zece piețe;  

- Construcţie, amenajare şi dotare spaţiu de comercializare (hală, standuri, chioşcuri, spaţii de transfer marfă, sistem de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, reţea electrică, 

iluminat);  

- Construcţie, amenajare şi dotare spaţii de depozitare dotate cu sisteme de ventilare şi/sau producere a frigului specifice produselor depozitate, spaţii tehnice, grupuri sanitare, 

parcare, platformă depozitare deşeuri,  

- Achiziţionarea de echipamente şi utilaje necasare bunei funcţionări a activităţii de comerţ;  

- Construcţia şi dotarea clădirilor de administrare şi facilităţilor de pază şi protecţie a pieţelor;  
- Promovarea pieţelor şi facilităţilor oferite de aceasta;  

- Administrarea pieţei create.  

Perioada de implementare  

2021-2024 
Posibili parteneri  

- Parteneri privaţi;  

- APL 1 din cadrul raionului Telenești 

- Ministerele de resort. 

Surse de finanţare  

- Parteneriat Public-Privat; 
- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  

- Zece Pieţe pentru produse agricole  
- Dezvoltarea comerţului cu produse agricole locale;  

- Creşterea consumului de produse agricole proaspete în rândul consumatorilor;  

 

 

 

 

 

PP5 

Construirea unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz 
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Scop 

Asigurarea securităţii energetice prin folosirea resurselor renovabile 

Obiective specifice  

- Imbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajatii intreprinderilor animaliere; 

- reducerea costurilor pentru utilizarea băligarului şi deşeurilor; inlocuirea ingrăşămintelor minerale scumpe cu cele organo-minerale mai ieftine şi efective; 

- micşorarea sumelor de amendă pentru contravenţiile ecologice vizate de păstrarea şi transportarea băligarului; 

- utilizarea completă a deşeurilor animaliere şi fitotehnice, reabilitarea mediului adiacent complexelor animaliere, refuz de utilizare a ingrăşămintelor minerale; 

- producerea biogazului şi energiei ecologice şi sigure; 

- obţinerea ingrăşămintului organic ecologic pur. 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

         Existenţa fermelor şi complexelor animaliere a provocat poluarea aerului cu mirosul neplăcut şi microorganisme patogene, solurilor - cu ierburi, obiectelor acvatice – cu 
microorganisme patogene şi helminţi. Capacitatea intreprinderilor animaliere depinde de posibilităţi economice ale gospodăriei, asigurarea acesteia cu terenurile agricole, hrana, 

precum şi de condiţiile naturale şi economice ale zonei de amplasare şi specificul intreprinderii, tehnologiilor aplicate de intreţinere şi hrănire a animalelor, sistemelor de evacuare şi 

folosire a băligarului. In prezent sisteme de folosire a băligarului constă ca regulă in amenajarea unor depozite de băligar (lagunelor) in mod de groapă in pămint fără o acoperire 

nefiltrantă a fundului şi pereţilor laterale. Astfel de utilizare deşeurilor de la fermă duce la poluarea apelor freatice şi ca rezultat la inrăutăţirea calităţii potabile a apei, precum şi la 

poluarea mediului inconjurător. 

 Astfel ca se propune crearea unei instalatii in care se folosesc metode aerobe-anaerobe de purificare, ceea ce permite obţinerea apei la parametri ce asigure evacuarea acesteia in 

obiecte acvatice şi/sau utilizarea ca apă tehnică, precum şi obţinerea biogazului şi ingrăşămintului, fiind reduse concomitent consumurile de energie pentru aerare şi incălzire a 

volumului iniţial de băligar 

Activităţi principale  

- Identificarea potentialilor investitori din sectorul energetic si realizarea de parteneriate; 

- Identificarea zonelor cu cea mai mare densitate de asemenea surse, care pot fi considerate cele mai potrivite pentru dezvoltarea de instalaţii pentru biogaz; 

- Scoaterea din circuitul agricol a suprafetelor identificate si introducerea unor suprafete echivalente degradate; 
- Parcurgerea etapelor de proiectare si implementare a proiectului energetic. 

Perioada de implementare  

2021-2024 
Posibili parteneri  

- Ministerul Agriculturii,Dezvoltării Regionale și Mediului  

- Entitati private. 

Surse de finanţare  

- Parteneriat public-privat;  

- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  
- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  

- Crearea unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz; 

- Îmbunătăţirea independenţei energetice;  

- Crearea de noi locuri de muncă; 
- Emisii reduse de CO2; 

- Emisii reduse de metan.  

 

 

 

 

DES 2: Reducerea şomajului 
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Măsura DES 2.1 – Formare continuă şi reorientare profesională. Această măsură vizează reducere, pe termen mediu şi lung, a şomajului prin asigurarea, pe de o parte, a formării 

continue şi, pe de altă parte, a serviciilor de orientare profesională. 

 

PP6 

Evaluarea cererii pe piaţa forţei de muncă în raionul Telenești pe termen mediu şi lung  

Scop 

Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile  

Obiective specifice  

 Susţinerea unităţilor de învăţământ în vederea îmbunătăţirii managementului si a capacităţii de furnizare a calificărilor relevante pentru piaţa muncii;  

- Dezvoltarea parteneriatelor în educaţie în vederea creşterii relevanţei si capacităţii de răspuns a educaţiei la nevoile pieţei muncii;  

- Asigurarea echilibrului dintre cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă;  

Scurtă descriere a problemelor abordate  
 Educaţia si formarea sunt principalii factori care contribuie la dezvoltarea economică si la progres, cresterea capacităţii sistemului de educaţie si formare profesională iniţială de a 

furniza competenţe si abilităţi cerute de piaţa muncii fiind esenţială pentru dezvoltarea economică a judeţului.  

Aproximativ 25% dintre reprezentanţii mediului de afaceri din raionul Telenești  au declarat că „disponibilitatea forţei de muncă” reprezintă un obstacol major în dezvoltarea 

afacerilor, iar 26,5% au declarat că „nivelul de pregătire al forţei de muncă” reprezintă un obstacol major. Mai mult, chestionaţi cu privire la situaţia existentă pe piaţa forţei de 

muncă, 52% dintre reprezentanţii mediului de afaceri apreciază că „În general, tinerii absolvenţi nu sunt pregătiţi să facă faţă cerinţelor firmelor”,  43,5% sunt de părere că „Între 

specializările unităţilor de învăţământ şi nevoile firmelor nu există o corespondenţă” şi 34,0% consideră că „Există un deficit pentru anumite specializări”. În concordanţă cu cele 

expuse mai sus, 35% dintre reprezentanţii mediului de afaceri au declarat că au întâmpinat dificultăţi în asigurarea necesarului de personal calificat.  

Printre factorii care limitează gradul de corelare a educaţiei si formării profesionale iniţiale cu piaţa muncii se numără şi: insuficienta implicare a partenerilor relevanţi în planificarea 

activităţilor/ofertelor educaţionale; date si studii insuficiente si neactualizate privind nevoile pe termen lung ale pieţei muncii, fiind astfel afectată calitatea planificării si capacitatea 

de răspuns/adaptare a educaţiei si formării profesionale iniţiale; dezvoltarea si valorizarea insuficientă a parteneriatului în educaţie si formare etc.  

Activităţi principale  

- Studii şi analize privind evoluţia cererii pe piaţa forţei de muncă pe termen mediu şi lung;  
- Realizarea de prognoze privind evoluţia viitoare a pieţei forţei de muncă;  

- Organizarea de întâlniri şi mese rotunde cu participarea mediului de afaceri şi a unităţilor de învăţământ;  

- Diseminarea rezultatelor către unităţile de învăţământ şi populaţia şcolară;  

- - Organizarea de seminarii de orientare profesională în colaborare cu unităţile de învăţământ. 

Perioada de implementare  

2021-2024 

 

Posibili parteneri  

 - Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;  

Agenţia Raională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;  

- Camera Națională de Comerţ şi Industrie;  

- ONG-uri active în domeniu;  

- Asociaţii ale mediului de afaceri. 

Surse de finanţare  
 - Programele Naționale 

-  Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  
- Reducerea ratei şomajului, în special în rândul tinerilor;  

- Creşterea ratei de ocuparea a forţei de muncă. 
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Măsura DES 2.2 – Măsuri active de reducere a şomajului. Această măsură vizează reducerea şomajului prin implementarea de măsuri active în acest sens (burse ale locurilor de 

muncă, programe de tip practică etc.). 

 

PP7 

Organizarea de programe de tip practică 

Scop 

Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

 Nivelul ridicat al şomajului, gradul redus de retenţie a tinerilor după absolvirea liceului/facultăţii 

Activităţi principale  

- Stabilirea de parteneriate între unităţile de învăţământ şi agenţii economici de la nivel local, cu corelarea domeniilor de activitate şi de interes 

- Promovarea programelor atât în unităţile de învăţământ cât şi în rândul agenţilor economici (realizarea şi diseminarea de pliante) 
- Organizarea de ore de practică (optionale), în diverse unităţile economice partenere, pentru elevii din clasele terminale 

- Urmărirea evoluţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor care au participat la programele de practică 

Perioada de implementare  

2021-2025 
Posibili parteneri  

 - Agenţia Raională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;  

- Camera Națională de Comerţ şi Industrie;  

- ONG-uri active în domeniu;  

-  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei;  

- Asociaţii ale mediului de afaceri;  

Valoare estimată  

100 mii euro 

Surse de finanţare  

 - Bugetul local 

- Fonduri guvernamentale 

- Alte surse atrase 

Indicatorii proiectului 

• Nr. de parteneriate încheiate 

• Nr. de pliante de promovare realizate şi diseminate 

• Nr. de programe de practică organizate 

• Nr. de elevi participanţi la programele de practică 
• Ponderea absolvenţilor care s-au angajat în mai puţin de 3 luni de la absolvire, în domeniul în care 

s-au pregătit 

 

PP8 

Promovarea dezvoltării antreprenoriatului social – înfiinţarea de structuri ale economiei sociale  

Scop 

Asigurarea si menţinerea de locuri de muncă pentru persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile  

Obiective specifice  
- Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive;  

- Valorificarea forţei de muncă locale;  

- Înfiinţarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale;  

- -Promovarea si dezvoltarea activităţilor în parteneriat, între organizaţii orientate spre profit si organizaţii non profit în vederea dezvoltării economiei sociale. 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

Incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile reprezintă o problemă atât la nivel naţional cât şi la nivel raional, Telenești făcând parte din Regiunea de 

Dezvoltare Centru, cu cel mai mare potențial de dezvoltare.   
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Asigurarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile implică concentrarea eforturilor de prevenire şi de sprijinire a acestor oameni în vederea obţinerii unei formări profesionale 

adecvate şi creşterii oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii. Actiunile intreprinse prin implementarea prezentului proiect vizeaza crearea unei piete a muncii inclusive raionul 

Telenești. Proiectul va oferi solutii locale prin facilitarea accesului si furnizarea de noi servicii sociale si de educatie. Prima interventie a proiectului va concentra activitati de 

formare profesionala. Aceste activitati vor consta din 6 cursuri (Antreprenoriat, Contabilitate, Notiuni juridice, Vanzari, Instrumente financiare nerambursabile si Utilizarea 

computerului) urmate de infiintare de structuri ale economiei sociale pentru valorificarea fortei de munca locale.  

