ANEXA nr.1
La Decizia nr.03/04 din 21 iunie 2018
RAPORTUL
Privind mersul îndeplinirii Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti 2013-2020 în perioada anilor 2015-2017
OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.1.

Buna guvernare

Programe

P.1.1. Program de formare a reprezentanţilor APL
în domeniul planificării

Obiectiv strategic 1. Ameliorarea performanţelor manageriale ale APL

Proiecte

Pr.1.1.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
managementului strategic şi a managementului prin
obiective

Realizat

”Dezvoltarea abilităților manageriale”:
APL de nivelul I - 3 persoane;
APL de nivelul II – 4 persoane
Participarea funcționarilor publici din raionul Hîncești la
instruirile organizate in cadrul Academiei de Administrare
Publică sub genericul Planificarea strategică – 5
funcționari.

P.1.2. Program de dezvoltare a
cunoştinţelor personalului din administraţia
publică în atragerea fondurilor, inclusiv în
scrierea proiectelor

P.1.3. Program de formare a personalului în
domeniul tehnologiilor informaţionale
tehnologiilor informaţionale

Pr.1.1.2. Organizarea deplasărilor în vederea
schimbului de experienţă

Au fost organizate deplasări în vederea schimbului de
experienţă , inclusiv:
APL de nivelul I – 4 persoane – România
APL de nivelul II Ucraina -18 persoane
Ungaria – 4 persoane
România - 50 persoane
Slovacia – 1 persoana
Austria– 1 persoana
Italia - 1 persoana
Belgia – 1 persoană
Regatul Norvegia– 2 persoane
Republica Belorusia - 1 persoană
Polonia – 6 persoană
Germania - 1 persoană

Pr.1.2.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
managementului proiectelor şi fund-rising

Funcţionarii publici instruiţi la cursul “Managementul
proiectelor” în cadrul Academiei Administrare Publică - 6
APL de nivelul I ”Scrierea proiectelor” – 3 persoane
APL de nivelul II –
”Scrierea proiectelor” – 3 persoane
-”Managementul și elaborarea programelor/proiectelor” –
4 persoane.

Pr.1.3.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
tehnologiilor informaţionale, în special cursuri de
Microsoft Office şi utilizare PC

APL de nivelul I – 2 persoane
APL de nivelul II – 4 persoane

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.1.

Buna guvernare

Obiectiv strategic 2. Implicarea comunităţii în procesul de guvernare locală

Proiecte
P.2.1. Crearea grupurilor de acţiune
locală (LAG)

P.2.2. Program de îmbunătăţire a
mecanismelor de consultare publică

P.2.3. Asigurarea transparenţei activităţii
APL

Pr.2.1.1. Proiect de iniţiere a grupurilor de acţiune
locală:
a) Configurarea structurală şi funcţională a LAG
b) Sesiune de pregătire şi specializare a membrilor
LAG
Pr.2.2.1. Realizarea unui ghid informativ şi derularea
campaniei de informare cu privire la metodele de
consultare publică şi bunele practici de urmat

Realizat
APL de nivelul I 2 LAG –com. Cotul-Morii
1 LAG – sat.Buţeni

APL de nivelul I –
Campanii de informare – 1
APL de nivelul II –
Campanii de informare – 5

Au fost organizate – 6 Seminare de instruire.
Pr. 2.3.1. Instruire privind pregătirea APL de nivel I
şi II în realizarea rapoartelor de activitate

Pr.2.3.2. Proiect de dezvoltare a postului de radio
local

APL de nivelul I – 2 proiecte de dezvoltare a postului de radiou local
(com.Cotul-Morii şi com.Mingir)

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică
Programe

Obiectiv strategic 3. Revigorarea industriei

P.3.1. Susţinerea agenţilor economici prin
oferirea suportului logistic şi
informaţional

Pr.3.1.1. 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

-

-

P.3.2. Sporirea mobilităţii forţei de muncă în
interiorul
raionului

P.3.2.1. Revitalizarea curselor de autobuze/maxi-taxi
între localităţile raionului

-

Crearea hărții ținutul Hîncești
Platforma electronică http://hincesti.guide/
200 Calendare pentru anul 2018 cu tematica Produs
de Hîncești care include informații referitor la
antreprenorii raionului
( descrierea produsului și datele de contact );
300 Calendare ( Descoperă ținutul Hîncești;
100 Cărți de vizită;
2 Bannere Produs de Hîncești;
1 Rollup Produs de Hîncești;
64 Comunicate pe pagina web și facebook a
Consiliului raional Hîncești;
Participarea la 10 expoziții naționale și internaționale
( „Fabricat în Moldova”; “Farmer”; “Tourism, Hotels,
Leasure”; Expoziția din Polonia; Expoziția din
Prahova) .

20 Întruniri a Comisiei raionale pentru transportarea
regulată a pasagerilor și bagajelor;
4 Întruniri a grup de lucru pentru transportatrea
pasagerilor și bagajelor;

Stabilirea cursului și graficului de transport

P.3.3. Crearea brandurilor locale pentru
anumite produse

Pr.3.3.1. Proiect de identificare şi mapare a
produselor/brand

Marca Produs de Hîncești ( perioada 2016-2017). Marca are
menirea de a uni cei mai reprezentativi producătorii din
raionul Hîncești, dar și micii meseriaşi şi producători
insuficient de puternici din punct de vedere economic pentru
a se promova singuri.

P.3.4. Îmbunătăţirea infrastructurii de
procesare a producţiei agroindustriale

Pr. 3.4.1. Proiect de extindere spaţiilor de procesare a
producţiei agroindustriale

Spații de procesare a producției agroindustriale dețin
întreprinzătorii:
- GȚ. “Tronciu Nicolae”, s. Pereni;
- SRL “Fragolino”, s. Buțeni;
- SRL “ Cioara”, s. Cioara;
- SRL “TanixCom”, s. Ciuciuleni;
- A.O. „Dancu-Tabita” Produse lactate, s. Dancu;
- SRL “RusalePASTE”, s. Cărpineni;
ÎI “ Nicolae Podoleanu”, s. Cărpineni

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.2.

Dezvoltare economică

Obiectiv strategic 4. Impulsionarea activităţii investiţionale

Programe

Proiecte

P.4.1. Inventarierea patrimoniului de care dispune APL
de nivel I şi II, în vederea identificării rezervelor pentru
susţinerea procesului investiţional

P.4.1.1. Proiect de inventariere a patrimoniului de care
dispune APL

P.4.2. Utilizarea patrimoniului ce aparţine APL în
susţinerea activităţii economice

Pr.4.2.1. Crearea mecanismelor de revigorare şi
atractivitate a formelor PPP

Realizat
-1 Chestionar elaborat pentru chestionarea
primăriilor în vedrea identificării terenurilor cu
potențial investițional;
- Ședințe a Comisiei pentru Patrimoniu

Proiectul Moara cu Aburi s. Mereșeni
înaintat spre finanțare ADRC

P.4.3. Promovarea imaginii investiţionale a raionului
Hînceşti

Pr.4.3.1. Desfăşurarea campaniilor de informare a
potenţialilor investitori privind climatul investiţional al
raionului
Pr.4.3.2. Elaborarea şi diseminarea unui ghid al
oportunităţilor investiţionale în raion

-

-

Publicația raionului Hîncești;
Pleant „Descoperă ținutul Hîncești”;
Harta “Descoperă ținutul Hîncești”;
Organizarea și desfășurarea Infotrip;
Platforma http://hincesti.guide/
200 Calendare pentru anul 2018 cu tematica
Produs de Hîncești care include informații
referitor la antreprenorii raionului
( descrierea produsului și datele de contact );
64 Comunicate pe pagina web și facebook a
Consiliului raional Hîncești;
Publicații ăn ziarul local.

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.2.

Programe
le oferite
d

Dezvoltare economică

Programe

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea antreprenoriatului, creşterea productivităţii şi capacităţii competitive a
întreprinderilor

Proiecte
Pr.5.1.1. Organizarea instruirii tinerilor (în şcoli, colegii, licee) în
vederea obţinerii competenţelor de lansare şi desfăşurare a propriei
afaceri. (inclusiv formarea preliminară a profesorilor).

P.5.1. Stimularea programelor de
instruire antreprenorială şi profesională,
promovarea culturii antreprenoriale.

Realizat
Programul pare 1+1- instruirea pentru elaborarea
planurilor de afaceri.

Pr.5.1.2. Îmbunătăţirea formării antreprenorilor locali (cu accent pe
antreprenorii potenţiali, tineri, începători şi femei)

1 Seminar organizat de ODIMM pentru Femei în
afaceri

Pr.5.1.3. Proiecte de promovare a istoriilor de afaceri de
succes din raion (invitarea în şcoli şi şcoli profesionale a
antreprenorilor de succes; promovarea în mass-media raională, …).

5 Articole mass-media de promovare a antreprenorilor de
succes

Pr.5.1.4. Racordarea sistemului de învăţământ profesional şi de
reciclare a cadrelor raionului cu nevoile mediului de afaceri (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)
Pr.5.1.5. 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)

Programul pare 1+1- instruirea pentru elaborarea
planurilor de afaceri.

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.2.

Dezvoltare economică

Programe

P.5.2. Revigorarea infrastructurii de
sprijinire a afacerilor, inclusiv destinate
pentru facilitarea accesului ÎMM la
sursele de finanţare şi informare.

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea antreprenoriatului, creşterea productivităţii şi capacităţii competitive a
întreprinderilor

Proiecte
Pr.5.2.1. Iniţiative de informare a IMM-urilor privind
principalele probleme ale mediului de afaceri
a) Instituirea unei unităţi de informare a ÎMM privind
mediul de afaceri
b) Crearea unei baze de date privind mediul de afaceri a
raionului Hînceşti şi oportunităţile existente
Pr.5.2.2. Susţinerea activităţii celor mai bune instituţii,
care oferă suport antreprenorilor pe teritoriul raionului
– informare, consultanţă, logistică, marketing, cercetări

Realizat
33 Anunțuri plasate ( expoziții naționale și
internaționale, oportunități investiționale, forumuri
naționale și internaționale) pe pagina web și facebook
a Consiliului raional Hîncești dar și baza de date.
Instituțiile care au oferit suport antreprenorilor p-e
teritoriul raionului:
-Camera de Comerț și Industrie;
-Programul pare 1+1;
-ODIMM;
-Asociația fermierilor din raionul Hîncești;
- Asociația AgroInform;
- Asociația Axa.

