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AUDITUL SOCIO-ECONOMIC AL
RAIONULUI IALOVENI

CAPITOLUL1
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1.1. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ A
RAIONULUI

Strategia de dezvoltare integrată a raionului
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio economic al raionului Ialoveni
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1.2.1. CADRUL NORMATIV, ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL CONSILIULUI
RAIONAL IALOVENI

1.2.1.1.Cadrul normativ, organizatoric şi funcţional

Scopul general al evaluării capacităţilor APL se circumscriu prevederilor art.11 din Legea privind
descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 şi vizează determinarea măsurii în carecapacităţile APL corespund cu statutul legal al unităţii administrativ-teritoriale respective.
Obiectivele evaluării constau în:

 Verificarea corespunderii organizării şi funcţionării APL cu sarcinile stabilite de legislaţia învigoare;
 Identificarea domeniilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale adecvate pentruasigurarea rezultatelor aşteptate de beneficiari;
 Stabilirea direcţiilor şi priorităţilor privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale şifuncţionale ale APL.La baza evaluării capacităţii administrative a APL a stat ”Metodologia evaluării capacităţii

autorităţilor publice locale” elaborat cu suportul UNDP, 2010 şi HG din 2012 cu privire la aprobareaMetodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor publice locale.Evaluarea capacităţii administrative reprezintă analiza capacităţilor dorite în raport cu capacităţileexistente, ceea ce asigură o înţelegere a competenţelor actuale şi a necesităţilor de capacitate, carepot servi drept temei pentru formularea de acţiuni şi măsuri de dezvoltare a capacităţii.Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale se realizează pebaza următoarelor criterii:a) Capacitatea organizatorică şi de a planifica strategic;b) Capacitatea funcţională de realizare a competenţelor şi prestare a serviciilor publice;c) Capacitatea de management financiar;d) Capacitatea de management a resurselor umane;e) Capacitatea de management al proiectelor;f) Capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei;
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g) Legalitatea activităţii.Analiza cadrului regulatoriu pune accentul pe următoarele aspecte importante:
- Majoritatea localităţilor dispun de un statut al localităţii aprobat prin actualul mandat alconsiliilor locale;
- Existenţa regulamentului consiliului raional aprobat de consiliul raional actual;
- Existenţa registrelor de evidenţă a corespondenţei şi a altor tipuri de registre;
- Majoritatea localităţilor nu dispun de planuri de dezvoltare a localităţilor pe un termenmediu. Ceea ce se elaborează şi se face, sunt acţiuni pentru perioada de an calendaristic.Analiza condiţiilor de desfăşurare a activităţii. Acesta îşi desfăşoară activitatea în spaţiul propriuşi totodată dă în arendă anumite spaţii altor instituţii din afara aparatului CR. Inventarierea tehnicăşi a echipamentelor ne permite să constatăm că nu se resimte necesitate pentru aceasta. Doar înanumite cazuri, unele secţii necesită implementarea softurilor care să le permită optimizarea şiîmbunătăţirea activităţilor.Totuşi o problemă se atestă la asigurarea cu apă, canalizare şi grup sanitar la majoritatea APL denivelul I.