Activităţi principale  

- Activităţi de formare profesională persoanelor din grupuri vulnerabile în domeniul afacerilor;  

- Proiect-pilot privind înfiinţarea unor întreprinderi sociale;  

- Promovarea înfiinţării întreprinderilor sociale şi a experienţei dobândite prin desfăşurarea proiectului-pilot;  

- Promovarea responsabilităţii sociale corporatiste;  
- Promovarea parteneriatelor între organizaţii orientate spre profit si organizaţii non profit în vederea dezvoltării economiei sociale  

- Dezvoltarea unei campanie de constientizare si de promovare a economiei sociale in mediul rural, cu o atentie speciala acordata femeilor;  

Perioada de implementare  

2021-2024 
Posibili parteneri  

- Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale; 

- Agenţia Raională  pentru Ocuparea Forţei de Muncă;  

- ONG-uri;  

- Întreprinderi implicate în economia socială;  

- Furnizori de servicii de formare profesională, publici si privaţi;  

Surse de finanţare  

- Programele Naționale 

-  Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  

Creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile;  

Număr de structuri ale econommieie sociale înfiinţate;  

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale;. 

 

 

 

 

2. Obiectivul strategic : Dezvoltarea infrastructurii - socială, edilitară şi de mediu - IEM 

IEM 1: Organizare spaţială, inventariere urbană, fond construit 

 Măsura IEM 1.1 – Inventarierea fondului construit. Aceasta măsură vizează actualizarea planului urbanistic general, clarificarea situaţiei tuturor terenurilor şi spaţiilor disponibile 

în domeniul public şi în domeniul privat, atât pentru zona urbană cât şi pentru cea periurbană. 

 

PP9 

Actualizarea planului urbanistic general – actualizare în conformitate cu situaţia prezentă 

Scop 

Realizarea noului plan urbanistic general 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

 Planul urbanistic actual  este depăşit şi este extrem de necesară o revizuire şi reactualizare a acestuia. 

Activităţi principale  

- Documentare 

- Studii de fundamentare şi concepţie 
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- Elaborarea planurilor de dezvoltare a oraşului 

- Realizarea planului urbanistic general (inclusiv consultare publică) 

- Predarea şi integrare PUG digital în GIS 

Perioada de implementare  

2021- 2022 
Posibili parteneri  

 INCP Urbanproiect – Proiectant General, 

IHS Romania SRL – Consultant management, 

Bussines Consulting Institute – Proiectant specialitate (socioeconomic), 

S.C. Linia Nova SRL – Proiectant specialitate (regulament local), 

Surse de finanţare  

 - Bugetul local 

- Fonduri guvernamentale 

- Alte surse atrase 

Indicatorii proiectului 

• Nr. de studii realizate 

• Nr. de PUZ-uri finalizate şi aprobate 

• PUG realizat şi aprobat 

• Nr. de consultări publice derulate 

 

Măsura IEM 1.2 – Spaţii comerciale şi publice. Este vizată obţinerea unei imagini unitare a raionului, atât pentru clădirile publice cât şi pentru cele cu destinaţie de locuit. 

 

PP10 

Impunerea unei imagini unitare a construcţiilor noi cu destinaţia de locuinţe, atât pentru clădirile publice arhitectonic 

Scop 

Identificarea unui stil arhitectonic unitar pentru clădirile cu destinaţie de locuinţe, cât şi clădirile publice  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

 Una dintre problemele cu care se confruntă în prezent raionul este lipsa unei imagini unitare a clădirilor de locuit, cât şi clădirile publice 

Activităţi principale  

- Realizarea de studii de specialitate în vederea identificării unui stil arhitectonic unitar pentru clădirile cu 

- destinaţie de locuinţe, în conformitate cu specificul zonei, tradiţia, peisajul etc. 

- Organizarea unor concursuri pentru studenţi/specialişti în arhitectură, artă, istorie etc. în vederea conturării unui stil arhitectonic specific raionului 

- Adoptarea de regulamente urbanistice în vederea respectării stilului arhitectonic stabilit 

Perioada de implementare  

2021-2024 

  

Posibili parteneri  

INCP Urbanproiect – Proiectant General, 

Bussines Consulting Institute  

ONG-uri de profil 

Surse de finanţare  

 - Bugetul local 

- Fonduri guvernamentale 

- Alte surse atrase 

Indicatorii proiectului 

 • Nr. de studii realizate 

• Nr. de concursuri organizate 

• Nr. de participanţi la concursuri 
• Nr. de stiluri arhitectonice identificate 

• Stil arhitectonic specific raionului adoptat (indicator de impact) 

• Nr. de regulamente urbanistice adoptate 
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• Nr. de autorizaţii de construire acordate în primul an (cu respectarea stilului arhitectonic adoptat) 

 

PP11 

Reabilitarea termica a cladirilor publice si a blocurilor de locuit 

Scop: 

 Imbunatatirea calitatii mediului construit (cladiri publice si blocuri de locuit) 

Obiective specifice  

 Reducerea ponderii  costurilor p/u  energie la  instituțiile  publice  din  raion 

 Protecția mediului prin înlocuirea cu  resurse regenerabile, reducerea necesarului  de  consum  al  energiei precum şi reducerea emisiilor CO2; 

 Promovarea eficienţei energetice p/u autorităţile administraţiei publice locale si în sectorul privat, în valorificarea eficiență a surselor energetice; 

 Impunerea unei imagini unitare a cladirilor publice si a blocurilor de locuit, din punct de vedere al stilului arhitectonicș 

 Schimbarea aspectului blocurilor de locuinţe şi implicit al localităţilor. 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

         Majoritatea institutiilor publice si blocurilor de locuinţe din raionul Telenești, construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990, prezintă un nivel scăzut de izolare 

termică, iar aceasta se traduce în facturi mari pentru încălzire. Reabilitarea termică a unei astfel de cladiri va reduce factura de întreţinere pe perioada iernii cu până la 40%, iar pe 

timp de vara, cladirile izolate asigura confortul termic fara cheltuieli suplimentare pentru aer conitionat, duce la disparitia fenomenului de igrasie, in acelasi timp presupune si 

refacerea fatadelor cladirilor publice si blocurilor de locuit. In prezent elementele de constructii ale fatadelor sunt in cele mai multe cazuri deteriorate, cu potential de risc de 

prabusire. In urma reabilitarii, mediul in care traim se va infrumuseta considerabil si se va obtine o imagine unitara a raionului, atat pentru cladirile publice cat si pentru cele cu 

destinatie de locuit. 

Activităţi principale  

- Realizarea de studii de specialitate în vederea identificării unui stil arhitectonic unitar pentru clădirile cu destinaţie publică sau de locuit 

- Realizarea expertizei tehnice si a audoturilor energetice pentru cadirile publice si a blocurilor de locuit; 
- Anveloparea exterioara a blocurilor de locuit prin aplicarea generalizata a unor sisteme de termo si hidroizolanti pentru  reabilitare termica, in conditiile repectarii normelor si 

reglementarilor tehnice in vigoare; 

- Reabilitarea termica a sistemelor interioare de distributie a agentului termic, inclusiv a sistemelor aflate in subsolul cladirilor. 

Perioada de implementare  

2021-2024 
Posibili parteneri  

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului; 

- APL 1 

Surse de finanţare  

- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  

- A oferi asistenţă pentru 31 primării în domeniul implementării şi evaluării activităţilor de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice locale, cu accent pe procesul de management general; 

- Îmbunătăţeşte capacităţile practice, pregăteşte terenul pentru Comunităţile Durabile Energetic; 

- Stabilirea unui, plan Comun pentru dezvoltarea, implementarea şi evaluarea Energetică locală; 

- Selectarea de detalii suplimentare şi informaţii specifice pentru diseminare la scară largă în 

cadrul comunităţilor locale. 

 

PP12 

Modernizarea drumurilor locale  

Scop 

Creşterea eficienţei transportului de mărfuri şi persoane, creşterea gradului de siguranţă rutieră pentru utilizatorii drumului şi ai locuitorilor localităţilor tranzitate prin reabilitarea şi 
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modernizarea drumurilor de interes strategic;  

Obiective specifice  

- Îmbunătăţirea conexiunilor dintre localităţile raionului şi principalele centre economice ale regiunii;  

- Reducerea timpului de călătorie pe drumurile locale ale raionului Telenești;  

- Reducerea consumului de combustibil necesar pentru deplasarea pe drumurile raionale, cu efect şi asupra reducerii poluării aerului;  

- Creşterea siguranţei de deplasare pe drumurile locale ale raionului Telenești;  

- Îmbunătăţirea accesibilităţii către principalele obiective turistice din raion;  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

Gradul de modernizare a drumurilor locale din raionul Telenești este scazut. Comparativ cu celelalte raioane din Regiunea de Dezvoltare. 