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.2.

Dezvoltare economică

Programe
P 5.3 Dezvoltarea cooperării şi
integrării prinderilor, prin asocierea lor
în cooperative, clustere, holdinguri, alte
forme de ere a mediului de afaceri

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea antreprenoriatului, creşterea productivităţii şi capacităţii competitive a
întreprinderilor

Proiecte
Pr.5.3.1. Сrearea condiţiilor pentru cooperarea şi
integrarea întreprinderilor în formă de cooperative,
clustere, holdinguri, etc.

Realizat
1 Întrunire a APL II cu investitori
japonezi în vederea unui incubator de
afaceri.

Pr.5.3.2. Proiect de susţinere a iniţiativelor
întreprinderilor, interesate în cooperarea în formă de
clustere şi holdinguri

P. 5.4 Consolidarea dialogului dintre
prenori şi organele de administrare lică
la toate nivelele

Pr.5.4.2. Susţinerea creării şi consolidării asociaţiilor de
afaceri, consolidarea lor:
a) Promovarea necesităţii de consolidare a mediului
de afaceri pentru parteneriatul cu autorităţile şi
lobby-ul intereselor mediului de afaceri

-

Concursuil rational “Antreprenorul anului”;
Produsul de Hîncești;
33 Întruniri și mese rotunde cu antreprenorii
din raion;

Pr.5.4.3. Elaborarea mecanismului de implicare a
antreprenorilor în procesul de examinare şi adoptare a
deciziilor, referitor la mediul de afaceri la toate
nivelele de administrare:
a)
Crearea de Consilii a mediului de afaceri pe
lângă OAP
Pr.5.4.4. Моnitorizarea mediului de afaceri în raion
(elaborarea şi aprobarea metodicii de evaluare în cadrul
APL a mediului de afaceri din raionul Hînceşti

-

Crearea Asociației raionale a Patronatelor;

-

Elaborarea unei baze de date a agenților
economici și actualizarea permanentă;
- Întrunirea agenților economici cu
EuroRegiunea Siret-Prut-Nistru;
Organizarea participării agenților economici la
Forumul economiei Bălți și Ialoveni.

3.2.2.
Dezvoltare economică

Programe

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea antreprenoriatului, creşterea productivităţii şi capacităţii competitive a
întreprinderilor

Proiecte

Pr.5.5.1. Оrganizarea instruirii antreprenorilor, orientaţi
asupra cooperării transfrontaliere (privind beneficiile şi
riscurile acestei cooperări, căutarea partenerilor străini,
legislaţia şi piaţa României în diverse domenii)

P.5.5. Dezvoltarea cooperării transfrontaliere

Realizat

-

Pr.5.5.2. Efectuarea studiilor de marketing a pieţei din
România pe principalele grupe de bunuri, care prezintă
interes strategic pentru raion

-

Pr.5.5.3. Iniţierea şi susţinerea din partea APL a activităţii
instituţiei sau a proiectului, orientat nemijlocit asupra
cooperării transfrontaliere a mediului de afaceri

-

Elaborarea Planului de acțiuni
Hîncești-Vaslui în domeniul IMM (
schimb de experiență)
Expoziția din Prahova.

Efectuarea studiilor de marketing a
pieții din Județui Vaslui și Județul
Iași, România, de către Camera de
Comerț și Industrie Hîncești.
Implimentarea Proiectului
„Deszvoltarea oportunităților
investiționale în zona turistică
Hîncești-Leușeni”, fiind organizate 2
Forumuri: Forumul oamenilor în
afaceri din Hîncești și Forumul
oamenilor în afaceri, Județul Vaslui.
Organizarea a fost efectuată cu suport
programului și a APL.

Pr.5.5.4. rularea unei campanii de încurajare a
comerţului transfrontalier
APL a contribuit la organizarea:
Forumul investițional al oamenilor
de afaceri petrecut în raionul Hîncești;
Forumul investițional al oamenilor
de afaceri petrecut în Ungheni;
Forumul investițional transfrontalier
desfășurat în Județul Iași și Ialoveni,
organizat cu suportul Consiliului raional
Hîncești și a EuroRegiunei Siret-PrutNistru..

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică
Programe

P.6.1. Programul consolidării terenurilor
agricole

Obiectiv strategic 6. Sporirea competitivităţii sectorului agricol în raionului Hînceşti
Proiecte
Pr.6.1.1. Proiect în cadrul Politicii Publice de Consolidare a
Terenurilor Agricole a MAIA

Pr.6.1.2. Crearea unei baze electronice de date, publică şi
transparentă, de prezentare a ofertelor de vînzare şi
cumpărare a terenurilor, arendă, schimb

P.6.2. Program de formare a grupurilor de
producători agricoli

Realizat
DAA a CR Hîncești anuala organizat seminare de
instruire la nivel raional și local cu implicarea a tuturor
agricultorilor indiferent de
forma organizatorico
juridică. Anual au loc cite două seminare raionale , 7
seminare locale. Consultații individuale și in grup, după
necesitate. Familiarizarea cu proecte finanțatoare a
proectelor in cauză.
Din cele 39 de primării a r.Hincești, în cadrul Politicii
de Consolidare a Terenurilor Agricole a MAIA, de
proecta beneficiat doar localitatea Logănești – cu suma
de 700 mii lei, sumă ce ar permite corectarea erorilor
funciare.
DAA a CR Hîncești a susínutcrearea Portalului
informaíonal
agricol„AGRAVISTA”(www.agravista), gestionat
de către FNAM AGROinform,care conține
prezentarea ofertelor de vînzare și cumpărare a
terenurilor, arendă, schimb, pentru toate formele
organizatorico-juridice din raion, doritoare de a
efectua tranzacţii funiciare

Nu este realizat
Pr.6.2.1. Înfiinţarea unui birou de consiliere,
facilitare şi intermediere a asocierilor
Pr.6.2.2. Proiect de creare a grupurilor de producători agricoli La insistența DAA și scolarizarea agricultorilor pe
domenii, este creat un grup de producători agricoli în s.
Buțeni, C.Î.”MULTI-FRIGO”,care au reușit cu succes să
construiască un frigider cu capacitatea de 600 tone, să
activeze în comun la producerea, păstrarea și realizarea
strugurilor.
Sunt în stadiu de formare a grupului de producători
agricoli în s. Boghiceni, care se vor ocupa de procesarea
strugurilor și fructelor; la Hîncești , care se vor ocupa cu
creșterea ovinelor, procesarea și realizarea in comun a
produselor; în s.Cărpineni se vor ocupa cu construcția

P.6.3. Susţinerea investiţiilor pentru
modernizarea exploataţiilor agricole

P.6.4. Program de dezvoltare a sistemelor
agroalimentare locale în producţie,
comercializare şi procesare

Pr.6.3.1. Proiecte de co-finanţare a investiţiilor

Pr.6.4.1. Proiecte de integrare a întreprinderilor agricole şi
de procesare în cadrul unor filiere agro-alimentare
Pr.6.4.2. Studiu de zonare a tipurilor de produse din
sistemul agroalimentar raional

Pr.6.4.3. Proiect de promovare a avantajelor producţiei,
comercializării şi procesării în cadrul unui sistem
agroalimentar integrat

1.satul Voinescu raionul Hîncești – Rețea de irigare cu
bazin de acumulare –anul 2015. Costul obiectului de
infrastructură -2.178.027,11 MDL
2. satul Logănești raionul Hîncești – Segment de drum
cu lungimea 0,6km – anul 2015. Costul obiectului de
infrastructură -939.030,92 MDL
3. satul Logănești raionul Hîncești – Construcția podului
peste rîul Cogîlnic – anul 2016. Costul obiectului de
infrastructură -779.126,53 MDL
4. satul Stolniceni raionul Hîncești – Construcția podului
cu drumul de acces peste rîul Cogîlnic – anul 2017.
Costul obiectului de infrastructură -1.325.924,00 MDL
(în proces de construcție).
Numarul de beneficiari și valoarea subvențiilor primite
de raionul Hincesti pentru anii 2014-2017, inclusiv
Subvenţii AIPA – 76658211 Lei
Granturi din Proiectul MAC-P – 1778537 MDL;
183944 USD
Credite acordate IFAD – 4576747 MDL
Acest Proiect prevede realizarea pina in anul 2019.
Se efectuiază de către specialiștii DAA în comunicare
cu ANSA şi agenții economici, cu organizarea
iarmaroacelor, pieţelor agricole, reţelelor comerciale
agroalimentare cu scopul asigurării siguranţei produselor
agroalimentare.
Funcţionează 7 pieţe agricole autorizate. Anual se
organizează sezonier iarmaroace locale. Funcţionează o
vatsă reţea comercială agroalimentară autorizată.
DAA promoveaza producătorii agricoli prin
organizarea expozițiilor, tîrgurilor, desfășurate la
MOLDEXPO așa ca: Fabricat in Moldova, FARMER,
MOLDAGROTEHNICA , Festivalul Vinului la nivel
Național și regional. Consiliul raional contribuie
financiar la promovarea AE.