1.2.1.2. Managementul resurselor umaneÎn cadrul Consiliului Raional există şase comisii de specialitate:
- Comisia pentru economie, finanţe şi buget;
- Comisia pentru medicină şi asistenţă socială;
- Comisia pentru învăţământ, cultură, tineret şi sport;
- Comisia pentru probleme de drept şi administraţie publică;
- Comisia pentru complexul agroindustrial, ecologie şi relaţii funciare;
- Comisia pentru gospodăria comunală, construcţii şi gestionarea patrimoniului.Ca subdiviziuni ale CR sunt:
- Finanţe publice;
- Agricultură;
- Învăţământ şi educaţie;
- Asistenţă socială şi protecţie a familiei;
- Cultură;
- Economie
- Construcţie, gospodărie comunală şi drumuri;
- Ocrotirea sănătăţii;
- Dezvoltarea regională;
- Relaţii funciare şi cadastru;
- Arhivă;
- Administraţie publică;
- Tineret şi sport.Se atestă faptul că evoluţia numărului de personal este una pozitivă în 2012, comparativ cu 2011.Cu toate acestea, în rezultatul informaţiei calitative s-a determinat că numărul de personal dincadrul instituţiei este insuficient pentru soluţionarea şi acoperirea problemelor întregii comunităţi.În acest sens, s-a constatat că una dintre cauze nu este atît insuficienţa personalului cât faptul căpersonalul nu este suficient pregătit pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă societatea.
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Acelaşi lucru se poate vorbi şi despre autorităţile de nivelul întîi, unde există lipsă de cadre care săgestioneze efectiv problemele cu care se confruntă localităţile.Atare problemă persistă şi la nivel de autorităţi de nivelul întîi, unde personalul nu este suficientcalificat pentru a putea valorifica resursele existente, precum şi de a dezvolta spiritul de incluziunecivică.Analizînd vîrsta şi calificarea personalului se atestă un echilibru stabil între aceştia. Toatepersoanele din cadrul CR Ialoveni au studii superioare pe domenii ceea ce ar permite dezvoltareacompetenţelor acestora într-un timp mult mai rezonabil, în cazul în care instruirile şi seminarele despecialitate se vor desfăşura cu un ritm continuu şi neîntîrziat.Salarizarea şi motivarea funcţionarilor publiciSalarizarea şi motivarea funcţionarilor publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional esteefectuată în conformitate cu prevederile Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul desalarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28 mai2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire lasalarizarea în sectorul bugetar, Hotărîrea nr.381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile desalarizare a personalului din unităţile bugetareEvaluarea performanţelor funcţionarilor publiciEvaluarea performanţelor funcţionarilor publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional esteefectuată sub două aspecte:1. Evaluarea performanţelor profesionale ale fiecărui funcţionar public în parte, bazată peanexa nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „ Privind punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutulfuncţionarului public” ;2. Evaluarea performanţei colective a subdiviziunilor Consiliului raional, care este efectuată înbaza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.94 din 01 februarie 2013 pentruaprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective.
1.2.1.3. Capacitatea de atragere a investiţiilorPrintre proiectele majore realizate în anul 2012, pot fi menţionate, precum urmează în tabelul demai jos:
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Tabelul 1. Proiecte investiţionale, 2012
Denumirea proiectului Sursa de finanţare sau programul la care s-a

aplicatManagementul adecvat al deşeurilor solide în teritoriuls. Mileştii Mici Fondul Ecologic Naţional a. 2012Construcţia apeductului în s.Ruseştii Noi Fondul Ecologic Naţional a. 2012Staţia de epurare la grădiniţa de copii ,,Butucel,,nr.11/12 s.Nimoreni a.2012Construcţia staţiei de pompare a apelor menagere, APLIaloveni Fondul Ecologic Naţional a. 2012-2013Renovarea, construcţia sistemului de canalizare APL Ialoveni şi cetăţenii a.2012-2013
Forarea fîntînii arteziene în s.Cigîrleni Fondul Ecologic Naţional a. 2012Forarea sondei arteziene şi alimentarea cu apă îns.Costeşti Ministerul Mediului2011-2012,,Aleea Tinerilor,, în s.Cărbuna Fondul Tinerilor a.209-2012
Reparaţia capitală a sălii mari din casa de culturăs.Văsieni Consiliul local, Fondul social de investitii şiComunitatea locală a.2012Reparaţia totală a casei de cultură din s.Costeşti APL Işi II, Sponsori a.2012
Reparaţia capitală a caminului cultural din s.Moleşti APL I şi UNICEF Moldova a.2011
La capitolul de atragere a investiţiilor, raionul Ialoveni se plasează printre primele dintre toateraioanele. Oportunitatea care necesită a fi valorificată este apropierea raionului de Chişinău. Iar pede altă parte, dialogul constructiv şi permanent cu diferite agenţii de suport, cum ar fi ADR Centrucare îşi are sediul în cadrul CR sau Centrul de Informare a Autorităţilor Locale, sau sediulproiectului Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, care sporesc vădit şansele şi perspectivele CR înaccesarea diferitor fonduri.
1.2.1.4. Analiza SWOT

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Dotarea tehnico-materială a instituţiilor
APL;

- Existenţa spaţiilor proprii de desfăşurare a
activităţilor APL;

- Gradul înalt de legalitate a actelor emise şi
adoptate;

- Accesul instituţiei la infrastructura
tehnico–edilitară;

- Transparenţa actului decizional
insuficientă

- Nu sunt utilizate canalele şi tehnicile
necesare pentru asigurarea unui grad înalt
de transparenţă.