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, rețeaua existentă de drumuri ar face fata fluxului de mijloace de transport, de aceea nu sunt preconizate lucrari de contructie a unor noi 

drumuri ci doar repararea celor existente. Pentru dezvoltarea mediului economic raional, dezvoltarea infrastructurii constituie unul din cele mai importante elemente.  

Activităţi principale: 
 

Lungimea în hotarul 

Raionului (km) 

 

1. Reparația drumului L297 „Drum de acces spre s.Nucăreni” prin asfaltare Asfaltare L456 R59-

drum de acces spre s.Speia  

2. Reparația drumului de acces spre s.Tîrșiței prin asfaltare 

3. Reparația drumului L303 „Drum de acces spre s.Mihalașa” prin asfaltare 

4. Reparația drumului G66,, R6 – Clișova – Sărătenii Noi -  R22 ” 

5. Reabilitarea drumului R14 - Țînțereni – Chiștelnița – Ignăței – R20 prin asfaltare 

6. Reabilitarea drumului G65 „G65 – telenești – Mîndrești – Ghiliceni –M5” prin asfaltare, 

construcția podeților și instalarea semnelor rutiere, construcția pavelioanelor de așteptare a 

călătorilor 

7. Reparația drumului de interes raional L302 „Mîndrești – Hirișeni – G64” cu asfaltarea unor 

porțiuni de drum cu lungimea de 1,6 km în s.Codru și 1,8 km în s.Hirișeni 

8. Reparația drumului L300 „R6 – Drum de acces spre s.Băneștii Noi” prin asfaltare 

9. Reparația drumului L306 „Drum  de acces spre s.Leușen”i prin asfaltare 

10. Reabilitarea drumului L299 „R6 – Drum de acces spre s.Sărătenii Vechi” 

11. Reabilitarea drumului L 298 „Ratuș - Chițcani – Negureni” prin asfaltare a 3,5 km s.Ratuș, 

s.Chițcani, s.Negureni 

12. Reabilitarea drumului L 309 „ Budăi – Crăsnășeni – Bahu” cu lungimea de 8,3 km prin 

asfaltarea porțiunelor de drum ce traversează localitățile Budăi, Crăsnășeni, Bogzești 

13. Reabilitarea drumului L 308 „ Drum de acces spre s.Ghermănești” cu lungimea de 5,9 km 

14. Reabilitarea drumului R22„ Telenești - Ratuș - R6” 

15. Reabilitarea drumului G64 „ R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5” 

2 km 

6,8 km 

1,5 km 

22 km 

36 km 

11,8 km 

3,4 km 

2 km 

1 km 

1,5 km 
3,5 km 

4,5 km 

2,5 km 

12,03 km 

24,7 km 

Perioada de implementare 

2021-2024 

 

Posibili parteneri  

- APL1 din cadrul raionului;  

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului; 

 

Surse de finanţare  
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- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

 

PP13 

Managementul deşeurilor în raionul Telenești 

Scop 

Management eficient al deşeurilor  

Obiective specifice  

 Realizarea unui proiect care să includă dotarile necesare 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

În prezent, la nivelul raionului  nu există un sistem de colectare selectivă, transfer, sortare şi compostare a deşeurilor.  

Activităţi principale  

- Construcția poligonului de stocare în or . Telenești,sortare și compostare a deșeurilor solide cu dotarea a 2 mașini speciale, 340 de containere și 3400 tomberoane 

- Extinderea platformelor pentru colectarea deșeurilor solide în s.Inești cu dotarea a 60 de containere și 180 tomberoane 
- Crearea zonei industriale Telenești 

Perioada de implementare  

2022-2024 

 

Posibili parteneri  

 - APL 1 din cadrul raionului Telenești;  

 - Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului; 

-  ONG-uri de profil 

Surse de finanţare  

- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Indicatorii proiectului 

- Capacitatea staţiei de transfer pentru sortare şi compostare deşeuri 

- Nr. de vehicole pentru trasport deşeuri achiziţionate 

- Nr. de sisteme de colectare selectivă achiziţionate şi instalate 

 

IEM 3: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 

Acest obiectiv specific vizează menţinerea unui mediu natural curat, nepoluat, ca o premisă a unei vieţi de calitate pentru cetăţeni. 

 

 

PP14 

Elaborarea studiului de determianare a sectorelor degratate și  fortificarea ariilor sirtemului  de arii naturale protejate 

Scop 

Restabilirea sectoarelor degradate/erodate prin împădurire sau înierbare, fortificare a sistemului de arii naturale protejate și zone umede, reducerea deșeurilor solide. 

Obiective specifice  

- Dezvoltarea infrastructurii de management energetic la nivel raional;  

- Reducerea gradului de poluare a mediului;  

- Reducerea costurilor cu energia termică şi electrică.  

- Stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional. 

Scurtă descriere a problemelor abordate  
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       În condiţiile actuale, sistemul raional al ariilor protejate (SAP)  nu asigură sufi cient protecţia biodiversităţii de pericolele existente, deoarece SAP nu este întocmai reprezentativ 

şi adecvat din punct de vedere ecologic. Un număr mare de specii, ecosisteme şi procese ecologice nu sunt în siguranţa corespunzătoare. 

Activităţi principale  

- Reducerea contaminării și reabilitarea ecologică prin înverzire și salubrizare (amenajarea gunoiștilor autorizate și lichidarea gunoiștilor ilicite, stihinice) a râurilor  

- Promovarea respectării reglementărilor în domeniul pășunatului, amenajarea locurilor pentru adăpatul vitelor; 

- Delimitarea și plantarea fâșiilor de protecție de-a lungul râului și în jurul izvoarelor, iazurilor; 

- Identificarea îndiguirilor/barajelor neregulamentare/ilicite și executarea lucrărilor de demontare/lichidare; 

- Executarea lucrărilor de reabilitare a izvoarelor 

Perioada de implementare  

2022-2023                                                                                                                        

 

Posibili parteneri  

- APL nivelul  I 

-  ONG  din domeniul mediului  

Surse de finanţare  
- Bugetul   raional,   

- Investitori din  domeniul  mediului. 

Rezultate aşteptate  
- Eaborarea   unui studiu   complex  privind   problemele   și   soluțiile din  domeniul  mediului   

și protecției  solului. 

 

PP15 

Împădurirea terenurilor degradate  

Scop 

Limitarea efectelor factorilor naturali dăunători asupra mediului prin împădurire.  

Obiective specifice  

- Creşterea suprafeţelor împădurite din raionul Telenești;  

- Stoparea eroziunii solului;  

- Reducerea riscului de inundaţii pe teritoriul raionului Telenești;  

- Îmbunătăţirea calităţii solului şi aerului;  

- Atenuarea efectelor fenomenului global al schimbărilor climatice;  

- Îmbunătăţirea capacitatăţii de retenţie a apei.  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

 Principalii factori care afectează suprafaţa totală degradată, de la nivelul raionului Telenești, sunt: deficitul de elemente nutritive, eroziunea solului şi compactarea. În ultimii ani au 
fost identificaţi noi factori de degradare: pseudogleizarea, seceta periodică şi terenurile nisipoase.  

Una din principalele funcţii ale pădurii o reprezintă protecţia solului împotriva eroziunii, îmbunătăţirea bilanţului hidric şi asigurarea purităţii apelor, aerului, ameliorarea factorilor 

climatici, producând totdată surse de materii prime pentru nevoile populaţiei şi economiei naţionale. Ecosistemele forestiere instalate pe terenuri degradate sunt în cea mai mare parte 

artificiale, de tip provizoriu sau tranzitoriu către ecosistelmele zonale, având ca principal obiectiv oprirea proceselor de degradare a terenului şi ameliorarea condiţiilor staţionale.  

Activităţi principale  

 - Identificarea terenurilor degradate care necesită împădurire;  

- Lucrări de plantare a puieţilor pe o suprafaţă de 6 mii ha;  

- Lucrări tehnice de întreţinere a plantaţiei;  
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Perioada de implementare  

2021-2024 

 

Posibili parteneri  

 - APL 1 din cadrul raionului Telenești;  

- Sectoarele silvice din raionul Telenești;  

- Moldsilva; 

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului; 

Surse de finanţare  

- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  

 - 6 mii ha de teren împădurit;  

- Creşterea calităţii mediului în zonele împădurite;  

 

PP16 

Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice  

Scop 

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin utilizarea resurselor regenerabile, nepoluante de energie; 

Obiective specifice  

- Utilizarea energiilor regenerabile;  
- Reducerea gradului de poluare a mediului;  

- Reducerea costurilor cu energia termică şi electrică.  

- Stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional. 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

       Calitatea atmosferei în raionul Telenești este influenţată de emisiile de substanţe acidifiante şi eutorifizante ce provin în principal din surse staţionare, precum: arderea 

combustibililor fosili cu scopul producerii energiei termice; arderea deşeurilor de lemn şi rumeguş; managementul dejecţiilor şi fermentaţia enterică de la creşterea animalelor şi 

producerea şi administrarea de îngrăşăminte cu azot în agricultură.  

        În raionul Telenești, arderile combustibililor fosili cu scopul producerii energiei termice sunt sursa de proveninţă a 70% din emisiile de dioxid de sulf, a 42,1% dintre emisiile de 

plumb şi a 31,5% din emisiile de oxizi de azot. 

Activităţi principale  

- Identificarea potentialilor investitori din sectorul energetic si realizarea de parteneriate; 

- Identificarea zonelor cu potential de folosire; 

- Scoaterea din circuitul agricol a suprafetelor identificate si introducerea unor suprafete echivalente degradate; 
- Parcurgerea etapelor de proiectare si implementare a proiectelor energetice. 

Perioada de implementare  

2021-2025 

 

Posibili parteneri  

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului; 

- Entitati private. 

Surse de finanţare  

- Parteneriat public-privat;  

- Programele Naționale; 

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  

- crearea a cel putin o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile; 

- reducerea cheltuielillor la bugetul local; 

- crearea de noi locuri de munca; 

- reducerea impactului antropic asupra mediului. 