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

Programe

Obiectiv strategic 6. Sporirea competitivităţii sectorului agricol în raionului Hînceşti

Proiecte

P.6.5. Program de dezvoltare a sectorului
zootehnic

Pr.6.5.1. Proiecte de creare a fermelor zootehnice
moderne de capacitate medie

P.6.6. Crearea unui centru logistic regional,
modern şi funcţional pentru deservirea pieţelor
agricole din zonele transfrontaliere

Pr.6.6.1. Proiect de creare a unui centru logistic regional
pentru facilitarea comerţului intern şi extern cu produse
agroalimentare

P.6.7. Program de dezvoltare, de susţinere şi
valorificare a viticulturii şi vinificaţiei

Pr.6.7.1. Proiect de restabilire a plantaţiilor viticole şi de
creare a plantaţiilor viticole moderne

P.6.8. Program de restabilire infrastructurii de
irigare a exploataţiilor agricole din valea rîului
Prut

P.6.9. Programele de instruire profesională şi
antreprenorială a tinerilor agricultori

Realizat
Implimentate în perioada ultimilor ani a proectelor de
ferme zootehnice sunt:
SRL Vergecom (porcine), SRL GarmaGrup
(bovine)SRL Naturlactavit (junci). Aportul
Consiliului Raional fiind familiarizarea AE cu
susținerea statului la inființarea fermelor zootehnice
și proectele investiționale posibile.
Nu este realizat.

Se realiziază prin proectele AIPA , IFAD, MAC-P , PARE
1+1, Registrul vitivinicol.
Plantaţii viticole sădite: a. 2016- 96 ha; a.2017-75 ha.

A demarat în satul Voinescu – Rețea de irigare cu bazin
Pr.6.8.1. Proiect de creare a sistemului pentru irigare
Pr.6.8.2. Crearea Asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigare de acumulare –anul 2015. Costul obiectului de
infrastructură -2.178.027,11 MDL. La moment este
efectuat studiul de fizabilitate pe circa 10 000 ha în lunca
riului Prut. La acest compartiment suntem in căutare de
finanțări.
Sînt create 3 asociații a utilizatorilor de apă. Evidențiați
consumatorii de apă. Este necesară suma de 412 mln lei.

Pr.6.9.1. Proiect de învăţământ vocaţional în
agricultură şi dezvoltare rurală

Au fost dezvoltate 3 proiecte de învățămînt:
- formatori în viticultură-4
- producerea strugurilor- 25
- pregătirea cadrelor de mecanizatori -32

P.6.10. Program de protejare a culturilor şi
plantaţiilor locale

Pr.6.10.1. Restabilirea sistemului antigrindină
existent
Pr.6.10.2. Dotarea punctelor de lansare a rachetelor
cu echipament tehnologic necesar

Renovate 9 puncte rachetare:
2016 – 3 unităţi;
2017 - 6 unităţi.
56% terenuri protejate împotriva grindinei. DAA
promovează prin sesiuni de informare implementarea
sistemelor modern antigrindină.

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.3.

Capitalul uman

Programe

P.7.1. Parteneriate cu unităţile de
formare

P.7.2. Program de ocupare a forţei de
muncă

Obiectiv strategic 7. Sporirea şanselor de integrare sau reintegrare pe piaţa muncii

Proiecte
Pr.7.1.1. Crearea unei unităţi specializate de intermediere între
instituţiile de formare şi cererea de cadre calificate
Pr.7.1.2. Proiecte de formare continuă pe arii de specializare, în
dependenţă de cererea pentru cadre calificate
Pr.7.2.1. Prestarea serviciilor de informare, consiliere şi orientare profesională
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Realizat
Unitatea specializate de intermediere intre institutiile
de formare va fi creata pina la finele anului 2019.
Au fost petrecute 11 seminare de instruire in
domeniul de formare continua pe arii de specializare.
In perioada 2013-2017 au fost prestate servicii de
informare pentru 374 persoane.

Pr.7.2.2. Organizarea seminarelor informative cu participarea şomerilor şi
agenţilor economici în scopul sporirii şanselor de integrare a şomerilor pe piaţa
muncii

In perioada menționată au fost petrecute 45 seminare

Pr.7.2.3. Organizarea în parteneriat cu mediul de afaceri a
tîrgurilor locurilor de muncă

Au fost organizate 10 tirguri de angajare in cimpul
muncii.

Pr.7.2.4. Sporirea accesului la informaţii şi servicii implementate pe
piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile

A fost prestate servicii informationale pentru 2663
persoane.

Pr.7.2.5. Proiect de mobilizare a şomerilor din mediul rural
pentru antrenarea acestora în lucrări publice

Autoritațile publice din raion in perioada vizată au
antrenat la lucrările publice remunerate – 298
beneficiari.

P.7.3. Ameliorarea condiţiilor de
muncă şi dezvoltarea
mecanismelor de motivare a
salariaţilor

Pr.7.3.1. Proiect de instruire a angajatorilor în domeniul
managementului performanţei şi motivării salariale

Au fost organizate 7 seminare de instruire a
angajatorilor cu participarea a unui numar de 75
specialisti.

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.3.

Capitalul uman

Obiectiv strategic 8. Crearea condiţiilor pentru creşterea cantitativă şi calitativă a populaţiei

Proiecte

P.8.1. Programul de asigurare a
securităţii demografice în raionul
Hînceşti

Realizat

Pr.8.1.1. Crearea Comisiei raionale privind asigurarea
securităţii demografice (HG 768 privind aprobarea
Programului naţional strategic în domeniul securităţii
demografice a Republicii Moldova (2011-2025)

Comisia nu este creată.

Pr.8.1.2. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni
pentru realizarea obiectivelor Programului naţional
strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii
Moldova (20112025)

Planul de acțiuni nu a fost elaborat.

Pr.8.1.3. Proiect de prevenire a marginalizării vîrstnicilor
din viaţa socială

În raionul Hânceşti activează serviciile sociale pentru persoane vârstnice
care au menirea de prevenire a marginalizării vârstnicilor din viaţa socială:
- Serviciul asistenţă socială comunitară în cadrul DASPF Hânceşti;
- Serviciul îngrijire socială la domiciliu în cadrul DASPF Hânceşti
(619 de vârstnici);;
- Centrul de îngrijire la domiciliu a persoanelor care se află în
incapacitate de a se îngriji individual din or. Hânceşti şi zona
aferentă (la moment 35 de persoane vârstnice);
- Azilul pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi din
com. Sărata-Galbenă (la moment 42 beneficiari în vârstă);
- Centrul creştin „Sarepta” din com. Sărata-Galbenă (la moment 45
de persoane vârstnice);
- Centrul de zi a Societății Orbilor pentru alimentarea păturilor socialvulnerabile, or. Hânceşti (81 persoane vârstnice);
- Centrul SocialCONCORDIA, s. Mingir (28 de vârstnici);
- Centrul SocialCONCORDIA, s. Ciuciuleni (34 persoane în vârstă)
Centrul SocialCONCORDIA, s. Negrea (21 de persoane în vârstă)

Pr.8.1.4. 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.

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.3.

Capitalul uman

Programe

Obiectiv strategic 8. Crearea condiţiilor pentru creşterea cantitativă şi calitativă a populaţiei

Proiecte

Realizat

Pr.8.2.1. Organizarea şi susţinerea serviciului calificat şi integrat de sănătate
a reproducerii.

A fost păstrat în cadrul CS Hâncești funcția de
specialist în sănătatea reproducerii care deservește
femeile în cabinetul reproducerii.

Pr.8.2.2. Implementarea standardelor de prestare a serviciilor de sănătate a
reproducerii la nivel raional şi local.

S-a aprovizionat CS cu contraceptive contemporane
de care beneficiază toate femeile din grupa de risc.

P.8.2. Programul de
protecţie şi
planificare a
Pr.8.2.3. Program de monitorizare şi control permanent asupra creării condiţiilor
inofensive de muncă pentru femeile gravide şi femeile care alăptează, un orar de
familiei
muncă flexibil şi un regim
redus de muncă, precum şi concediul de maternitate şi indemnizaţii, în modul
stabilit de actele legislative în vigoare.

Toate gravidele angajate beneficiază de concediu de
maternitate la termenul de 30 sătrămini de gestație
pe o perioadă de 126 zile.

Pr.8.2.4. Crearea centrelor specializate de prestare a serviciilor social-orientate către
familiile vulnerabile cu femeile gravide şi copii, prin patronat social, organizat la
nivelul comunităţii, în realizarea acţiunilor de educaţie şi sprijin al acestor familii.

Au fost create Centrul de plasament PROFEMINA,
Centrul de plasament BRĂNDUȘA, Centrul de
plasament PASĂREA ALBASTRĂ.

Pr.8.2.5. Crearea centrelor de reabilitare şi consigliere psihologică, socio-medicale
pentru persoanele vîrstnice cu condiţii nefavorabile de trai, de tip privat

Activarea în contiunuarie a Centrului Prietenos
Tinerilor. Au început activitateaCentrului Comunitar
de Sănătate Mintală.
Acest proiect a fost realizat in mun.Hincesti,comuna
Sarata Galbena si s. Ciuciuleni.Proiectul respectiv
ramine a fi o prioritate pentru APL de ambele
niveluri pentru perioada 2018-2019.
Astfe de ratea functioneaza gratie existentei a 3
centre comunitare de asistenta sociala alternativa.

Pr.8.2.6. Implementarea măsurilor de susţinere a activităţilor pentru asigurarea
alimentaţiei adolescenţilor din păturile socialmente vulnerabile şi din instituţiile
instructiv-educaţionale şi curative.
Pr.8.2.7. Promovarea şi sprijinirea dezvoltării reţelei de furnizare a serviciilor
comunitare către persoanele vîrstnice solitare.
Pr.8.2.8. Crearea centrului multifuncţional pentru persoanele în etate.

Acordarea serviciilor de Îngrijiri Medicale la
domiciliu a persoanelor țintite la pat.

P.8.3. Programul de
informare a
populaţiei privind
riscuri de naştere a
copiilor la domiciliu
şi de prevenire a
avorturilor

Pr.8.3.1. Organizarea emisiunilor de informare a populaţiei privind riscuri de
naştere a copiilor la domiciliu şi de prevenire a avorturilor, emiterea placatelor şi
albumelor pe problemele respective.
Pr.8.3.2. Iniţierea activităţii privind informarea şi instruirea femeilor în
domeniul vieţii reproductive sănătoase (cluburi după interese).