- Insuficienţa mecanismelor de informare a
populaţiei privind deciziile aprobate
(panouri informative, ziar local, buletin
informativ local, pagină web, post local de
radio/tv);
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- Progres considerabil în ultima perioadă la
capitolul de capacitate managerială a APL;

- Tendinţă crescîndă de atragere a diferitor
fonduri pentru implementarea unui şir de
proiecte investiţionale în raion;

- Existenţa unei practici în dezvoltarea
acordurilor şi proiectelor de PPP.

- Insuficienţa condiţiilor adecvate pentru a
asigura participarea cetăţenilor la
şedinţele consiliului local / consiliului
raional;

- Practicile de consultare a populaţiei sunt
insuficiente în raport cu necesitatea
comunităţii

- Comunicarea şi dialogul între APL – urile
de toate nivelele are carenţe şi este
defectuos;

- Conlucrarea ineficientă între serviciile
descentralizate ale APL;

- Lipsa pârghiilor de atragere şi stimulare a
tinerilor specialişti;

- Lipsa funcţiilor atît în cadrul APL de nivelul
I cât şi II pentru anumite domenii de
importanţă;

- Capacităţile profesionale reduse ale unor
primari;

- Dialog slab dezvoltat cu ONG-urile locale în
privinţa scrierilor în comun a diferitor
proiecte şi cofinanţarea acestora;

- Lipsa ghişeului unic;
- Lipsa grupurilor de iniţiativă atît din

partea autorităţilor locale cât şi din partea
societăţii civile, mai ales în mediul rural;

- APL-urile de nivel I nu dispun de pagini web
care ar permite informarea populaţiei cu
privire la situaţia localităţii. Mai mult ca
atît nu sunt publicate ghiduri cu privire la
transparenţa procesului decizional al APL-
urilor;

- Schimbul de experienţă cu alte autorităţi
sau municipalităţi de pe teritoriul ţării sau
din străinătate este insfucient.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Aşezarea geografică favorabilă;
- Parteneriate existente cu ONG-uri locale şi

Agenţiile de dezvoltare;
- Posibilitatea de sporire a capacităţilor

funcţionarilor CR prin intermediul
programelor de formare profesională
organizate atît de CIAL cât şi de alte
organizaţii.

- Neîncrederea cetăţenilor referitor la
instituţia APL;

- Interes scăzut al cetăţenilor în privinţa
dialogului cu APL – urile;

- Lipsa unui mecanism de dialogarea cu
mediul de afaceri şi implicare scăzută a
mediului de afaceri în procesul decizional,
inclusiv de planificare (ex: neimplicarea
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agenţilor economici în procesul de
planificare bugetară).