 

PP17 
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Managementul energetic la nivelul autorităţilor publice locale 

Scop 

Întroducerea managementului energetic la nivelul autorităţilor publice locale. 

Obiective specifice  

- Dezvoltarea infrastructurii de management energetic la nivel raional;  

- Reducerea gradului de poluare a mediului;  

- Reducerea costurilor cu energia termică şi electrică.  

- Stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional. 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

       Calitatea atmosferei în raionul Telenești este influenţată de emisiile de substanţe acidifiante şi eutorifizante ce provin în  principal din surse staţionare, precum: arderea 

combustibililor fosili cu scopul producerii energiei termice; arderea deşeurilor de lemn şi rumeguş; managementul dejecţiilor şi fermentaţia enterică de la creşterea animalelor şi 

producerea şi administrarea de îngrăşăminte cu azot în agricultură.  

Activităţi principale  
- determinarea  situației existente privind utilizarea  energiei în raion,  în deosebi   în sectorul  public,  estimare  datelor   și determinarea  indicatorilor de referință. 

- analiza  datelor și  studiile de caz  care  descriu realizările  managementului  energetic, stabilirea  unui  plan/ politici  energetice.  

- determinarea unui  manager energetic de consiliile raionale.   

- stabilirea obiectivelor  și resurselor,  țintelor energetice.  

- elaborarea şi aprobarea programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice și de acţiune în domeniul eficienţei energetice. 

- elaborarea  uni sistem  de raportare simplu și  concis  pentru a informa managementul privind  progresul. 

- stabilirea structurii pentru   implementarea SM En. 

Perioada de implementare  

2021-2024                                                                                                                        

 

Posibili parteneri  

- Agenție de Eficiență Economică;                                                                                                                                                                           

Consiliile Locale; 

- Entitati private. 

Surse de finanţare  

- FEE;  USAID , FDR etc.  

- Măsurile prevăzute în programele locale de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice 

vor fi finanţate din bugetele locale şi instrumentele financiare existente – 

Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Fondul Naţional de Dezvoltare 

Regională 

Rezultate aşteptate  

- Economii de energie; optimizări ale sistemului energetic, tehnologii și procese avansate   cu 

emisii reduse  de carbon, priorități   în operațiuni  cotidiene pentru oportunitățile de  

economisire a  energiei, cunoașterea mai  bună  a utilizării și a  consumului de energie, precum  

și  oportunitățile  de  îmbunătățire 

 

PP18 

Realizarea auditurilor energetice pentru clădirile publice ale raionului și  etichetarea lor energetică. 

Scop 

Cunoașterea situației energetice a fiecărei clădiri în parte, precum și a măsurilor concrete care trebuie aplicate. Inventarul clădirilor deținute, cu indicații referitoare la suprafață și 

performanța energetică a fiecărei clădiri 

Obiective specifice  

- Dezvoltarea infrastructurii de management energetic la nivel raional;  

- Reducerea gradului de poluare a mediului;  
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- Reducerea costurilor cu energia termică şi electrică; 

- Eficientizarea consumului de energie în sectorul  clădirilor publice. 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

 Calitatea managementului energetic pentru clădirile publice ale raionului nu corespunde aspectelor de eficiență energetică, una din cauze fiind lipsa realizării  auditurilor și  

etichetarea lor energetice. 

- Determinarea  obiectelor  de  audit  energetic, clădirilor  care necesită  îmbunătățirea  în  domeniul   eficienței  energetice, 

- Selectarea  auditorilor  energetici   prin  concurs,  care  vor  efectua servicii de audit, 

- Determinarea  prin  audit  a  oportunităților  de EE  în  clădiri:  sistemelor  de energie termică, a anvelopei  clădirii, opțiuni de eficientizare a consumului de apă, opțiuni de 

iluminat, aparatelor  electrice, întreținerea sistemului energetic,  

- Reflectarea acestei măsuri în programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice;  

- Monitorizarea consumului de energie după realizarea proiectelor în domeniul EE al clădirilor. 

Perioada de implementare  
2021-2022                                                                                                                        

 

Posibili parteneri  
- APL I ;   

-  AEE. 

Surse de finanţare  

- FEE;  USAID , FDR etc.  

- Măsurile prevăzute în programele locale de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice 

vor fi finanţate din bugetele locale şi instrumentele financiare existente – 

Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Fondul Naţional de Dezvoltare 

Regională 

Rezultate aşteptate  

- elaborarea a 34 rapoarte de audit  energetic pentru clădirilor.  Oportunități   de  apelare  la  

diverse  fonduri, pentru   investiții. 

 

PP19 

Lucrări de eficientizare  a clădirii CS  Telenești   

Scop 

Armonizarea și dezvoltarea spațială echilibrată, valorificarea rațională a  resurselor naturale și protecția mediului  în raionul Telenești 

Obiective specifice  

- Reducerea gradului de poluare a mediului;  
- Reducerea costurilor cu energia termică şi electrică.  

- Stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional. 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

Calitatea atmosferei în raionul Telenești este influenţată de emisiile de substanţe acidifiante şi eutorifizante ce provin în principal din surse staţionare, precum: arderea combustibililor 

fosili cu scopul producerii energiei termice; arderea deşeurilor de lemn şi rumeguş; managementul dejecţiilor şi fermentaţia enterică de la creşterea animalelor şi producerea şi 

administrarea de îngrăşăminte cu azot în agricultură.  

Activităţi principale  

- Termoizolarea  fațadei  

- Reconstrucția  acoperișului    

- Termoizolarea planșeului  subsolului 

- Înlocuirea  tâmplăriei de lemn cu ceamuri  și   uși   pvc 

- Modernizarea   instalației de  încălzire interioare  
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- Modernizarea  instalației  de iluminat  interior 

- Montarea   pv  fotovoltaice .elaborarea şi aprobarea programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice și de acţiune în domeniul eficienţei energetice, 

- Elaborarea  uni sistem  de raportare simplu și  concis  pentru a informa managementul privind  progresul. 

- Stabilirea structurii pentru   implementarea SM En. 

Perioada de implementare  

2021-2022                                                                                                                      

 

Posibili parteneri  

- Agenție de Eficiență Economică;                                                                                                                                                                           

Centru  de urgență   Telenești 

- Spitalul   raional 

- CS  Teleneșt 

Surse de finanţare  

- FEE;  

- USAID; 
- FDR; 

- Bugetul   raional;  

- CS   Telenești; 

- NEFCO. 

Rezultate aşteptate  

- Clădire    eficientă   din punct  de  vedere  energetic,  protecția  mediului înconjurător 

 

 

PP21 

Reabilitarea si dotarea instituţiilor de învățămînt preuniversitar din raionul Telenești  

Scop 

Asigurarea fiecărui copil de varsta școlară din raionul Telenești condiţiilor pentru desfăşurarea unui proces educaţional la standarde ridicate, prin reabilitarea si dotarea institutiilor 

școlare. 

Obiective specifice  

  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

Cea parte a unitatilor şcolare din cadrul raionului Telenești  iși desfasoară activitatea in edificii ce necesită ample lucrari de reabilitare.  

 De aceea dorim sa cautăm să satisfacem nevoia fiecărui copil de a se simţi util, legat de alţii şi autonom, asigurand fiecărui copil condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă 
dezvoltare, în parteneriat şi colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copii.  

Activităţi principale:  

1. Reparația gimnaziului Chițcanii Vechi (Acoperișul, tavanul, termoizolarea peretilor) 

2. Reparația acoperișului gimnaziului Chiștelnița cu termoizolarea tavanului și pereților exteriori  

 

Perioada de implementare  

2022-2024 

 

Surse de finanţare  

- Programele Nationale;  

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

 



118 

 

IEM 5: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de  gazificare 

Măsura IEM 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii de infrastructurii de  gazificare. Această măsură vizează construcția gazoductului de presiune medie și joasă. 

 

PP22 

Extinderea sistemului de alimentare cu gaz a localităților din  raionul Telenești  

Scop 

Conectarea a 35% din gospodăriile din localitățile raionului Telenești la sitemul de alimentare cu gaze naturale  

Obiective specifice  

- extinderea retelelor de alimentare cu gaze naturale 

- conewctarea gospodăriilor la rețelele de alimentare cu gaze 

  -Campanii de constientizare şi informare in ceea ce priveste importanta conectării la rețelel de gaze naturale  

 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

  

Activităţi principale: 
 

 

Lungimea în hotarul 

Raionului , specificații 

 

1. Construcția gazoductului de presiune înaltă „Mîndrești – Cîșla – Ghiliceni” cu 
conectarea la gaze naturale a 120 gospodării în s.Cîșla ți 180 gospodării în 

s.Ghiliceni 

2. Finalizarea construcției gazoductului „Chiștelnița – Ordășei” branșamentul 

„Căzănești – Vadul Leca” cu conectarea a 150 gospodării în s.Căzănești și 120 

gospodării în s.Vadul Leca 

3. Construcția gazoductului de presiune înaltă „ Telenești – Bănești” cu 

conectarea la gaze naturale a150 gospodării în s. Bănești 

4. Gazificare localității Băneștii Nou presiune medie și joasă cu conectarea a 140 

gospodării 

5. Construcția gazoductului de presiune medie și joasă în s.Chițcanii Vechi cu 

conectarea a 420 gospodării 
6. Extinderea rețelilor de gazificare a s.Țînțereni cu conectarea a 140 gospodării 

7. Extinderea rețelilor de gazificare a or.Telenești cu conectarea a 400 gospodării 

27,4 km 
 

 

21,1 km 

 

 

16 km 

 

12 km 

 

62 km 

 
5 km 

 

18 km 

Perioada de implementare  

2021-2024 

 

Surse de finanţare  

- Programele Nationale;  

- Fonduri externe;  

- Fonduri proprii. 
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IEM 6: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de apă și sanitație 

 

Măsura IEM 6.1 – Dezvoltarea infrastructurii de de apă și sanitație. Această măsură vizează construcția sistemului de canalizare. 