Acordarea tuturor femeilor însărcinate a materialelor
informative (Carnetul perinatal, Agenda mamei).
Efectuarea regulată a convorbirilor cu fiecare
femee în cadrul cabinetului de reproducere.

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.4.

Servicii publice

Programe

P.9.1. Creşterea calităţii serviciilor medicale,
acordate populaţiei.

P.9.2. Îmbunătăţirea serviciilor sanitaroigienice ale populaţiei, în special a celei săteşti.

Obiectiv strategic 9. Remedierea infrastructurii ocrotirii sănătăţii

Proiecte

Pr. 9.1.1. Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii spitalelor

Pr.9.2.1. Organizarea campaniei de ameliorare a
condiţiilor igienice de trai în mediul rural, în special în
şcoli şi instituţiile preşcolare

Realizat
1. Reabilitarea infrastructurii spitalului anii 2015-2016,
total –
10.499.619
lei, inclusiv:
1.1. Reparaţia Blocului terapeutic –
24973 lei;
1.2. Reparaţia complexului maternitate – 7883546 lei;
1.3. Amenajarea teritoriului
614906 lei;
1.4. Reparaţia gardului
240137 lei;
(inclusiv executate de către Consiliul raional – 110156
lei)
1.5. Reparaţia şi termoizolarea Blocului laborator –
1027656 lei;
1.6.Renovarea LEC-OU kv –
119500 lei;
1.7. Reparaţia clădirii „Pro-Femina” 588901 lei
(inclusiv executate de către Consiliul Raional-588901
lei )
Au fost organizate 9 campanii de docomentare și
instruire in localitațile rurale.

P.9.3. Reabilitarea şi dotarea cu echipament a
edificiilor medicale din mediul rural

Pr.9.3.1. Proiectul privind reabilitarea şi dotarea cu
echipamente moderne a instituţiilor de asistenţa
medicală primară, în special în zonele rurale.

În anul 2017 în structura instituţiei s-au inclus 25
paturi de reabilitare fiziologică prin optimizarea
unor paturi de alte profiluri.
Finisarea reparațiilor în OMF-uri Fîrladeni,
Dubovca, Mereșeni, Cățăleni, Ivanovca,Obileni,
Nemțeni, Logănești, Negrea, Bălceana, Sofia,
Horjești.

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.4.

Servicii publice

Programe

P.10.1. Motivarea şi atragerea
medicilor de
familie în mediul rural

P.10.2. Prevenirea apariţiei bolilor
frecvente prin educarea şi
informarea cetăţenilor privind
starea generală de sănătate şi
comportamentul adecvat pentru
prevenţie

Obiectiv strategic 10. Ridicarea accesibilităţii la serviciile medicale

Proiecte

Pr.10.1.1. Proiectul de atragere a medicilor de familie
în spaţiile rurale

Pr.10.2.1. Elaborarea şi realizarea unui ghid
informativ de prevenire a incidenţei cu cele mai
frecvente boli

Realizat

Acest program a fost realizat insuficient si necesita conjugarea eforturilor
autotitatilor locale si centrale.Anumiti pasi au fost intreprinsi in vederea
înbunătățirii condițiilor de trai si de munca in cadrul CS.

Elaborarea și distribuirea în toate Centrele de Sănătate și OMF-uri a
Ghidului – O familie sănătoasă.

OBIECTIVE
STRATEGICE
3.2.4.

Servicii publice

Programe
P.11.1. Asigurarea
incluziunii sociale
a persoanelor din
păturile
vulnerabile ale
populaţiei.

Obiectiv strategic 11. Reducerea excluziunii sociale a persoanelor din păturile vulnerabile ale societăţii

Proiecte
Pr.11.1.1. Instituirea centrelor de zi şi a
caselor de de copii de tip familial,
reintegrarea în familia biologică a
copiilor aflaţi în dificultate

Realizat
1.






2.

3.

4.

La momentul actual în raionul Hâncești activează 4 centre de zi, 1 centru de plasament temporar şi 1 centru
maternal:
Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi multiple „Pasărea Albastră”, or. Hînceşti (la moment 28 de
beneficiari);
Centrul Comunitar de Asistenţă Socială„Viitorul” comuna Sărata Galbenă (la moment 39 beneficiari);
Centrul Comunitar „Perspectiva” s. Lăpuşna, instituit în anul 2006 cu modificări în anul 2016 (la moment
56 beneficiari);
Centrul Comunitar „O mână întinsă copiilor” , s. Cotul Morii, instituit în anul 2016 (15 beneficiari);
Centrul Raional Maternal „Pro-Femina” or. Hînceşti, reorganizat în anul 2016 (22 de beneficiari);
Centrul de plаsament temporar pentru copii în situaţii de risc „Brînduşa” or. Hînceşti (la moment 20
copii).
Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea serviciilor sociale de tip familial, în raion funcţionează 12 case
de copii de tip familial, în care se educă 43 de copii: s. Horjești – 2; s. Crasnoarmeiscoe – 2; s. Ivanovca –
1; s. Călmățui – 3; s. Dancu – 3; s. Pervomaiscoe – 1.
Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă (APP). În perioada anilor 2015-2017 de Serviciul Asistență
Parentală Profesionistă au beneficiat în total 3 copii plasaţi în 2 familii APP.Au fost documentate 34 rapoarte
lunare. În perioada anilor 2015-2017 la Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate, au fost
prezentate 3 rapoarte de evaluare a activităţii şi profesionalismului asistenţilor parentali profesionişti
angajaţi, şi 3 rapoarte de evaluare a plasamentelor copiilor- beneficiari.
Reintegrarea în familia biologică a copiilor aflaţi în dificultate: în anul 2015 -85 copii ; în anul 2016 -78; în
anul 2017 – 12 copii.

Pr.11.1.2. Dezvoltarea ”Serviciilor pentru
persoanele cu dizabilităţi şi persoanele
aflate în incapacitatea de a se îngriji
individual”

1.

2.

3.

Serviciul social,,Asistenţă Personală”este instituit în anul 2014 prin decizia CR Hînceşti nr. 03/18 din 20
iunie 2013.. Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe,
în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă,
asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.). În anul 2014 numărul
asistenţilor personali constituia 61 de persoane. În anul 2017, prin decizia Consiliului raional Hânceşti
nr.03/02 din 25.04.2017 au mai fost acordate încă 2 unităţi. Astfel, număţrul unităţilor serviciului social
Asistenţa Personală constituie 65 (63 de asistenţi personali şi 2 şefi ai serviciului). Începând cu anul 2014
până la sfârşitul anului 2017 de Serviciul ,,Asistenţă Personală” au beneficiat 84 de persoane cu dizabilităţi
severe, prin oferirea serviciilor de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să
îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe; facilitarea accesului la
educaţie şi încadrare în cîmpul muncii; prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;sprijinirea
beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.
Centrul de îngrijire socială la domiciliu a persoanelor care se află în incapacitatea de se îngriji individual
reprezintă o gamă de servicii şi facilităţi acordate prin măsuri de prevenire şi asistenţă în comunitate a
persoanelor dependente, pentru ca acestea să-şi sporească gradul de independenţă, să trăiască, pe cît le
permite sănătatea, în propriile case. Îngrijirea la domiciliu reprezintă o alternativă plasamentuuil şi izolării
persoanelor în etate şi cu dizabilităţipe termen lung într-un azil sau spital.Pe parcursul anilor 2015-2017,
au fost evaluaţi şi luaţi la evidenţă pentru deservire socio-medicală 75 persoane (oraşul Hînceşti, satele
Mereșeni, Cărpineni, Ciuciuleni, Sofia, Bălceana, Bozieni, Funful-Galbenei, Şipoteni, Bujor, Boghiceni,
Bobeica, Stolniceni, Drăguşeni, Dahnovici, Caracui), încheind contractele de deservire la domiciliu cu
beneficiarii, căror le sunt prestate servicii socialee. Total aprobaţi pentru deservire la domiciliu sunt 84
beneficiari, la fiecare echipă mobilă revenind în total cîte 33 beneficiari pe an.Activitatea Centrului
continuă.
Serviciul social „Locuinţa protejată” Lăpușnaeste un serviciu specializat, instituit prin decizia Consiliului
raional Hîncești nr. 04/08 din 29.09.2014 și prestat de cătreDirecția de Asistență Socială și Protecție a
FamilieiHînceşti, în parteneriat cu AO Keystone Moldova (în baza Memorandumului de colaborare semnat
la 25.03.2014 şi în baza Acordului de parteneriat semnat la 29.09.2014).Scopul serviciului este crearea
condiţiilor pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome, pentru integrarea socială şi
profesională în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. La moment sunt plasate 2 persoane cu
dizabilități, dezinstituționalizate din Casa-internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din Orhei.La
începutul plasamentului beneficiarilor în serviciu, A.O. Keystone a asigurat cheltuielile de întreținere a
locuinței, alimentație, îmbrăcăminte, încălțăminte, achitarea facturilor, pînă la momentul în care au fost
realizate toate transferurile către DASPF, acest serviciu fiind susținut din bugetul Consiliului Raional
Hânceşti. Odată cu adaptarea la viața comunitară, dobîndirea unor abilități și angajarea în cîmpul muncii,
beneficiarii au început să contribuie parţial cu propriile venituri la cheltuielile de întreținere a locuinței,
astfel fiind atinse obiectivele serviciului privind dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor la o viaţă
independentă. În perioada anilor 2015-2017 personalul Serviciului a asigurat beneficiarilor sprijin în ceea
ce priveşte sănătatea, asistenţa şi suportul pentru o viaţă independentă, rutine zilnice de viaţă, activităţi
ocupaţionale, activităţi recreative şi de socializare. De asemenea, personalul Serviciului a asigurat sprijin
tinerilor în participarea, conform cerințelor și abilităților proprii, la viața comunității, astfel întegrîndu-i în
comunitate.

Pr.11.1.3. Proiect de includere socială
a persoanelor de naţionalitate romă, de
diverse confesiuni religioase, cu
handicap (fizic şi mintal).