1.2.1.5. Recomandări:
- Elaborarea planurilor de dezvoltare a localităţilor cu cascadare la strategia de dezvoltare araionului 2013 – 2020;
- Îmbunătăţirea procesului de comunicare internă şi externă. Implementarea softurilor decomunicare internă şi instruirea personalului în operarea cu softurile respective: MicrosoftOutlook;
- Instruirea şi calificarea personalului;
- Atragerea şi menţinerea cadrelor calificate;
- Întocmirea deciziei CR cu privire la statele de personal precum şi elaborarea organigrameide funcţionare a acestuia;
- Revizuirea şi elaborarea fişelor de post pentru personalul care activează în cadrul CR;
- Elaborarea unui sistem inovativ de motivare şi retenţie a angajaţilor
- Sporirea capacităţilor de atragere a investiţiilor precum şi crearea unei comisii despecialitate avînd drept scop îmbunătăţirea accesului agenţilor economici locali lapotenţialele surse de finanţare;
- Dezvoltarea parteneriatelor între CR şi instituţiile de cercetare din Republică precum şicompaniile de consultanţă care să asiste la elaborarea diferitor proiecte investiţionale şiaplicaţii pentru proiecte;
- Dezvoltarea capacităţilor APL de nivelul I şi II în planificarea strategică şi managementul deproiecte;
- Dezvoltarea mecanismelor de sporire a încrederii populaţiei faţă de APL-urile de toatenivelele;
- Dezvoltarea dialogului între CR şi instituţiile descentralizate;
- Elaborarea unui sistem comun de stocare şi analiză a informaţiei de la toate serviciiledescentralizate;
- Crearea instrumentelor de PR;
- Eficientizarea procesului de desfăşurare a şedinţelor consiliului şi asigurarea participativăşi inclusivă a diferitor pături cointeresate;
- Dotarea tehnico-materială, inclusiv cu sisteme informaţionale în instituţiile şi serviciiledescentralizate;
- Elaborarea mecanismelor funcţionale de conlucrare cu Asociaţia Antreprenorilor;
- Crearea biroului comun de informaţii şi servicii (BCIS), în baza Regulamentului cadru deorganizare şi funcţionare a BCIS;
- Dezvoltarea parteneriatelor cu oraşele înfrăţite din străinătate şi locale;
- Crearea funcţiilor comune în diferite localităţi, după principiul comunicării intercomunitare;
- Elaborarea unor mecanisme viabile de consultare a populaţiei (în localităţi, cartiere etc.).
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1.2.2. FINANŢELE PUBLICE LOCALEElaborarea proiectului de buget este în conformitate cu prevederile Legii nr. 847-XII din24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legea nr.397-XV din 16.X.2003 privindfinanţele publice locale, Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24.01.2006 „Cu privire la elaborareaCadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget”, politica statului în domeniulveniturilor şi cheltuielilor bugetare, prognozele macroeconomice, datele Biroului Naţional deStatistică privind numărul de locuitori şi structura demografică pe fiecare UAT, acte legislativeşi normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea muncii.Bugetul este un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şicheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţieibugetare respective. Bugetul local este un instrument de planificare şi de conducere a activităţiifinanciare şi reflectă fluxurile formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor, modalitatea definanţare a cheltuielilor pe destinaţii şi de acoperire a deficitelor, respectiv, gradul de autonomiea administraţiei locale faţă de administraţia centrală.Bugetul trebuie votat o singură dată pe an şi rectificat ori de câte ori apar modificări în volumulşi structura veniturilor şi/sau a cheltuielilor, dar nu mai devreme de 30 de zile de la intrarea învigoare a rectificării bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentale aleordonatorilor principali de credite.Procesul bugetar presupune existenţa unor resurse financiare, precum şi alocarea lor în scopulfurnizării către cetăţeni a bunurilor şi serviciilor publice. Instrumentul în care îşi găseştereflectarea toate resursele financiare şi cheltuielile publice ale unităţii administrativ teritorialeîl constituie bugetul local. Raionul Ialoveni este un raion care beneficiază de pe urma aşezărigeografice (teritoriale) faţă de capitală. Astfel, transparenţa bugetului public al localităţii oferăposibilitate locuitorilor de a cunoaşte exact serviciile de care vor beneficia din parteaadministraţiei publice locale pe parcursul perioadei următoare: educaţie, cultură, asistenţăsocială, transportul public etc.Locuitorii raionlui Ialoveni trebuie să fie interesaţi de modul cum se formează şi cum se executăbugetul public, deoarece anume ei sunt cei care participă la acumularea mijloacelor financiare înbuget prin achitarea impozitelor şi taxelor locale. De aceea, locuitorii raionului ar trebui sămanifeste interes pentru modul cum se acumulează mijloacele financiare, cum se distribuie şicum se utilizează banii publici.
1.2.2.1. Veniturile bugetului localÎn analiza veniturilor bugetului raionului Ialoveni, vom porni de la analiza de ansamblu aveniturilor în perioada 2010-2013, iar apoi vom efectua o analiză a structurii veniturilorbugetului local, a componentelor, a dinamicii acestora, a unora din cauzele care au determinatevoluţia respectivă.Evoluţia veniturilor bugetului raional Ialoveni, în perioada 2010-2012 se înscrie într-un trendascendent, de la 175,3 mil. MDL la 236,5 mil. MDL. În anul 2012, veniturile au crescut cu 7,12%faţă de anul 2011. Această situaţie se datorează atât situaţiei generale ale economiei naţionale,cât şi politicii de consolidare bugetară la nivel central - transferurile au scăzut, cu 6,16% faţă deanul 2011.
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Tabelul 2. Evoluţia bugetului raional Ialoveni şi a componentelor sale
COMPONENTELE
BUGETULUI

Mil. MDL RITM DE CREŞTERE,
%

2009 2010 2011 2012 2011-2012
Veniturile totale ale
bugetului raional

175308.6 203527.0 220829.3 236542.5 7.12
Venituri proprii 44538.1 41972.8 39690.4 66550.5 67.68
Transferuri 130770.5 161554.2 181138.9 169992.0 -6.16