 

PP23 

Dezvoltare/Reabilitarea/ extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare locale din raionul Telenești  

Scop 

Îmbunătăţirea infrastructurii existente/ dezvoltarea unui sistem pentru alimentare cu apa şi epurare a apei şi canalizare în localitățile din raionul Telenești  

Obiective specifice  

- Construirea/ reabilitarea retelelor de alimentare cu apa și epurare a apei, construcția statiilor de epurare/tratare şi/sau reabilitarea retelei existente 

- Cresterea capacitatii administrative prin implementarea unui sistem informatic inteligent de monitorizare a retelei de distributie, integrat cu un sistem de informatii 

geografice (GIS), în măsură să monitorizeze consumul în diverse puncte ale retelei, inclusiv la beneficiari, să monitorizeze calitatea apei în diverse puncte ale retelei, 

calitatea apei tratate si să semnaleze disfunctionalită tile si/sau avariile constatate pe reteaua de distribuție 

- Protectia surselor de apa prin adoptarea de strategii comune de conservare a apei 

- Îmbunătătirea cooperării intre institu tiile vizate, prin realizare schimburilor de experient a si bune practice 

- -Campanii de constientizare şi informare in ceea ce priveste importanta apei si economisirea ei  

 

Scurtă descriere a problemelor abordate  

  

Activităţi principale: 
 

 

Lungimea în hotarul 

Raionului , specificații 

 

1. Construcția sistemului de canalizare în s.Chiștelnița 

2. Construcția sistemului de canalizare în s.Suhuluceni 

3. Construcția sistemului de canalizare în s.Coropceni 

4. Extinderea rețelilor de canalizare în or.Telenești, s.Mihalașa și s.Inești 

5. Extinderea rețelolor de aprovizionare cu apă potabilă s.Căzănești și s.Vadul 

Leca 

6. Extinderea rețelolor de aprovizionare cu apă potabilă în s.Budăi 

7. Extinderea rețelolor de aprovizionare cu apă potabilă în s.Ghiliceni și 

s.Cucioaia 

8. Finalizarea construcției sistemului de canalizare s.Verejeni 

9. Construcția stației de epurare a apelor uzate în s.Bogzești 

34 km rețea, 3 stații de pompare, stația de epurare (2022 - 2024) 

11 km rețea, stație regională de epurare, 2 stații de pompare (2021 - 2023) 

11 km reția, 2 stații de pompare (2021 - 2023) 

2 stații de pompare, 8 km de rețea (2021 - 2025) 

 
25 km rețea (2021 -2024) 

 

5 km de rețea (2021 - 2023) 

5 km de rețea (2021 -2024) 

 

5 km de rețea , stația de epurare (2021 - 2023) 

Stația de epurare a apelor uzate (2021 -2022) 

Perioada de implementare  

2021-2024 

 

Surse de finanţare  

- Programele Nationale;  

- Fonduri externe;  
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- Fonduri proprii. 

 

Măsura IEM 6.2 – Extinderea rețelilor de apă și sanitație. Această măsură vizează extinderea sistemului de canalizare. 

 

3. Obiectivul strategic : Dezvoltarea serviciilor publice – premisa a unei vieţi de calitate- DSP 

DSP 1 : Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale 

Sunt vizate proiecte care să sporească eficientă administraţiei publice locale şi a comunicării acesteia cu cetăţenii. 

 

PP24 

Derularea de campanii de informare a cetăţenilor privind proiectele promovate şi implementate şi stimularea acestora în creşterea nivelului 

de implicare cetăţenească 

Scop 

Intensificarea activităţii de informare şi consultare publică. 

Obiective specifice  

- Derularea de campanii periodice de informare privind proiectele primăriei şi stadiul implementării acestora, în 
- special implementarea strategiei 

- Derularea de campanii de conştientizare a cetăţenilor asupra necesităţii creşterii nivelului de implicare cetăţenească 

- Implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor la nivel local 

- Derularea de studii şi sondaje de opinie periodice pentru determinarea aşteptărilor şi problemelor cetăţenilor  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

 În urma studiului calitativ efectuat, a rezultat ca o parte dintre cetăţeni, deşi admit că CR îi informează cu privire la proiectele derulate, nu au idee în ce constau aceste proiecte.  

Activităţi principale  

- determinarea  situației existente privind utilizarea  energiei în raion,  în deosebi   în sectorul  public,  estimare  datelor   și determinarea  indicatorilor de referință. 

- analiza  datelor și  studiile de caz  care  descriu realizările  managementului  energetic, stabilirea  unui  plan/ politici  energetice.  

- determinarea unui  manager energetic de consiliile raionale.   

- stabilirea obiectivelor  și resurselor,  țintelor energetice.  

- elaborarea şi aprobarea programele locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice și de acţiune în domeniul eficienţei energetice. 

- elaborarea  uni sistem  de raportare simplu și  concis  pentru a informa managementul privind  progresul. 
- stabilirea structurii pentru   implementarea SM En. 

Perioada de implementare  

2021-2024                                                                                                                        

 

Posibili parteneri  

- Agenție de Eficiență Economică;                                                                                                                                                                           

Consiliile Locale; 

- Entitati private. 

Surse de finanţare  

- FEE;  USAID , FDR etc.  
- Măsurile prevăzute în programele locale de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice şi planurile locale de acţiune în domeniul eficienţei energetice 

vor fi finanţate din bugetele locale şi instrumentele financiare existente – 

Fondul pentru Eficienţă Energetică şi Fondul Naţional de Dezvoltare 

Regională 

Rezultate aşteptate  

- Economii de energie; optimizări ale sistemului energetic, tehnologii și procese avansate   cu 
emisii reduse  de carbon, priorități   în operațiuni  cotidiene pentru oportunitățile de  

economisire a  energiei, cunoașterea mai  bună  a utilizării și a  consumului de energie, precum  

și  oportunitățile  de  îmbunătățire 
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4. Obiectivul strategic : Relansarea vieţii culturale şi dezvoltarea activităţilor de agrement la standarde europene - CAE 

 

CAE 1: Sprijinirea şi încurajarea investiţiilor în infrastructură culturală, reabilitarea obiectivelor de patrimoniu 

Măsura CAE 1.1 - reabilitarea obiectivelor de patrimoniu care constituie puncte de atracţie pentru turişti precum şi investiţiile în infrastructura culturală, constituie un aspect 

important în promovarea turismului local. 

 

CAE 2: Dezvoltarea unei oferte integrate de servicii culturale 

Măsura CAE 2.1 - gruparea serviciilor culturale într-o ofertă integrată, astfel încât să crească atractivitatea şi promovarea acestora, atât pentru localnici cât şi pentru turişti 

 

CAE 3: Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de agrement 

Măsura CAE 2.1 - diversificarea gamei de activităţi de agrement pusă la dispoziţia populaţiei. 

 

PP26 

Promovarea raionului Telenești ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură  

Scop 

Valorificarea avantajelor competitive oferite de potenţialul turistic şi patrimoniul cultural al raionului Telenești în identificarea şi consolidarea identităţii proprii intr-un sector cu 

valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat.  

Obiective specifice  

- crearea unei imagini favorabile la nivelul pieţei naţionale privind avantajele raionului Telenești ca destinaţie turistică şi imaginea mărcii sale turistice;  

- asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului într-o manieră în care bogăţiile sale de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate 

pentru generaţiile viitoare;  

- asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei judeţului şi ca un generator de noi locuri de muncă;  

- conştientizarea populaţiei din Telenești cu privire la bogăţiile turistice ale raionului şi dorinţa de a le împărtăşi turiştilor;  

- dezvoltarea şi implementarea planului de promovare a destinaţiilor turistice prin colaborarea dintre toate părţile interesate, vizând toate obiectivele turistice cu potenţial;  

- crearea unei baze de date la nivel raional  privind produsele, facilităţile, evenimentele şi serviciile din industria turistică, pentru a asigura creşterea accesibilităţii publicului la 

obiectivele prezentate in proiect;  
- realizarea unui portal de turism raional, ca un instrument major de informare şi promovare.  

Scurtă descriere a problemelor abordate  

Prin serviciile turistice prezentate ca pachete integrate in cadrul acestui proiect se va crea cerere pentru o gama larga de bunuri tangibile si servicii ce vor fi produse la nivel local si 

achiziţionate ulterior de turişti şi de companii de turism (albume, ghiduri turistice, obiecte de artizanat local si altele similare), precum si bunuri si servicii produse de alte sectoare 

economice (comerţ, construcţii, transporturi, industria alimentară, confecţii şi încălţăminte, industria mică şi de artizanat).  

Consiliul Raional  oferă posibilitatea practicării mai multor forme de turism, de la turismul rural la cel cultural, realitate care favorizează capacitatea de abordare a mai multor 

categorii de clienţi. În acest context va fi creată o ofertă integrată de produse şi servicii turistice care să satisfacă o diversitate largă de nevoi şi aşteptări ale potenţialilor turiști. 

Campania de promovare a pachetelor integrate de produse turistice se va constitui dintr-un mix de tehnici promoţionale selectate şi utilizate în baza unor criterii de impact economic 

şi comunicaţional.  

Promovarea prin presa scrisă, televiziune şi radio va fi componentă importantă a programului de promovare. Acţiunile specifice se vor orienta, pe de o parte, către publicitatea 

clasică în presa scrisă şi televiziune, iar pe de altă parte, pe publicitatea radio.  

Activităţi principale  
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 - Planificarea producţiei, contractarea si realizarea materialelor de promovare:  

 Scrisori personalizate;  

 Cataloage;  

 Brosuri;  

 Pliante;  

 Materiale audio – video pe CD sau DVD;  

 Anunţuri publicitare pentru presa scrisă naţională;  

 Anunţuri/spoturi radio;  
- Stabilirea şi derularea contactelor cu alte organizaţii atrase / antrenate în promovare (agenţii de turism, site-uri web specializate, organisme centrale şi locale ale administraţiei 

publice, alte instituţii);  

- Realizarea unui portal web de promovare a turismului raional;  

- Derularea efectivă a campaniei de promovare  

Subactivitatea 1. Participarea la târguri şi expoziţii  

Subactivitatea 2: Promovarea prin publicitate media;  

Perioada de implementare  

2021-2022 
Posibili parteneri  

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  

- Agenția de Investiții din Moldova 

- Ministerul Agriculturii,Dezvoltării Regionale și Mediului;  

- Agenţii de turism; 

-  APL 1 și APC.  