La moment pe teritoriul raionului Hânceşti locuiesc 165 familii de romi, şi anume: 73 familii în mun. Hânceşti, 67
familii în com. Cărpineni şi 25 familii în s. Mingir.
Se efectuează următoarele acţiuni:
- informarea populaţiei de etnie romădespre beneficiile existente, tipurile de servicii sociale şi drepturile acestora
la asistenţă socială. Pe teritoriul raionului Hânceşti activează 3 mediatori comunitari: în mun. Hânceşti, com.
Cărpineni,. s. Mingir. Datorită acestor mediatori, cât şi a asistenţilor sociali din localităţile raionului, populaţia
de etnie romă este informată cu privire la beneficiile existente, tipurile de servicii sociale şi drepturile acestora
laasistenţă socială;
- acordarea ajutoarelor materiale şi a prestaţiilor sociale familiilor de romi aflate în situaţie de dificultate – în
perioada anilor 2015-2017de ajutoare materiale din Fondul local de susţinere socială a populaţiei au beneficiat
22 familii de etnie romă, din ei: 5 familii din mun. Hânceşti, 14 familii din com. Cărpineni şi 3 familii din s.
Mingir;de ajutoare sociale au beneficiat 36 familii de etnie romă, din ei: 19 familii din mun. Hânceşti, 12 familii
din com. Cdărpineni şi 5 familii din s. Mingir, sursa de finanţare fiind bugetul de stat; de ajutor pentru perioada
rece a anului (APRA) au beneficiat 32 familii de etnie romă, din ei: 16 familii din mun. Hânceşti, 10 familii
din com. Cărpineni şi 5 familii din s. Mingir, sursa de finanţare fiind bugetul de stat.
- acordarea serviciilor sociale beneficiarilor romipotrivit gradului de vulnerabilitate a acestora:
Extinderea serviciilor sociale la nivel comunitar contribuie la incluziunea socială a persoanelor socialvulnerabile, inclusiv şi celor de etnie romă. Serviciile sociale primare şi specializate au menirea de a menţine
persoanele sau familiile aflate în dificultate în comunitate, având ca obiectiv primordial prevenirea marginalizării
şi excluderii sociale.
De servicii sociale primare beneficiază: 1 copil de etnie romă din mun. Hânceşti – Centrul de zi pentru copii cu
dizabilităţi multiple „Pasărea Albastră” din mun. Hânceşti; 1 adult de etnie romă din mun. Hânceşti - Centrul
de zi „serviciul Social de Alimentaţie” (cantină de ajutor social), care oferă persoanelor din grupurile aflate în
dificultate, inclusiv şi persoanelor cu dizabilităţi, o alimentaţie calorică.
De servicii sociale specializate beneficiază:: 1 copil de etnie romă cu statut de copil rămas fără ocrotire
părintească (orfan) din mun. Hânceşti – Şcoala de tip internat din com. Cărpineni.
Serviciul de tutelă este un serviciu în care sunt plasaţi copii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească
(orfani). În perioada anilor 2015-2017 a fost instituită tutela asupra unui număr de 6 copii de etnie romă, din ei:
1 copil din com. Cărpineni şi 5 copii din mun. Hânceşti.
Serviciul asistenţă socială comunitară reprezintă un nucleu de asistenţă socială instituit la nivel de comunitate.
Asistenţii sociali comunitari sunt responsabili de identificarea şi evaluarea potenţialelor beneficiari, ei elaborează
planurile individualizate de asistenţă, prestează servicii sociale primare, efectuează referirea cazurilor spre
servicii sociale specializate.

În perioada anilor 2015-2017 s-au întreprins măsuri necesare pentru asigurarea implementării Strategiei de
incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, care a fost elaborată şi aprobată în anul 2014 la şedinţa Consiliului
Raional Hînceşti. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu
dizabilităţiprin prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în raionul Hînceşti pentru
anii 2014-2018are următoarele obiective strategice:
I.
Promovarea și implementarea educației incluzive și a alternativelor educaționale;
II.
Asigurarea protecției sociale a persoanelor cu dizabilități;
III.
Participarea la viața social-economică a persoanelor cu dizabilități;
IV.
Asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități;
V.
Promovarea modului sănătos de viață;
VI.
Consolidarea capacităților de prestare a serviciilor sociale (resurse umane, financiare) și sensibilizarea
opiniei publice.
Astfel, specialiştii Direcţiei au colaborat cu instituţiile de stat din raionul Hînceşti (din sistemul de educaţie,
sănătate, asistenţă socială ş.a.) şi au întocmit 3 rapoarte anuale, care reflectă activităţile efectuate şi măsurile
întreprinse întru realizarea obiectivelor propuse.
P.11.2. Sporirea
nivelului calităţii
serviciilor
sociale prestate
cetăţenilor
raionului

Pr.11.2.1. Proiectul privind întreţinerea
centrelor multifuncţionale pentru
persoanele în etate şi dotarea azilurilor
de bătrâni cu echipament

1. Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru persoanele în etate prin dotarea azilului pentru persoane în vârstă și
persoane cu dizabilități din com. Sărata-Galbenă cu echipamentul necesar.
Azilul pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi din comuna Sărata-Galbenă a fost creat în anul 2003.
Actualmente în azil sunt cazaţi 70 beneficiari, 20 dintre care beneficiază de serviciile azilului contra plată. În
anul 2015 a fost finisată reconstrucţia blocului B, care a fost finanţată de Fundaţia „Joop naar Albanie” din
Olanda în sumă de 755 mii lei. Proiectul a fost iniţiat în anul 2013 şi constituie 2 mln 400 mii lei, 50 % - finanţare
din Olanda şi 50% - contribuţia CR Hînceşti. Blocul B este pregătit pentru cazarea a 20 de persoane, fiind dotat
cu cele necesare.
În anul 2016 în Azil din mijloacele financiare alocate de către Consiliul Raional Hânceşti s-a efectuat reparația
blocului A, fiind schimbate toate geamurile și ușile, iar în anul 2017 s-a reparat un bloc sanitar, fiind dotat cu
cele necesare. În anul 2016 suma investițiilor pentru reparație capitală și reparație curentă a blocului A a
constituit 474,8 mii lei; în anul 2017 – 493,8 mii lei.

Pr.11.2.2. Proiectul de instruire a
asistenţilor sociali şi perfecţionarea lor
profesională continuă

În cadrul Serviciului de asistenţă socială comunitară activează 48 de asistenţi sociali în 39 primării. Sunt
oganizate:
 seminare lunare organizate în cadrul DASPF pentru 48 de asistenţi sociali comunitari,
 5 şedinţe de supervizare de grup mare (câte 10 asistenţi sociali comunitari la fiecare grup);
 un atelier de lucru în cadrul Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, petrecut de
către AO,, Parteneriate pentru fiecare copil”, la care au participat 28 de persoane;
 un atelier de lucruorganizat deAsociația Keyston Moldova cu tematica ,,Rolul actorilor din comunitate în
procesul de transformare a instituțiilor rezidențiale ”, la care au participat 21 de asistenţi sociali comunitari
Mecanismului de supervizare profesională în asistenţa socială de către cei 5 asistenţi sociali supervizori au fost
desfăşurate 23 şedinţele de supervizare de grup mic atît în teritoriu cît şi în incinta Consiliului Raional.Sedinţele
individuale au şi ele o serie de avantaje, de aceia supervizorii pe parcursul anului au petrecut 101 şedinţe
individuale pentru cei 48 de asistenţi sociali comunitari.

Pr.11.3.1. Proiectul pentru adaptarea
P.11.3.
infrastructurii transportului la nevoile
Ameliorarea
persoanelor cu dizabilităţi.
accesului
persoanelor din
păturile vulnerabile
la viaţa socială a
raionului

În anul 2016 au fost aprobate standardele privind pavajul tactil în RM, astfel au fost create pîrghii de a impu
ne companiile care fac reparația drumurilor să utilizeze pavajul tactil ca unul din standardele necesare în
accesibilizare pentru persoane cu dizabilități.
Deși legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități orevede că orice
operator de taxi ar trebui să dețină ca minim un mijloc de transport adaptat pentru a transporta o persoană cu
dizabilități în scaun rulant, la moment nici o companie de taxi din raionul Hâncești nu deține astfel de
automobile.
La seminarele cu primarii organizate de Consiliul rational Hâncești s-au discutat problemele privind asigurarea
accesibilității infrastructurii drumurilor și a transportului public pentru persoanele cu dizabilități. Neasigurarea
accesului la transport accesibil (public și privat) prezintă o îngrădire serioasă în calea incluziunii sociale a
persoanelor cu nevoi speciale, ce poate duce la un mod de viață pasiv din partea acestui grup de oameni.

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.4.

Servicii publice

Programe

Obiectiv strategic 12. Dezvoltarea infrastructurii de sustenabilitate a mediului ambiant şi serviciului de salubrizare

Pr.12.1.1.Creare a serviciului de salubrizare în localităţi
P.12.1.Crearea serviciului de
salubrizare şi gestionare a
deşeurilor

P.12.2.Lichidarea gunoiştilor
neautorizate

Executat

Proiecte

-mun.Hînceşti+4 primării, 9 comune/sate în raion (Buţeni, Fundul
Galbenei,,Stoniceni, Ciuciuleni, Sarata Galbenă, Caracui, Lăpuşna, Cărpineni,
Mingir).

Pr.12.1.2.Elaborarea regulamentelor cu privire
lafuncţionarea serviciului de colectare a deşeurilor în
raionul Hînceşti

--m.Hînceşti+4primării,7 comune/sate în raion (Buţeni, Ciuciuleni, Sarata
Galbenă, Caracui, Lăpuşna, Cărpineni, Mingir).

Pr.12.1.3.Proiect de efectuare aanalizei compoziţiei
morfologice adeşeurilor

-nu este elaborat.

Pr.12.1.4.Realizarea planului local degestionare adeşeurilor
(anual)

-mun.Hînceşti+4primării, 7 comune/sate în raion (Buţeni, Ciuciuleni, Sarata
Galbenă, Caracui, Lăpuşna, Cărpineni, Mingir).