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional IaloveniÎn perioada 2009-2012, Componentele bugetului denotă dinamici diferite:
 veniturile curente au cunoscut o continuă tendinţă de creştere –acestea s-au majorat dela 44,5 mil. MDL la 66,5 mil. MDL;
 creşterea veniturilor fiscale în anul 2012 cu 17,0 mil.MDL faţă de anul 2009;
 transferurile de la bugetul de stat în 2009 au constituit 13,0 mil.MDL, înregestrând oscădere de 30% comparativ cu 2012;
 mijloacele speciale au crescut în anul 2012 cu 2217,1 de lei faţă de 2009.Dinamica veniturilor totale pe componenta („fără transferuri”) indică un trend uşor ascendent,în special pentru anul 2012. Anume în acest an colectarea taxelor şi impozitelor locale a crescutcu circa 85,7% în comparaţie cu anul precedent, ceea ce a permis creşterea veniturilor totalefără transferuri 67,68%, constituind suma de 66550,5 lei.

Tabelul 3. Dinamica structurii veniturilor bugetului raional Ialoveni
Structura, % 2009 2010 2011 2012

Ponderea veniturilor totale (fără
transferuri ) 25,4 20,6 18,0 28,1Ponderea veniturilor fiscale 20,8 16,1 13,0 22,6Ponderea veniturilor nefiscale 1,8 2,0 2,2 2,5Ponderea transferurilor 74,6 79,4 82,0 71,9Ponderea mijloacelor speciale 2,9 2,5 2,7 3,1
Total veniturile bugetului raional 100 100 100 100

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional IaloveniAnalizând ponderea veniturilor proprii în veniturile totale ale bugetului localal, se poateobserva că capacitatea de autofinanţare de-a lungul intervalului analizat a avut fluctuaţii: aînregistrat un nivel maxim de 28,1% în 2012 şi un nivel minim, la procentul de 18% în anul2011 din veniturile totale. Scăderea ponderii veniturilor proprii în venituri totale este unsemnal al scăderii autonomiei financiare locale. Ca rezultat al acestor evoluţii s-a produs ouşoară schimbare în structura bugetului la compartimentul venituri. Ponderea veniturilorproprii a cunoscut o uşoară creştere avansând de la 25,4% în 2009, la 28,1% în 2012. Sepreconizează că acest trend va fi prelungit şi în 2013. Această evoluţie denotă sporireaposibilităţilor de colectare a veniturilor din partea APL. Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă
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2009-2012 ponderea transferurilor a scăzut de la 74,6% la 71,9%. Ponderea mijloacelorspeciale a crescut de la 2,9 % în anul 2009 la 3,1% în anul 2012.
Figura 1.Dinamica structurii principalelor componente ale veniturilor bugetului local, %