-  

Surse de finanţare  
 - Programele Naționale 

-  Fonduri externe;  

- Fonduri proprii; 

Rezultate aşteptate  
- Campanie de promovare şi informare cu privire la pachetele turistice integrate;  

- Un număr de locuri de munca permanente nou create;  

- Creşterea numărului de turişti ai raionului Telenești;  
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2.3. PLAN DE MANAGEMENT AL IMPLEMENTĂRII 

STRATEGIEI 

Întărirea capacităţii instituţionale. Odata cu elaborarea strategiei şi 

identificarea proiectelor pe domenii, este necesară implementarea acesteia prin 

intermediul Direcţiei economie din cadrul Administraţiei Publice Locale, structura ce 

va fi responsabilă cu planificarea, implementarea şi operarea planului strategic. 

Astfel, în perioada imediat urmatoare aprobarii de catre Consiliul Local a 

strategiei, apare necesitatea intaririi capacităţii instituţionale a administratiei publice, 

atat la nivelul conducerii cât şi la nivel de execuţie. 

Procesul de implementare a strategiei este unul de durată, astfel ca un alt aspect 

foarte important este necesitatea mobilizării în scurt timp a administraţiei publice în 

vederea conceperii şi implementării unor proceduri clare de lucru, în toate 

compartimentele şi departamentele funcţionale, un accent aparte punandu-se pe 

structura a cărei responsabilitate va fi implementarea strategiei. 

Astfel, este de dorit să fie organizate cursuri şi alte forme de instruire pentru 

funcţionarii publici, cele mai importante specializari în acest sens fiind dezvoltarea 

economică locală şi regională, urbanism şi amenajarea teritoriului, managementul de 

proiect, achiziţiile publicce, impozitele şi taxele locale, etc. 

Atunci cand responsabilitatrea implementarii unui proiect revine unei structuri 

exterioara administraţiei publice, este recomandat ca organizarea şi coordonarea 

parteneriatului să fie făcută tot de biroul de planificare şi dezvoltare strategică, pentru 

asigurarea unui transfer real de cunoştine şi, foarte important, respectarea perioadei de 

implementare. 

Este recomandată menţinerea şi dezvoltarea Comitetului Locale de Coordonare 

şi Grupurile Locale de Lucru şi ca acestea să se implice, perioadic, în implementare, 

prin organizarea unor şedinte de progres, în care să fie analizat statusul strategiei, 

precum şi necesitatea actualizarii şi ajustarii acestora. 

Un alt punct esenţial al structurii de implementare este promovarea strategiei. 

Pentru aceasta este necesar un marketing adecvat, pentru a informa populaţia asupra 

stadiului strategiei, cît şi să atragă investitorii externi în APL-urile din raion pentru 

susţinerea dezvoltării economice locale. 

Deosebit de importanta este, în cadrul acestor acţiuni de marketing, informarea 

populaţiei în timp real. 
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Acest lucru se poate realiza fie prin intermediul site-ului administraţiei publice 

locale, fie prin crearea de noi pagini dedicate exclusiv strategiei şi stadiului de 

implementare a acesteia. 

Odata cu aprobarea strategiei de catre Consiliul Local, ea devine un document 

programatic, o „Constituţie a raionului”, ceea ce acorda structurii de implementare 

sprijinul total şi nemijlocit al cetăţenilor ceea ce creează, astfel, un fundament solid în 

promovarea şi implementarea proiectelor asumate, avându-se garanţia atingerii 

obiectivelor pe termen lung şi a obiectivului general valabil pentru comunităţile locale: 

prosperitate pentru prezent şi viitor. 

Potenţialul de finanţare a planului strategic. Dupa aprobarea Strategiei, în 

perioada imediat urmatoare, bugetul local de venituri şi cheltuieli va reflecta noua 

abordare a managementului administraţiei publice locale asupra obiectivelor strategice. 

Astfel, acest buget trebuie să fie echilibrat construitşi capabil să ofere suportul 

financiar optim necesar dezvoltării, reprezentand punctul critic al tuturor activităţilor 

de implementare. 

Odata proiectele dezvoltare, cel puţin la nivel incipient de prefezabilitate, vor fi 

determinate sumele necesare implementării proiectelor în funcţie de importanţa lor, 

perioada de implementare, precum şi schema de coordonare a fondurilor publice, 

precum şi a celor private, propriisau atrase, ţintindu-se nivele ridicate pentru factorii de 

multiplicare. 

Pentru managementul financiar al proiectelor – şi, implicit, al fondurilor – este 

necesară o construcţie instituţională eficientă, care sa fie capabilă de implementarea şi 

monitorizarea proiectelor selectate. O altă responsabilitate importantă a acestei unităţi 

este şi aceea de a atrage surse pentru implementarea proiectelor vizand: 

 Fondurile publice – locale şi/sau transferate de la nivel raional sau 

naţional. 

 Fondurile publice şi private pentru realizarea unor investiţii de anvergura, 

care vor fi adresate prin parteneriat. 

  Fondurile private, de la nivelul investitorilor interni şi externi- 

 Fonduri nerambursabile, în special fonduri ale Uniunii Europene 
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2.4. IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE, IMPACTUL 

IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

Elementele cheie care stau la baza planificării strategice sunt: monitorizarea şi 

evaluarea. Acestea constau în evaluarea activităţilor, a rezultatelor intermediare, 

atingerea scopurilor în intervalul de timp asumat, în condiţiile resurselor alocate. 

Separat de structura responsabilă cu implementarea strategiei, încă din 

momentul aprobării strategiei în Consiliul raional, este necesar înfiinţarea unui 

Comitet de Monitorizare. Responsabilităţile acestui comitet constau în: analiza 

periodică a stadiului implementării, propuneri pentru revizuirea planului, analizarea şi 

arobarea rapoartelor intermediare, întocmirea de rapoarte de monitorizare pentru 

fiecare obiectiv general, obiectiv specific şi măsură. 

La sedinţele periodice de monitorizare, pot participa, la invitaţia Comitetului, şi 

reprezentanţi ai organizaţiilor locale, regionale sau naţionale implicate în derularea 

procesului dezvoltării strategice: agenţii de dezvoltare, ministere, asociaţii ale 

întreprinzătorilor din diferite domenii, reprezentanţi ai societăţii civile etc., în funcţie 

de specificul proiectelor. Pentru monitorizarea strategiei sunt folosite două categorii de 

indicatori: indicatorii de impact şi indicatorii de rezultate. 

În cadrul sedinţelor periodice, stadiul implementării poate fi monitorizat în orice 

moment de către Comitetul responsabil cu acest lucru cu ajutorul fişelor fiecărui 

obiectiv strategic, detaliate mai jos, prin completarea acestora. Pentru realizarea 

acestui lucru este necesară colaborarea cu toate instituţiilor implicate, pentru furnizarea 

unor date şi informaţii corecte şi concrete, altfel rezultatele obţinute nu reprezintă o 

imagine fidelă a statusului strategiei. Aceste fişe, precum şi categoriile de indicatori 

menţionaţi nu sunt limitative, reprezintă doar un punct de pornire în evaluarea stadiului 

implementării strategiei. Pe parcursul derulării procesului de implementare din cadrul 

Primăriei, pot fi introduse în cadrul fişelor de monitorizare, de către Colectivul 

responsabil cu acest lucru, şi alte categorii de indicatori, atunci când aceştia consideră 

ca fiind necesar acest lucru, pentru o mai bună monitorizare. În continuare se listează 

cele mai importante efecte pe care strategia le va avea asupra comunităţilor, prezentate 

pe fiecare domeniu în parte: 

Infrastructura. Căile de comunicaţie rutieră ce facilitează accesul înspre şi 

dinspre localităţi vor fi aduse la standardele UE, cu ajutorul proiectelelor promovate, 

iar reţelele de apă şi apă uzată vor conecta toată populaţia şi agenţii economici care îşi 

vor desfăşura activitatea în raionul Telenești. De asemenea, calitatea apei şi prestarea 

serviciilor de apă şi canalizare vor respecta directivele UE, conform procesul de 

Regionalizare la care Republica Moldova trebuie să se alinieze. Este necesar că 

desfăşurarea activităţilor economice să respecte cerinţele în privinţa impactului asupra 
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mediului. Dezvoltarea urbană prin proiectele orientate către fondul locativ şi calitatea 

locuirii este un alt aspect important avut în vedere. 

Mediul economic. Relansarea economică a raionului reprezintă obiectivele, 

priorităţile strategiei, proiectele identificate fiind orientate către acest lucru. Orizontul 

2030 va schimba profilul economic al raionului Telenești prin promovarea turismului, 

a antreprenoriatului şi parteneriatelor public-privat. Astfel, activităţile economice 

anticipate vor avea ca efect creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă, creşterea 

veniturilor şi implict a consumului. Toate acestea, împreună cu o coşnita raţională, vor 

aduce stabilitate şi bunăstare în familiile comunităţilor. 

Social, cultură şi educaţie. Implementarea strategiei 2021-2027 va avea un 

impact pozitiv şi asupra domeniilor social, cultural şi educativ. Strategia este orientată 

atât către infrastructura de susţinere a acestor domenii, cât şi asupra activităţilor 

specifice, un rol important al aceste strategii fiind acela de susţinere a ONG-urilor din 

aceste domenii, care vor creea valoarea adaugată. 

De asemenea, conceptul strategic susţine, alături de administraţie, implicarea 

societăţii civile la actul decizional, prin ONG-uri capabile să implementeze proiecte 

împreună cu mediul de afaceri. Un alt aspect important este cel al realizării unui 

parteneriat şcoală-mediu de afaceri, acest lucru fiind necesar pentru creşterea 

adaptabilităţii tinerilor la piaţa muncii. 