-în mun.Hînceşti, toate comune şi satele raionului anual în perioada
Pr.12.2.1.Proiect de lichidare agunoiştilor neautorizate
Bilunarului rational de salubrizare şi amenajare a localităţilor din raionul
prin recultivarea terenurilor şi evacuareadeşeurilor
Hînceşti
Pr.12.2.2.Proiect de amenajare agunoiştilor autorizate (de către
consiliile locale)
-în mun.Hînceşti, toate comune şi satele raionului anual în perioada
Bilunarului rational de salubrizare şi amenajare a localităţilor din raionul
Hînceşti

P.12.3. Modernizarea rampelor de depozitare a
deşeurilor menajere solide

P.12.4. Campanie de informare a populaţiei
despre colectarea selectivă a deşeurilor

P.12.5. Program de dotare cu pubele, containere,
coşuri de gunoi suplimentare pentru colectarea
selectivă a deşeurilor de la populaţie

Pr. 12.3.1. Proiect de construcţii şi instalaţii a
rampelor de depozitare a deşeurilor

-mun.Hînceşti+6 sate aferente,(Mereşeni,
S.Mereşeni, Bozieni, Dubovca, Fîrlădeni,
Logăneşti),Sărata-Galbenă(regional, nu a fost
implement), Stolniceni+8 sate aferente(nu a fost
implementat) , Logăneşti (regional, se
elaborează)+6 primării selectate de ADR
Centru(Stolnieni, Şipoteni, Bobeica,Dahnovici,
Drăguşeni, Ciuciuleni)

Pr.12.4.1. Organizarea campaniilor de informare a
publicului, în localităţile care vor fi dotate cu rampe, cu
privire la colectarea selectivă a deşeurilor

-mun.Hînceşti + 7 sate aferente(Mereşeni, S.Mereşeni,
Bozieni, Dubovca, Fîrlădeni, Buţeni, Logăneşti), 6
primării selectate de ADR Centru (Hînceşti, Bălcana,
Cărpineni, Obileni, Pervomaiscoe, CSP Hînceşti

Pr.12.4.2. Concurs între instituţii de colectare a maculaturii
(anual)

-nu este organizat.

Pr.12.5.1. Proiect de procurare a echipamentului pentru
presarea plasticului, hîrtiei, sticlei

-nu este elaborat.

Pr.12.5.2. Proiect de procurare a pubelelor,
containerelor şi coşurilor de gunoi pentru raionul
Hînceşti

Pr.12.5.3. Proiect investiţional de susţinere a PPP în
dezvoltarea
afacerilor din domeniul reciclării deşeurilor

mun.Hînceşti + 7 sate aferente (Mereşeni, S.Mereşeni,
Bozieni, Dubovca, Fîrlădeni, Buţeni, Logăneşti),
primăria Cărpineni

nu este elaborat.

OBIECTIVE
STRATEGICE
3.2.5.

Educaţia

Programe

P.13.1. Optimizarea structurii şi distribuirii
corpului didactic şi a contingentului de elevi şi
preşcolari din sistemul educaţional al raionului

Obiectiv strategic 13. Optimizarea structurii contingentului de elevi, preşcolari şi a corpului didactic

Proiecte

Pr.13.1.1 Realizarea şi finalizarea procesului de optimizare a
structurii şi distribuirii preşcolarilor, elevilor şi corpului
didactic

Pr.13.1.2 Consolidarea şi optimizarea reţelei şi
capacităţilor instituţiilor educaţionale

Realizat
Au fost extinse numărul de grupe în grădinițele:
Nr.1 Sărata Galbenă- 1 grupă
”Lăpușnița”Cărpineni-2 grupe
Crasnoarmeiscoe nr.1-1 grupă
Nr.7 Hâncești- 2 grupe
A fost deschisă grădinița de copii Lăpușnița Cărpineni.
42 grădinițe au fost asigurate cu materiale didactice
pentru educatori

În instituțiile din raion media pe clasă este de 21.5(
urban-23.02;rural-20.9)(Conform normativelor
stabilite:20 elevi per clasă în mediul rural și 25
elevi-în mediul urban)

OBIECTIVE
STRATEGICE
3.2.5.

Educaţia

Programe

P.14.1. Atragerea, calificarea şi
menţinerea specialiştilor de
profil

P.14.2. Motivarea părinţilor în
implicarea lor mai activă în
procesul de educaţie a copiilor şi în
onorarea obligaţiilor ce le revin în
acest domeniu

P.14.3. Program de susţinere
financiară a elevilor din
familiile social vulnerabile în
vederea educării acestora

Obiectiv strategic 14. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale publice

Proiecte

Realizat

Pr. 14.1.1 Organizarea pe lîngă instituţiile educaţionale a
centrelor de prestare a serviciilor ce vizează domeniul
educaţional, cu implicarea specialiştilor calificaţi

Au fost create 35 de Centre de resurse, în cadrul cărora au
fost cooptați 50 cadre didactice de sprijin din Gimnazii și
Licee. Totodată, au fost constituite 2 Centre de resurse pe
lîngă Grădinițe de copii cu 2 cadre de sprijin.

Pr.14.1.2. Elaborarea instrumentelor de motivare a specialiştilor de profil

A fost instituit Concursul „Pedagogul anului”, Gala
laureaților, Sărbătoarea profesională a Lucrătorului din
învățămînt cu decernarea Insignei „Pedagogul de onoare
al raionului Hîncești”

Pr.14.1.3. Cursuri de instruire a specialiştilor în tehnica predării
şi în domeniile de profil

Anual se desfășoară 4 seminare de formare cu profesorii la
toate disciplinele de studiu.disciplinele de studiu.Cioara.)

Pr.14.2.1. Proiect de sporire a angajamentului şi implicării părinţilor
în formarea educaţională şi profesională a copiilor

A fost elaborat planul de acțiuni cu privire la parteneriatul
familie-școală.
Câte un reprezentant din fiecare școală a fost format
în domeniul activității cu părinții.

Pr. 14.3.1. Acumularea şi utilizarea resurselor financiare şi
materiale în scopul susţinerii educaţiei copiilor din familiile social
vulnerabile

Evidenţa zilnică a frecvenţei elevilor în fiecare instituţie de
învăţămînt.Valorificarea lunară a rezultatelor frecvenţei.
Stabilirea cauzelor şi luarea deciziilor în vederea prevenirii
abandonului şcolar.(% frecvenței 98.35).
Reducerea cazurilor de abandon şcolar cu 2%.

Pr.14.3.2. Elaborarea unei platforme electronice de colectare a fondurilor
pentru susţinerea educaţiei elevilor din familiile social vulnerabile

45% din nr.total (1444) al copiilor din famiile socialment
vulnerabile sunt susținuți financiar din diferite surse.

OBIECTIVE
STRATEGICE
3.2.6.

Infrastructura

Programe

Obiectiv strategic 15. Remedierea infrastructurii tehnico – edilitare

Proiecte
Pr.15.1.1. Studiu tehnic pentru modernizarea şi extinderea
reţelei de alimentare cu apă potabilă

P.15.1. Remedierea şi extinderea reţelei de
alimentare cu apă a raionului

Realizat
-mun.Hînceşti+5 sate aferente (Bozieni, Buţeni,
Fîrlădeni, Logăneşti, Mereşeni), 10 sate “Apa
Prut” I etapă (Nemţeni,Obileni,Cotul Morii,
Sărăteni,Căţeleni,Ivanovca,Costeşti,Oneşti,Strî
mbeni,Bujor) , Proiecte comunale în 9 sate
(Fundul Galbenei,Stolniceni,Bobeica,Ciuciuleni,
Sărata
Galbenă,Caracui,Lăpuşna,Cărpineni,Mingir,

Pr.15.1.2. Proiect de reparaţie a reţelei de alimentare cu apă
potabilă

“Apa Prut” etapa II 10 sate “(Leuşeni,
Feteasca,Călmăţui,Dancu,Cioara,Pogăneşti,Bog
hiceni,
Pervomaiscoe,Crasnoarmeiscoe,Tălăieşti),

Pr.15.1.3. Proiect de extindere a reţelei de alimentare cu apă
potabilă

Apa Prut” etapa III, 15 sate (Secăreni,Secărenii
Noi,Corneşti,Păşcani,Pereni, Lăpusna,Anini,
Rusca,Bălceana,Sofia,Negrea,Cărpineni,Horjeşti
,Mingir,Voinescu).

Pr.15.2.1. Elaborarea şi implementarea sistemelor informatice a
bazelor de date pentru gestionarea distribuţiei surselor de apă la nivel
de raion.

- nu sînt elaborate, aprobate, implementate.

P.15.2. Program de catalogare a surselor de apă
disponibile la nivel de raion
P.15.3. Extinderea sistemului centralizat de
canalizare

Pr.15.3.1. Proiect de extindere a reţelelor de canalizare pentru
oraşul Hînceşti şi satele aferente acestuia

-mun. Hînceşti fără sate aferente, regional 3
sate(Bălceana,Negrea,Sofia) să implentează,
+ în 8 sate, proiecte comunale în comun cu
apeductele

P.15.4. Conectarea şi asigurarea instituţiilor
sociale (şcoli, spitale) la sistemul de apă şi
canalizare

Pr.15.4.1. Dotarea cu instrumentarul necesar şi conectarea
instituţiilor sociale la sistemul de apă şi canalizare

toate instituţiile de învăţămînt şi sănătate sînt
conectate la sisteme de aprovizionare cu apă şi de
canalizare sau au instalaţii locale de purificare a
apelor uzate.

P.15.5. Extinderea accesului populatiei la surse de
gaz

Pr.15.5.1. Proiect pentru construcţia şi instalaţia reţelelor de
gaze la nivel de comună.