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional IaloveniDinamica componentelor de venituri ale bugetului pentru perioada 2009-2012 a determinatconsolidarea autonomiei financiare a raionului. Totuşi sporirea ponderii resurselor proprii în2012, în mare parte, s-a datorat reintroducerii impozitului pe venitul persoanelor juridice. Petermen lung, sporirea veniturilor proprii nu poate fi axată pe circumstanţe de ordin extern, cumar fi modificările cadrului normativ. Unica soluţie pentru creşterea veniturilor proprii şi, în acestsens, consolidarea autonomiei financiare este crearea condiţiilor necesare pentru sporireaactivităţii economice în raion. La fel, sunt largi posibilităţi ce ar permite o mai mare atragere afinanţărilor sub formă de granturi, opurtunitate care ar trebui utilizată la maximum la nivel deraion.Făcând o analiză a veniturilor proprii ale bugetului local al raionului Ialoveni, observăm cămarea majoritate sunt venituri curente, iar în cadrul acestora, după cum era de aşteptat, cea maimare parte au natură fiscală. Orice raion din Republica Moldova se confruntă cu finanţarea unornumeroase şi substanţiale cheltuieli, este pusă în situaţia de a-şi analiza politica de venituri pecare o duce, astfel încât impozitele locale (care constituie sursa principală) să îndeplinească celpuţin următoarele condiţii: să genereze un venit semnificativ; să respecte principiul echităţii; sănu distorsioneze activitatea economică; să fie corelate cu capacitatea de plată a contribuabiluluietc. În acest scop autorităţile locale trebuie să adune periodic informaţii privind veniturile şiutilizarea lor, veniturile obţinute de alte administraţii locale, să stabilească un programspecializat şi efectiv de recuperare a sumelor datorate şi să efectueze o analiză atentă a taxelorşi tarifelor pentru a determina gradul în care costurile fiecărui serviciu sunt acoperite dinvenituri.Resursele bugetelor locale sunt limitate, sursa lor principală fiind reprezentată de taxele şiimpozitele percepute de la persoanele fizice şi juridice. Depăşirea gradului de suportabilitatespecific acestora descurajează plata contribuţiilor bugetare şi încurajează frauda şi evaziuneafiscală, ca urmare este necesară folosirea eficientă a resurselor bugetare alocate pentru a seputea acoperi cât mai multe nevoi sociale.
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1.2.2.2.Cheltuielile bugetului localPentru anul 2014 se preconizează ca cheltuielile bugetelor UAT (cu excepţia celor efectuate dincontul transferurilor cu destinaţie specială) să fie în dependenţă directă de suma veniturilorobţinute pe fiecare UAT, şi nu de valoarea estimată la nivel central sau de autorităţile APL denivelul al doilea. Colectarea mai bună a veniturilor bugetelor UAT nu influenţează sumele deechilibrare de la bugetul de stat. Fiecare autoritate APL urmează să fie direct interesată de acolecta cât mai multe venituri pentru a putea cheltui mai mult, potrivit competenţelor salespecifice.Analiza evoluţiei executării cheltuielilor bugetului raional au cunoscut o creştere continuă peparcursul perioadei 2009-2012, avansând de la 175,3 mil.MDL la 236,5 mil.MDL. Astfel,cheltuielile totale în anul 2012 au constituit 236,5 mil. lei (veniturile fiind de 236,5 mil. lei), cu7,1% mai mult decât în anul precedent şi cu 11,2% mai mult decât indicatorul planificat şi maipuţin cu 7% decât cel precizat.
Tabelul 4. Evoluţia cheltuielilor bugetului raional Ialoveni, în perioada 2009-2012

2009 2010 2011 2012
Ritmul de creştere
în 2011-2012, %

Cheltuieli, total, mii lei,
inclusiv:

175308,6 203527,0 220829,3 236542,5 7,1servicii de stat 13791,9 17232,6 16573,4 18362,4 10,8apărare naţională 368,9 342,4 287,9 324,7 12,8justiţie - - - 73,0menţinerea ordinii publice 3454,4 3835,2 4076,4 4561,6 11,9învăţământ 111408,9 127122,2 143539,0 147073,1 2,5cultură, artă şi sport 9569,4 10795,9 13850,3 14348,9 3,6ocrotirea sănătăţii 1822,4 2823,4 1899,4 2321,2 22,2asistenţa socială 9208,0 10931,7 11693,6 11600,1 -0,8agricultura 374,8 363,7 389,5 521,3 33,8protecţia mediului şihidrometrologie - - 1773,4 8636,2 387,0industrie si constructii 206,8 191,8 254,9 234,3 -8,1gospodăria drumurilor 11049,9 9398,2 7076,7 7420,6 4,9gospodăria comunală 11947,8 16022,2 15541,5 14263,9 -8,2activităţi şi serviciineatribuite altor grupuriprincipale 5534,3 4466,8 3873,3 6801,2 75,6
Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional IaloveniÎn anul 2012, cheltuielile au cunoscut un ritm de creştere mai lent, iar pe unele componente seatestă şi descreşteri majore (de ex. Cheltuieli pentru agricultură, ocrotirea sănătăţii, protecţiamediului, apararea naţională, servicii de stat, apărare naţionaţă etc). Acest lucru poate fi explicatprin faptul că în perioada analizată eforturile au fost focusate asupra atingerii eficienţei maximea cheltuielilor publice prin prioritizarea programelor de cheltuieli, iar Consiliul raional a fost
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obligat să întreprindă măsuri de economisire şi reducere a cheltuielilor întru încadrarea înlimitele de resurse limitate şi întru evitarea datoriilor creditoare.
Tabelul 5.Evoluţia cheltuielilor bugetului raional, mil. MDL

Gr. GRUPE DE CHELTUIELI 2012 2013

1 servicii de stat 7,5 7,8
3 apărare naţională 0,1 0,1
4 justiţie - -
5 Menţinere a ordinii publice 1,8 1,9
6 învăţământ 65,0 62,2
8 cultură, artă şi sport 6,3 6,1
9 ocrotire a sănătăţii 0,9 1,0
10 asistenţă socială 5,3 4,9
11 agricultură 0,2 0,2
12 protecţia mediului şi hidrometrologie 0,8 3,7
13 industrie si constructii 0,1 0,1
14 gospodăria drumurilor 3,2 3,1
15 gospodăria comunală 7,0 6,0