Turism. Strategia de dezvoltare aduce în prim plan turismul, cu potenţial pe 

termen lung. Se au în vedere, în special, măsuri şi proiecte de marketing şi facilităţi de 

finanţare prin accesarea de fonduri pentru dezvoltarea de capacităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

MECANISMUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR 

 

 Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Socio-

Economică a raionului Telenești are drept scop aprecierea gradului de realizare a 

programelor și proiectelor propuse de document, per ansamblu, cât şi fundamentarea 

eventualelor revizuiri şi modificări ale obiectivelor, programelor, ţintelor și proiectelor. 

Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informaţiilor despre modul de 

implementare a Strategiei propuse pentru dezvoltarea durabilă a raionului Telenești. 

Evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării 

cu scopul de a analiza modul în care strategia şi-a atins ţinta şi a avut eficienţa 

scontată. 

 Monitorizarea va fi efectuată de către instituţia Consiliului Raional Telenești, 

care va consta în verificarea şi controlul implementării proiectelor recomandate, de 

către instituţiile sau/şi direcţiile responsabile, propuse în această strategie, de către 

echipa de lucru în comun acord cu reprezentaţii Consiliului Raional Telenești. 

Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a 

ţintelor propuse iniţial cu situaţia dezvoltării raionului la diferite momente de timp. 

Evaluarea implementării strategiei presupune analiza evoluţiei indicatorilor de 

monitorizare şi a stadiului la care aceştia se află în funcţie de ţintele aferente stabilite 

(valoarea planificată/preconizată) în cadrul obiectivelor strategice. Este notoriu şi 

recomandat, în cazul unor modificări de anvergură a mediului socioeconomic, politic 

sau/şi tehnologic să fie documentul Strategiei revizuit. 

Cadrul de indicatori ai SNDR abordează rezultatele de impact aferente 

obiectivelor generale și rezultatelor la nivel obiective specifice, asigurând o integrare 

și sistematizare standardizată a logicii intervențiilor. Indicatorii de impact vor fi 

centralizați cu o periodicitate anuală, în vederea documentării rezultatelor atinse în 

cadrul intervențiilor implementate, fiind raportați către CNCDR și Cancelaria se Stat. 

Una dintre principalele provocări în procesul de monitorizare și evaluare ține de 

disponibilitatea datelor în profil regional, cauzată de progresul încă lent în avansarea 

statisticii regionale. Deși Biroul Național de Statistică are formulată o metodologie 

separată pentru colectarea și calcularea unui set cheie de indicatori aferenți politicii de 

dezvoltare regională, acest exercițiu a fost desfășurat doar parțial.În perioadele 

anterioare de programare au fost aplicate multiple abordări menite să ofere o bază 

pentru estimarea impactului intervențiilor politicii de dezvoltare regională. Totuși, 

aceste abordări nu au avut o continuitate din lipsa unor protocoale inter-instituționale 

specifice sau a unor practici instituționalizate.  

 

Luând în considerare setul de indicatori determinați, prezenta strategie va fi 

supusă unei evaluări complexe a impactului (evaluare intermediară și ex post). În caz 
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de necesitate vor fi efectuate studii și evaluări specifice sectoriale. Rezultatele finale și 

recomandările evaluărilor vor fi incluse într-un raport de evaluare care se va prezenta 

Consiliului.  

Totodată, având în vedere deficitul de date statistice în profil regional, precum și 

pentru cumularea rezultatelor atinse în cadrul proiectelor, la nivelul local vor fi 

desfășurate evaluări sumative ale proiectelor implementate. 

 

INDICATORI DE MONITORIZARE 

 

Obiective 

strategice 
Indicatori de monitorizare Unitatea de 

măsură 

 

Valoarea, 

2020 

Valoarea  

2021-2027 

 Notă 

 Numărul populaţiei, prezentă  mii pers. 63,18   

 Populaţie economic activă mii pers. 39,10   

Ponderea populaţiei economic active în 

total populaţie 
mii pers. 

61,89   

 Populaţie ocupată în economie – total mii pers. 5,66   

Obiecte  economice,  inclusiv  GȚ număr 7651   

 Numărul agenţilor economici activi număr 1042   

întreprinderi economice  noi create număr 32   

 Întreprinderieconomice radiate număr 123   

DES Persoane angajate în sectorul industrial  număr -   

Volumul producţiei industriale (mil. MDL, 
preţuri curente) 

mil. MDL, 104,22   

Modificarea volumului producţiei 

industriale  

%  

- 

  

Salariul angajaţilor din industrie (creşteri în 

preţuri comparabile) 

număr 7476   

 Volumul l producţiei agricole în  preţuri 

curente, tota 

mil. MDL 218,0   

Mijloace financiare  utilizate pentru 

susţinere sectorului  agrar: total 

mil. MDL 13,88   

 Volumul investiţiilor în capital fix (mil. 

MDL, preţuri curente) 

mil. MDL 195,17   

Evenimente investiţionale organizate în 

raionul Telenești 

număr 2   

Soldul investiţiilor străine  mil. USD 21,95   

 investiții  in domeniul mediului mil. MDL 5,30   

investiții  in  domeniul infrastructurii  

drumurilor 

mil. MDL 74,20   

 investiții  in domeniul  efecienței 

energetice 

mil. MDL 2,89   
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 indestiții  in infrastructura educațională mil. MDL 15,56   

 Vânzările de mărfuri cu amănuntul în 

preţuri curente  

mil. MDL 11,11   

 Servicii cu plată prestate populaţiei în 

preţuri curente  

mil. MDL 5,41   

 IMM benefeciar de finanțări  nerabusabile  număr 20   

 Tineri instruiţi în domeniul afacerilor şi 

antreprenoriatului  

număr 3   

 Femei instruite în domeniul afacerilor şi 
antreprenoriatului 

număr 3   

Antreprenori instruiţi în domeniul 

antreprenoriatului 

număr 13   

Furnizori ai serviciilor de advisoring şi 

consultanţă în raion  

număr 1   

Antreprenori ce au apelat la linii de 
finanţare 

număr 33   

Întreprinderi care s-au asociat în diverse 

forme de cooperare  

număr -   

     

Întrepridneri care au participat în cadrul 

cooperării transfrontaliere   

număr -   

 Suprafaţa terenurilor agricole consolidate,  ha    

Asociaţii de producători agricoli formate  număr -   

Sisteme agroalimentare locale în producţie, 

comercializare şi procesare create  

număr    

Ferme zootehnice fondate  număr    

Suprafeţe viticole plantate,  ha    

Suprafeţe de terenuri agricole irigate ha)    

 Volumul investiţiilor privind valorificarea 
zăcămintelor naturale  

mil. MDL -   

 Venituri în bugetul unităţii administrativ-

teritoriale  

mil. MDL 327,15   

  Din care: Venituri proprii mil. MDL 30,52   

 Cheltuieli din bugetul unităţii 

administrativ-teritoriale 

mil. MDL 319,20   

  Bugetul  raional mil. MDL 182,26   

  Bugetul  primăriilor mil. MDL 135,92   

 Salariul mediu lunar - total lei 5977   

IEM     Plasaţi în câmpul muncii număr 339   

Rata şomajului (în % faţă de populaţia 
economic activă) 

% 3,5   

 Persoanele înregistrate la Agenţia pentru 

ocuparea forţei de muncă Telenești  

număr 1433   

Şomerii încadraţi în cîmpul muncii  număr 339   
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Şomerii instruiţi profesional  număr 560   

Locurile de muncă atestate de către agenţii 

economici publici şi privaţi  

număr 584   

 Rata natalităţii  promile 9.9   

Rata mortalităţii  promile 12.7   

Rata nupţialitate promile 5.4   

Rata divorţurilor  promile 2.2   

Migrația  internă , sosiri număr 283   

Migrația  internă plecări număr 675   

sporul  migratoriu număr -392   

Vîrstnici încadraţi în cîmpul muncii  număr -   

Adresările şi accesul populaţiei la serviciile 

de planificare a familiei  

număr -   

 Centrul multifuncţional  număr 1   

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi 

multiple şi severe din or. Telenești (nr. 
beneficiari) 

număr 20   

 Serviciul - Asistenţă Parentală 

Profesionistă-APP  

număr 15   

Copii plasaţi la serviciul Asistenţă 

Parentală Profesionistă  

număr 35   

 Serviciul - Case de Copii de Tip Familial 
(număr)-CCTF 

număr 2   

Copii plasaţi la casele de copii de tip 

familial  

număr 14   

 Serviciul - Asistenţa Personală  număr 250   

 Persoane cu dizabilităţi plasaţi la Serviciul 

Asistenţă Personală  

număr 250   

 Serviciul – Sprijin Familial număr 89   

 Serviciul – Respiro (număr persoanelor cu 

dezabilităţi plasaţi) 

număr 56   

 Persoane cu dizabilităţi, care au trecut 

reabilitarea medicală  

număr    

 Localităţi care beneficiază de servicii de 
salubrizare 

număr 6   

 Cantitate de deşeuri colectate selectiv, din 

total deşeuri 

% 1,5   

 Gunoişti neautorizate lichidate  număr 1   

 Pubele, containere, coşuri de gunoi 

instalate  

număr 111   

 Volum deşeuri reciclate kg. -   

 Reţele de apă înlocuite/an  % 11   

 Reţele de canalizare înlocuite/an  % 57.5   

 Lungimea totală a reţelei de apă extinsă    km) 522.9   



131 

 