P.15.6. Extinderea reţelelor electrice de
iluminat pe căile de acces către zonele
rezidenţiale

Pr.15.6.1. Proiect de modernizare a reţelelor electrice învechite

Pr.15.6.2. Proiect de extindere a reţelelor electrice către zonele
rezidenţiale lipsite de acces la reţeaua electrică

-în raion sînt gazificate 22 localităţi, este
elaborat proiect de extindere a reţelelor cu
presiune înaltă (Cărpineni-C.Morii), PE
reţele de distribuţie comunale în 5 sate
(Mingir,Nemţeni,Obileni,C.Morii)
-proiecte realizate în 2017
în 8
localităţi(40,55km-4,092mln
lei)
(Hînceşti,Buţeni,Fîrlădeni,Logăneşti,Lăpuşna,
Cărpineni,Boghiceni, Obileni, Nemţeni.
- proiecte nerealizate
în 3 localităţi.
(Oneşti,Ivanovca,Mireşti).
-proiecte
realizate 2017 în 6 localităţi(15,838km3,791mln
lei)
(Hînceşti,Logăneşti,Cărpineni,Negrea,Boghic
eni,C.Morii

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.6.

Infrastructura

Programe

P.16.1. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor care
unesc centrele educaţionale, precum şi drumurile dintre
oraşul Hînceşti şi satele aferente şi interrurale

P.16.2. Program de monitorizare şi distribuţie
echilibrată a resurselor din fondul rutier

Obiectiv strategic 16. Remedierea infrastructurii de transport

Proiecte

Realizat

Pr.16.1.1. Studiu de asigurare a unui management eficient al
agentului economic pentru modernizarea reţelelor de drum

-Este iniţiată procedura de proiectarea drumului
L-526,rdum de accesspre satul Semionovca

Pr.16.1.2. Studiu de fezabilitate pentru construcţia şi dezvoltarea
drumurilor locale

-Lăpuşna-Păşcani-Bulţun - Proiect de Execuţie
-Buţeni-Moleşti – Proiect de Execuţie
-Leuşeni-Leova – Studiu de Fezabilitate
-Cărpineni-Călmăţui-Leuşeni - Studiu de
Fezabilitate
-Hînceşti-M-1, drum R-33, PE,- în stadiu de
execuţie din anul 2014
-Hînceşti-Giurgiuleşti, drum R-34,-programat
pentru executare în an. 2018.

Pr.16.2.1. .Elaborarea planului de monitorizare şi distribuţie
eficientă a resurselor din fondul rutier la nivel de raion pe tipuri
de necesităţi

Pr.16.2.2. Instruirea reprezentaţilor APL privind monitorizarea şi
distribuţia eficientă a resurselor din fondul rutier la nivel de raion

-Plan elaborat, la moment se afla în etapa de
implementare.
-A fost elaborat un plan privind distribuţia
Fondului rutier şi aprobat de către consilierii
raionali (anexa nr.12 din 22.12.2017 la Decizie
CRH07/02)
-Primari de localităţi permanent şi la necessitate
sînt instruiţi privind distribuţia şi monitorizarea
însuşirii eficiente a surselor din fondul rutier în
condiţiile legislaţiei curente

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.7.

Mediul ambiant

Programe

P.17.1. Program de investiţii în infrastructura
de scară mică, inclusiv de conservare a
solului şi bazinelor acvatice precum şi a
zonelor umede

P.17.2. Intensificarea utilizării
energiei regenerabile în consumul
energetic

Obiectiv strategic 17. Protejarea mediului ambiant şi asigurarea dezvoltării durabile

Proiecte

Pr.17.1.1. Studiu de fezabilitate privind scenariul de conservare a solului
şi bazinelor acvatice

Realizat

-nu este elaborat.

Pr.17.2.1. Elaborarea studiului privind potenţialul regenerabil de
energie existent în raionul Hînceşti

- nu este elaborat.

Pr.17.2.2. Realizarea unui ghid local privind utilizarea şi
necesitatea utilizării surselor alternative de energie

-în cadrul implementării proiectelor de EE
(utilizarea energiei solare -7, utilizarea Biomasei –
20) au fost utilizate ghiduri Fondului de Eficienţă
Energetică

Pr.17.2.3. Cofinanţarea instituţiilor publice pentru izolarea termică
şi schimbarea geamurilor

-în raionul Hînceşti au fost elaborate şi
implementate ? proiecte de EE finanţate din sursele
extrabugetare (fonduri, donatori) cu cofinanţarea din
bugetele primăriilor şi a instituţiilor bugetare

Pr.17.2.4. Proiect investiţional de utilizare a biogazului şi arderea
biomasei pentru susţinerea energetică a instituţiilor şcolare

-SRL “Garma Grup” prodce şi utilizează biogazul
pentru necesităţile proprii în procesul tehnologic de
producţie
- în instituţi bugetare (învăţămînt, medicină, sociale,
cultură) funcţionează 20 CT cu Biomasă (peleţi,
brichete, paie, lemne)

Pr.17.3.1. Lansarea concursului privind soluţii şi modalităţi de
dezvoltare a proiectelor de protejare a mediului ambiant şi dezvoltare
P.17.3. Program de reducere a efectelor
durabilă
negative ale activităţii umane asupra mediului
Pr.17.3.2. Lansarea concursului cea mai curată şi înverzită
comună

Astfel de concurs nu a fost desfasurat
-anual să organizează concursul în cadrul
Bilunarului rational de salubrizare şi
amenajare a localităţilor din raionul Hînceşti

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.7.

Mediul ambiant

Programe

P.18.1. Programul de extindere a fondului
silvic, inclusiv a celui privat

Obiectiv strategic 18. Extinderea fondului forestier

Proiecte

Realizat

Pr.18.1.1.Proiectul de identificare a terenurilor proprietate
privată preconizate pentru împădurire

Nu este elaborat din lipsa solicitărilor din partea proprietarilor

Pr.18.1.2. Proiectul ”Împădurirea suprafeţelor nevalorificate în
producţia agricolă”

Nu este elaborat din lipsa surselor financiare

3.2.7.

Mediul ambiant

Programe

Obiectiv strategic 19. Atragerea investițiilor și lansarea afacerilor noi privind extragerea și prelucrarea zăcămintelor naturale

Realizat

Proiecte

P.19.1. Elaborarea şi implementarea practică a
proiectelor (propunerilor) investiţionale privind
valorificarea resurselor naturale
Pr.19.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate
Pentru aceste programe nu au fost stabilite Proiecte din motivul că
privind valorificarea zăcămintelor naturale ale
acest domeniu ține de competența autoritaților naționale
raionului Hînceşti

Pentru aceste programe nu au fost stabilite Proiecte din motivul
că acest domeniu ține de competența autoritaților naționale

Pr.19.1.2. Elaborarea proiectului investițional pentru
atragerea partenerului privat

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.7.

Cultură și sport

Programe

P.20.1. Reabilitarea clădirilor și infrastructurii
unitaților culturale din orașul Hîncești și satele
aferente.

Obiectiv strategic 20. Consolidarea capitalului socio-cultural al raionului Hîncești

Proiecte

Realizat

Pr. 20.01.1. Construcția Biblioteci tip din
orașul Hîncești.

În anul 2016 în orașul Hîncești a avut loc festivitatea de inaugurare a Bibliotecii
publice raionale în numele, ÎPS.Antonie Plămădeală”, amplasată în Palatul
familiei Manuc-Mirzoian, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Prahova,
Romînia.În prezent este una din cele mai frumoase și dotate bilioteci din
republică cu un fond de carte – 80846, cu un număr de 112 276 vizitatori.

Pr. 20.1.2. Renovarera instituțiilor de cultură.

Pe parcursul anilor 2013-2017 au fost renovate 9 case ( spații) de cultură :
Boghiceni, Calmațui, Pășcani, Obileni, Pereni, Sofia, Secăreni, Cornești,
Cărpineni și 1 terasa de vară în s. Cotul Morii.100% din personalul angajat la
case si cămine de cultură(directori si specialiști) au fost instruiți conform planului
de activitate annual.
În 2015 -2016 a fost efectuată reparația capitală a sediului Școlii de Arte ,,Timotei
Bătrînu” Hîncești.
Sediul Școlii de Muzică Lăpușna urmează să fie renovat, în anul 2017 a fost
efectuată reparația a trei săli de clase.
Tineri activi ai școlilor de arte în comparație cu anul de referință – 90%.


P.20,2. Formarea profesională a capitalului
uman pentru promovarea patrimoniului
cultural-sportiv

Pr. 20.2.1. Organizarea de cursuri și trainingiri
pentru specialiștii din cadrul APL în domeniul
managmentului cultural.



Pr. 20.2.2. Proiect de atragere a tinerilor
talente sportive în procesul de consultare și
participare cu APL în vederea promovării
capitalului cultural sportive a raionului.
Pr.20.3.1. Constucția „Complexului sportiv”
P.20.3. Dezvoltarea infrastructurii sportive



Pe parcursul anilor 2015-2017 au fost organizate pentru bibliotecarii
bibliotecilor publice din raion , 12 traininguri în domeniu, cu
participarea a 960 de specialiști.
Pentru specialiștii caselor de cultură și conducătorii colectivelor cu
titlu Model pe parcursul anilor 2015-2017 au fost organizate și
desfășurate 18 seminare practice și de instruire cu implicarea a 40
directori și 20 conducători per seminar.5
Pentru specialiștii din domeniul muzeistic sau organizat 4 seminare de
instruire cu participarea a 20 persoane.

Nu este realizat
Este in process de construcție.

Pr. 20.3.2. Crearea Centrului de Resurse
pentru Tineret

Nu este realizat

Pr. 20.4.1. Concepția „Brandul cultural
Hîncești”

Nu este realizat

Pr.
20.4.1.
Proiectul
„Organizarea
manifestațiilor și activităților culturale”

Evenimente culturale organizate de nivel local, inclusiv discoteci:
Anul 2013 – 3658 total, dintre care 2666 pentru copii
Anul 2014 – 3437 total , dintre care 2457 pentru copii
Anul 2015 – 3263 total, dintre care 2308 pentru copii

P.20.4.