16/19/20 activităţi şi servicii neatribuite altor grupuri 1,8 2,9
Coeficientul de concentrare, puncte 4416 4059

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional IaloveniÎn 2012, comparativ cu 2011, s-au produs anumite schimbări structurale pe componenta decheltuieli a bugetului raional. Acest fapt denotă că Consiliul Raional are destulă flexebilitate înreorientarea cheltuielilor sale. Se atestă creşterea ponderii cheltuielilor pentru protecţiamediului şi hidrometrologie şi ocrotirea sănătăţii. Pe de altă parte, se înregistrează o reducere aponderii cheltuielilor pentru blocul social manifestată în asistenţa socială (de menţionat căcheltuielile pentru asistenţa socială au scăzut atât ca pondere cât şi ca volum). Parteapreponderentă a cheltuielilor publice au fost direcţionate pentru învăţământ (în anul 2011ponderea cheltuielilor pentru învăţământ în totalul de cheltuieli a constituit 65%, în anul 2012 –acest indicator s-a micşorat, atingâng cota de 62,2%). În anul 2012 s-au cheltuit pentrudomeniul cultură, artă şi sport– 6,1 %, menţinerea ordinii publice– 1,9 %, drumuri- 3,1% şiocrotirea sănătăţii – 1%.În acelaşi timp, bugetul raionului pe compartimentul de cheltuieli este înalt concentrat: atât în2011 cât şi în 2012 peste 75% din cheltuieli au fost orientate spre 3 domenii, în jur de 60% dincheltuieli spre finanţarea educaţiei. În pofida schimbărilor de structură în cheltuieli, bugetulraionului este unul social. Cheltuielile de ordin economic şi cele pentru infrastructură au opondere redusă – fapt cauzat de posedarea unor resurse financiare reduse de către consiliulraional. Atare situaţie indică asupra capacităţilor reduse ale consililui raional de a contribui laintensificarea activităţii economice în raion prin cheltuielile sale.
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1.2.2.3. Probleme identificate

- Necunoaşterea de cătrecetăţeni a dreptului lor de a avea acces la informaţiile desprebanii publici;
- Nemulţumirea cetăţenilor de felul cum gestionează autorităţile treburile şi mijloacelefinanciare publice, iar pe de altă parte pasivitatea şi nerevendicarea drepturilorcetăţeneşti, neparticiparea la distribuirea mijloacelor publice, la luarea altor deciziiimportante pentru viaţa şi activitatea lor;
- Conlucrarea insuficientă cu agenţii economici din teritoriu, secţiile şi direcţiileConsiliului raional, Inspectoratul Fiscal, Direcţia raională Statistică, APL de nivelul I;
- Metodologia de estimare a bazei de impozitare este una neclară, netransparentă, lipsităuneori de suport în materie de date de referinţă;
- Prezentarea publicului a cifrelor fără explicarea acestora, informaţie ce nu estepercepută de oamenii neiniţiaţi în domeniu,
- Transparenţa achiziţiilor publice efectuate de către APL nu este accesibilă publiculuilarg (publicarea pe site-ul oficial de achiziţii publice şi în buletinul de achiziţii publice,dar se evită publicarea şi difuzarea informaţiei în mass-media locală).

1.2.2.4. Analiza SWOT a finanţelor publice locale

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Ponderea veniturilor proprii în bugetul raional
peste nivelul mediu din alte raioane ale ţării.

- Capacitatea de planificare bugetară
necorespunzătoare;

- Dependenţa excesivă de transferurile
de la bugetul de stat.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Sporirea autonomiei financiare a comunităţii
în contextul promovării reformei de
descentralizare administrativă

- Agravarea situaţiei economice la nivel
de republică;

- Interes scăzut al diferitor pături şi
stakeholderi de a participa la
planificarea bugetului.