 Lungimea totală a reţelei de canalizare 

extinsă  

km 60.9   

 Rata de acoperire a raionului cu reţeaua de 
alimentare cu apă  

% 79.1   

 Rata de acoperire a raionului cu reţeaua de 

canalizare  

% 14.2   

 Populaţia conectată la reţeaua de apă şi 

canalizare din total populaţia raionului  

% 7.4   

 Apa uzată colectată, tratată . Mii m3 156.3   

 Gradul de contorizare a locuinţelor, din 

total locuinţe conectate la reţea 

%) 74.6   

 Staţii de epurare retehnologizate  număr 1   

 Şcoli şi grădiniţe în raion conectate la 

reţeaua de apă şi canalizare  

număr 70   

 Lungimea totală a reţelelor de gaze  km 428.4   

 Gospodării conectate la reţeaua de gaze, 

din total gospodării existente în raion  

% 23.2   

 Lungime de drumuri locale reconstruite  km) 57.9   

 Lungime de drumuri locale noi asfaltate  km 34.0   

 Instituţii publice care au beneficiat de 
proiecte de eficienţă energetică pentru 

schimbarea geamurilor şi izolare termică 

număr -   

 Instituţii publice care utilizează biogazul şi 

biomasă ca sursă de energie alternativă 

număr 4   

 Agenţi economici care desfăşoară 

activitatea de producere a brichetelor şi 

paleţilor  

număr 2   

 Suprafeţe împădurite,  hectare    

DSP Cheltuielile pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de spital 

mii lei 555,6   

Centrele de Sănătate construite (capital 

reparate) în mediul rural  

număr 1   

Centrele de Sănătate rurale dotate cu 

echipament medical modern  

număr 1   

 
 

 

Gradul de asigurare a populaţiei cu medici, 
persoane la 10 mii locuitori   

număr 5,1   

Medici de familie la 10 mii locuitori rurali  număr 6,0   

 Funcţionari publici formaţi în domeniul 
managementului de proiect 

% -   

 Proiecte investiţionale finanţate  număr 11   

 Strategii de dezvoltare locală realizate  număr 2   

 Funcţionari publici formaţi în domeniul 

tehnologiilor informaţionale  

număr 1   

 Actori locali implicaţi în LAG număr -   

 Participanţi (societate civilă) la consultările număr -   
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publice  

 Participanţi (societate civilă) la consultările 

publice  

număr -   

 Cadre didactice care predau obiectele sau 

activează în corespundere cu profilul şi 

calificarea cerute  

(% din numărul 
lor total) 

   

 Şcoli şi licee reorganizate  (% din numărul 

lor total 
necesar) 

   

 Profesori instruiţi în funcţie de specializare  (% din numărul 

total al 

pedagogilor) 

   

 Părinţi sau persoane ce îi reprezintă, care 
au participat la activităţi educaţionale 

(numărul părinţilor care au participat la 

activităţi educaţionale /per elev) 

număr    

 Copii din familiile social vulnerabile cu 

susţinere financiară/materială (% din 

numărul copiilor ce au nevoie de susţinere 

financiară/materială) 

%    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
CAE 

Case de cultură renovate număr 2   

Biblioteci renovate număr 1   

Muzee renovate număr -   

Fondul de carte înoit anual în bibliotecile 

publice  

% 12   

Personal instruit din cadrul organizaţiilor 

publice 

 84   

Evenimente culturale organizate    număr    

Produse culturale nou create  număr 1   

Tineri ce se antrenează în şcolile sportive, 

în comparaţie cu anul de referinţă  

% -   

Tineri activi ai şcolilor de arte, în 

comparaţie cu anul de referinţă  

% -   

Campanii de informare şi promovare a 
mediului cultural sportiv  

număr 2   

Trasee turistice locale create şi integrate în 

traseele turistice naţionale şi internaţionale  

număr -   

Unităţi comerciale şi de prestare a 

serviciilor lansate  

număr 12   

Evenimente culturale şi de agrement 
organizate  

număr    

Locaţii de agrement create  număr    

Turişti sosiţi  număr    

TCE Participări la evenimentele turistice, tîrguri 

în ţară  

număr    

Participări la evenimente turistice în 

străinătate  

număr    
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2.5 METODOLOGIA DE ELABORARE A STRATEGIEI 

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Telenești constituie bază 

atât pentru dezvoltarea economiei locale cât şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 

cetăţenilor. 

Realizată din iniţiativa consiliului raional, strategia se bazează pe un proces 

participativ unic, ce implică autorităţile locale, cetăţenii şi mediul privat, prin 

intermediul sondajelor şi dezbaterilor organizate de experţi. 

Etapizat, pentru realizarea Strategiei, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

1. Pregătirea documentaţiei în vederea culegerii de informaţii şi constituirea 

Grupurilor Consultative de Lucru pentru iecare domeniu de interes raional, al 

Secretariatului raional şi a Comitetului raional de Coordonare, ce validează fiecare 

etapă din planul de implementare a strategiei, ca for cu drept de recomandare. 

În sarcina Comitetului raional de Coordonare este managementul procesului de 

elaborare a strategiei. Astfel, Comitetul a fost ales în cooperare cu nivelul executiv al 

Consiliului raional şi cu sprijinul experţilor, având în componenţă lideri respectaţi ai 

raionului, ce sunt interesaţi de viitorul raionului pe termen lung. 

Dimensiunea Comitetului este suficient de mare pentru a asigura 

reprezentativitatea tuturor grupurilor din comunitate, dar şi suficient de restransă încât 

să se poată ajunge la un consens. 

Odată cu stabilirea componenţei Comitetului raional de Coordonare, au fost 

nominalizate şi persoanele care formează Secretariatul raional, ce a avut drept 

responsabilitate dezvoltarea şi implementarea activităţilor programului coordonat de 

Comitet. Secretariatul este punctul de contact al proiectului, de unde se pot afla, 

oricând, informaţii despre stadiul implementării şi de unde se pot obţine răspunsuri la 

orice interpelare a Comunităţii. Persoanele desemnate să facă parte din Secretariatul 

Local lucrează şi comunică în permanenţă cu Grupurile de lucru, diseminează 

materialele elaborate de acestea, cu sprijinul experţilor şi le difuzează, mai departe, 

către Comitetul raional de Coordonare. 

În ceea ce priveşte Grupurile de Lucru, rolul acestora este de a reprezenta 

comunitatea cât de mult posibil în procesul participativ de elaborare a strategiei. 

Grupul de Lucru identifică soluţiile pentru fiecare problemă critică, prin 

colectarea şi analiza informaţiilor. Dimensiunea Grupurilor este suficient de mare 

pentru a se asigura reprezentativitatea necesară, dar şi destul de restrânsă pentru a se 

asigura obţinerea unui consens. 
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2. Întocmirea Profilului Critic al Raionului, prin intermediul unei analize 

extinse a documentaţiei disponibile cu privire la Comunitate în ansamblul ei. 

Astfel, pentru definirea şi înaintarea unor propuneri concrete de dezvoltare 

durabilă, s-a realizat, în primul rând, un diagnostic al cadrului socio-economic şi al 

activităţilor desfăşurate în raionul Telenești. 

Au fost investigate 5 domenii de acţiune strategică: 

- Dezvoltarea economică 

- Infrastructură 

- Servicii publice 

- Cultură, agrement 

- Turism 

Este foarte important ca analiza situaţiei actuale să fie una cât mai realistă, drept 

pentru care colectarea datelor din teritoriu s-a facut în colaborare cu Autoritatea locală, 

instituţiile locale şi membrii comunităţilor locale. Cu ajutorul acestor seturi integrate 

de informaţii au fost determinate, între altele, potenţialul turistic al localităţii, baza 

economică a acesteia, s-au identificat resursele, s-au evaluat structura şi nevoile pieţei 

forţei de muncă, a fost stabilit un profil al populaţiei pe baza tendinţelor demografic 

din ultimii ani şi s-a evaluat starea de poluare. 

3. Analiza SWOT. Prin aplicare analizei SWOT au fost obţinute informaţii 

relevante pentru situaţia existentă, prin care au fost inventariate toate aspectele ce 

descriu raionul Telenești. Astfel, rezultatul acestor etape îl constituie raportul privind 

analiza diagnostic. 

4. Elaborarea planului de dezvoltare strategică şi determinarea cadrului 

acestuia de implementre, cu sprijinul structurilor locale. Identificarea direcţiilor de 

intervenţie strategica, prin intermediul Grupurilor de Lucru, se finalizează cu 

prezentarea în faţa Comitetului raional de Coordonare, a obiectivelor specifice, pentru 

fiecare obiectiv general, respectiv a măsurilor necesare pentru adresarea fiecărui 

obiectiv specific. 

Dat fiind faptul că cea mai mare parte a resurselor umane şi financiare necesare 

implementării strategiei provine de la nivelul administraţiei locale, documentul de 

planificare strategică va fi supus spre aprobare Consiliului raional în mod oficial. În 

acest mod, angajamentul implementării strategiei este unul public, şi devine una dintre 

priorităţile administraţiei în exerciţiile financiare publice ale următorilor ani. 
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5. Elaborarea planului de implementare. După identificarea obiectivelor 

strategice şi validarea acestora de către comunităţile raionului prin intermediul 

grupurilor locale de lucru, se trece la următorul pas al planificării strategice, ce constă 

în identificarea proiectelor, alocarea resurselor şi identificarea partenerilor posibili 

pentru fiecare proiect. 

În cadrul grupurilor de lucru au fost discutate şi analizate proiectele cele mai 

importante, în contextul limitat al resurselor umane şi financiare. Toate proiectele sunt 

importante pentru viitorul raionului şi se încadrează în noile direcţii, dar numai unele 

dintre acestea aduc un aport considerabil la nivelul bunăstării colective într-un interval 

de timp dat. Astfel, s-a impus o selecţie a celor mai relevante. Au fost luate în calcul şi 

condiţiile de eligibilitate menţionate în documentele programatice ale fondurilor 

structurale, astfel încât proiectele să se încadreze în diferitele axe şi măsuri pentru 

finanţare. 

Totodată, pentru fiecare proiect în parte, au fost identificaţi şi alocaţi indicatori 

de monitorizare şi evaluare, instrumente utile în activitatea ulterioară a grupelor de 

lucru, pentru implementare. Exerciţiul de monitorizare este indicat a fi efectuat cel 

puţin trimestrial sau semestrial, iar evaluarea să fie făcută anual doar pentru anii care 

nu sunt de referinţă, în vederea ajustărilor structurale la nivel de obiective specifice şi 

priorităţi. 
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