Anul 2016 – 3714 total, dintre care 2763 pentru copii
Direcția cultură și turism organizează diverse Festivaluri și actiuni tematice
culturale de nivel raional.
Anual desfășoara aproximativ 8 evenimente de amploare. Total 40 evenimente
de nivel raional pe parcursul perioadei respective.Dintre produsele noi create (4)
se enumeră:
1. Festivalul de sfintele sărbători de Paști ,, Hristos a înviat” s. Cărpineni
(bienal)
2. Festivalul de teatru ,, Rampa teatrală” s. Mingir (bienal)
3. Festivalul etnofolcloric ,, Rosalia” Succesiv in s. Pășcani, s. Secăreni, s.
Pereni
Festivalul de cîmpie al tradițiilor păstorești ,, Miorița” s. Leușeni
Pe parcursul anilor de studii 2015-2017 au participat la Concursurile muzicale
Pr. 20.5.1. Campanii de conștientizare și
educare a tinerilor privind valorile culturale
ale raionului Hîncești.

P.20.5.

de nivel raional, Republican și Internațional, 16 elevi din institu’iile din
învățămînt artistic din raion. 12 din ei au devenit lauriați.

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.8.

Cultură și sport

Programe
P.21.1. Dezvoltarea
traseelor turistice și a
infrastructurii
informaționale ale
raionului Hîncești (obiecte
turistice principale, piețe,
artizanat, meșteșuguri,
etc.)

Obiectiv strategic 21. Remedierea atractivității sectorului touristic al raionului Hîncești.

Proiecte

Realizat

Pr. 21.1.1. Crearea portalului informational
privind patrimonial cultural existent.

În proces de elaborare

Pr. 21.1.2. Realizare unei monografii locale cu
obiectele turistice principale, piețe, artizanat,
etc.,

Concepută încă în anul 2012, pînă în prezent se lucrează asupra unei monografii locale cu
obiectele turistice principale, pieţe, artizanat,etc. Finisarea ei este preconizată aproximativ
peste doi ani.

Pr. 21.1.3. Elaborarea planului de dezvoltare a
traseelor turistice în zona transfrontalieră.

Pr. 21.1.4. Elaborarea proiectului de identificare
și dezvoltare a traseului touristic local.

P.21.2. Integrarea traseelor
turistice locale în traseele
turistice naționale și
internaționale

Pr. 21.2.2. Elaborarea și implementarea unui
program de dezvoltare a turismului rural.

În proces de elaborare

Pr. 21.2.3. Elaborarea și dezvoltarea unui
program de dezvoltare a turismului egumenic.
Pr. 21.2.4. Elaborarea și dezvoltarea unui
program de dezvoltare a turismului vănătoresc
și de pescuit.

Nu este realizat

Pr. 21.3.1. Proiectul de restaurare și punere în
valoare a complexului touristic Manuc Bey.

P.21.3. Remedierea și
modernizarea infrstructurii
și obiectelor de destinație
turistică.
Pr. 21.3.2. Proiectul de îmbunătățire a obiectelor
turistice incluse în circuitul touristic local și
transnational.

P.21.4. Valorificarea
potențialului comercial al
raionului ca zonă de tranzit

Începînd cu anul 2013, Consiliul raional, în comun cu Direcţia cultură şi turism,cu unele
primării au iniţiat crearea traseelor turistice regionale:
* Traseul turistic radial ,,Oraşul Hînceşti la intersecţie de drumuri”
*Traseul turistic radial ,,La vama veche a Lăpuşnei”
*Traseul turistic ,,Cărpineni-Mingir: lacuri în codri”
*Traseul turistic prin zona de frontieră a raionului Hînceşti
În proces de elaborare

Pr. 21.4.1. Elaborarea unui master plan privind
oportunitățile comerciale ale raionului Hîncești
ca zonă de transit.

Nu este realizat
Proiectul „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey,
Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza și a amuzeului Bleschiunov”, finanțat de Uniunea
Europenă prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat, valoarea
totală al proiectului a constituit circa 2,5 mil. Euro, din care circa 2,2 mil. Euro constituie
valoarea grantului, co-finanțarea fiind de circa 250 mii Euro.
Din fondul național de dezvoltare Regională a RM se implementează proiectul care vizează
reconstrucția Casei Iamandi și Casa Vechilului în valoare de peste 6 614,000 lei.
1.Proiectul ,,Unitate în diversitate pentru Tineret” CODE – MISS – ETC 1913, finanţat de
UE. Partenerii proiectului: Direcţia cultură şi turism Hînceşti(aplicant), Centrul Regional de
Resurse în Turism Iaşi, Asociaţia Tinerilor Români din Basarabia şi Bucovina, Centrul
Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti,
Ucraina. Unele din obiectivele specifice ale proiectului au fost:
 Dezvoltarea turismului ca instrument de promovare a culturii tradiţionale.
 Promovarea turismului cultural/religios agrement în regiunile vizate: Iaşi, Bucovina,
Hînceşti, Cernăuţi.
2.Proiectul,,Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru vizite turistice (History Tour) MIS
ETC 1604. Implementat de către Primăria comunei Lăpuşna, bugetul total al proiectului: 8
853,631 lei, Suma necesără pentru finalizarea proiectului: 6 724,570 lei.
Nu este realizat

Pr. 21.4.2. Crearea unei piețe de comercializare
a produselor meșteșugărești și alte produse
caracteristice raionului, în zona de tranzit.

Nu este realizat

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.8.

Cultură și sport

Programe

Obiectiv strategic 22. Îmbunătățirea brandului turistic local

Proiecte

Pr. 22.1.1. Reactualizarea Strategiei de dezvoltare a
turismului (2007-2011)

Pr. 22.1.2. Susținerea și promovarea desfășurării
manifestațiilor culturale raionale (ex. Promovarea
meșteșugăritului local și artizanatului)
P.22.1. Creare instrumentelor și
metodelor de promovare turistică
a raionului Hîncești.

Realizat
În anul 2013 DCT a reactualizat strategia de dezvoltare a turismului pentru
perioada 2013-2020, ca parte componentă a Strategiei de dezvoltare socioeconomică a raionului pentru anii 2013-2020.
Pe parcursul anilor 2016-2017 a fost organizate următoarele activități ale
meșteșugăritului local și a artizanatului:
- Festivalul Etnofolcloric ,,Rosalia”(satele Secăreni, Pașcani,)
- Participarea la Sărbătoarea Vinului.
- Seminare practice ,,Revenire la casa părintească” s. Bujor.
- Perpetuarea tezaurului cultural prin tradiții, obiceiuri și perle folcloriceDăgușenii –Noi.
Patrimoniu cultural universal: Natura și cultura protejate -Cotul –Morii.
Au fost create materiale de informare turistică, (buclete, broşuri, calendare)
dedicate turiştilor potenşiali şi distribuţia acestora, inclusiv şi în cadrul
manifestărilor culturale propuse.

Pr. 22.1.3. Crearea unor materiale de informare
turistică dedicate turiștilor potențiali și distribuția
acestora

În cadrul Bibliotecii Raionale ,, Antonie Plămădeală,, activează mini-proiectul
,,Descoperim localitatea prin QR cod,, prin intermediul căruia se promovează
cinci obiecte turistice: Conacul Manuc Bei, Castelul de vînătoare din cadrul
complexului muzeistic, Mănăstirea Negrea, muzeul de istorie şi etnografie
Ciuciuleni şi localitatea Lăpuşna.

Pr. 22.1.4. Participarea la tîrguri naționale și
internaționale de turism

Pr. 22.1.5. Elaborarea unui film, emisiuni radio, și tv
despre potențialul touristic al raionului Hîncești.

P.22.2. Îmbunătățirea serviciilor
de informare și promovare
turistică.

P.22.3. Diversificarea ofertelor
turistice.

Pr. 22.2.1. Instruirea personalului din cadrul APL în
domeniul turismului și promovării acestuia

Pr. 22.3.2. Diversificarea ofertei meșteșugărești
raionale

Anual, Consiliul raional, Direcţia cultură şi turism, muzeele oraşului Hînceşti şi
satului Ciuciuleni, primăria comunei Lăpuşna participă cu un pavilion comun la
Expoziţia Internaţională Specializată.Tourism. Leisure. Hotels, de la care s-au
întors cu diplome de menţiune. După participarea la MOLDEXPO a sporit
simţitor numărul vizitatorilor la obiectivele turistice prezentate. Un deosebit rol în
aceasta l-au jucat multitudinea de materiale promoţionale răspîndite (cărţi, studii,
pliante, ilustrate, hărţi, cărţi de vizită, etc.).
Proiectul ”Clusterul de Turism Hîncești”, (2016-2017),finanțat în cadrul
programului Diaspora Engagement Hub, implementat de Biroul pentru relații cu
diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, în parteneriat cu
Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova, în cadrul
proiectului „Consolidarea Cadrului Instituțional al Republicii Moldova în
domeniul Migrației și Dezvoltării”, care este finantat de Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare. Partener Consiliul raional Hîncești, aplicant: grupul de
inițiativăformat din Igor Rotaru, expert în dezvoltare regională (Iași, România) și
Constantin Vlas, vicepreședintele raionului Hîncești. Obiectivul principal
alacestui proiect a fost promovarea destinației turistice în rândul turiștilor din
Republica Moldova și România. Activitățile derulate pentru realizarea acestui
obiectiv au fost:
 dezvoltarea unui website de prezentare a raionului Hîncești ca destinație
turistică,
 crearea unei hărți de buzunar,
 pliant „Descoperă regiunea Hîncești”, în limba română și engleză;
 realizarea unui spot video de prezentare, în variantă lungă și scurtă;
desfășurarea unui infotrip.
Au fost organizate seminare raionale de instruire a directorilor, lucrătorilor de
muzeu, dar şi colaboratorilor punctelor muzeistice cu invitarea moderatorilor de
rang republican.

În raion au fost atestate trei Centre de meşteşugărit: în s. Sărata-Galbenă, s.Bujor,
şi s.Mireşti. Meşterii populari sunt participanţi la diverse expoziţii naţionale şi
internaţionale.