1.2.2.5. Recomandări

- Orientarea eforturilor spre dinamizarea activităţii economice la nivel de raion, ce arpermite lărgirea bazei impozabile şi ar spori ponderea încasărilor proprii în totalvenituri;
- Organizarea discuţiilor şi consultărilor publice în faza de elaborare a proiectuluibugetului raional cu implicarea unui număr mai mare de persoane din comunitate(reprezentanţi ai societăţii civile, a mediului de afaceri, a altor persoane interesate);
- Autorităţile publice locale trebuie să facă publice informaţiile despre distribuireamijloacelor financiare pentru a nu provoca discuţii controversate între instituţiilepublice, regiuni, categorii de cetăţeni etc.;
- Consolidarea capacităţilor de analiză şi prognoză a reprezentanţilor APL.
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Strategia de dezvoltare integrată a raionului
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio economic al raionului Ialoveni

1.3. CAPITALUL UMAN
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1.3.1. PROFILUL DEMOGRAFIC AL RAIONULUI IALOVENIConform calculelor Centrului de Cercetări Demografice (în continuare CCD), numărul populaţieiprezente a raionului Ialoveni oscilează în limitele de 95-96 mii pentru anii 2010-2013. Creştereanumărului populaţiei stabile, atât conform datelor oficiale, cât şi conform calculelor CCD, sedatorează sporului natural pozitiv (cel puţin pe parcursul anilor 2005-2012), precum şi estedeterminat de înregistrarea imperfectă a fluxurilor migraţionale, în special a migraţiei externe.
Figura 2. Dinamica efectivului populaţiei stabile şi prezente a raionului Ialoveni conformdatelor oficiale şi calculelor CCD (mii persoane)

Sursa: elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPEPe parcursul anilor 2005-2012 numărul de naşteri prevalează numărul de decese, ceea ceasigură creşterea naturală a efectivului populaţiei raionului. Acest fenomen se datoreazăstructurii populaţiei progresive a raionului (proporţiei înalte a persoanelor tinere şi adulte).
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Figura 3. Dinamica numărului de naşteri, decese şi sporului natural în raionul Ialoveni

Sursa: elaborat de autori în baza BNSPe parcursul a mai multor decenii raionul Ialoveni se referă la unităţi administrativ-teritorialecu populaţia relativ tânără, vârstnicii constituind mai puţin de 12% în structura populaţiei, ceeace este specific numai pentru mun. Chişinău şi raionul Criuleni1. Fiind situat în apropiereamun.Chişinău, raionul dispune de o pondere înaltă a populaţiei adulte (apte de muncă) - 69,8%.Totodată observăm ponderea relativ redusă a copiilor cu vârsta de 0-14 şi tendinţa de scădere aacestui contingent de populaţie. Astfel, în anul 2004 ponderea copiilor constituia 21% (19,1% înmediul urban şi 21,4% în mediul rural). Nu s-au înregistrat discrepanţele esenţiale în structurapopulaţiei în funcţie de profilul urban/rural.
Tabelul 6. Structura pe vârste şi sexe a populaţiei stabile, pe medii (anul 2013)

Vârstă
Total Urban Rural

Ambele
sexe

Bărbaţi Femei
Ambele
sexe

Bărbaţi Femei
Ambele
sexe

Bărbaţi Femei0-14 ani 18.6 19.4 17.7 16.4 17.2 15.7 19.0 19.8 18.115-59 ani 69.8 70.9 68.7 72.9 73.4 72.4 69.2 70.5 68.060 ani şi mai mult 11.6 9.7 13.6 10.7 9.4 11.9 11.8 9.7 13.9Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sursa: calculat în baza datelor BNSStructura favorabilă a populaţiei se datorează, în primul rând, fluxului migraţional pozitiv, înspecial, din contul persoanelor tinere din diferite raioane ale ţării. Remarcăm existenţa unuischimb migraţional intens cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în special, refluxul populaţieitinere spre capitala ţării – mun.Chişinău. Structura aproximativ identică a fluxurilor
1. 1Paladi Gh., Gagauz O., Penina O. Îmbatrânirea populaț iei în Republica Moldova:

consecinț e economice și sociale. Chișinău, 2009, p. 76.
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mugraţionale interne (plecări şi sosiri) contribuie la menţinerea unei structuri demograficefavorabile a raionului.
Tabelul 7. Migraţia internă în raionul Ialoveni în 2011
Denumirea
localităţilor

Numărul de sosiri Numărul de plecări Sporul migraţional
Ambele
sexe

Bărbaţi Femei
Ambele
sexe

Bărbaţi Femei
Ambel
e sexe

Bărbaţi FemeiIALOVENI 1201 581 620 943 393 550 258 188 70or. IALOVENI 294 148 146 182 92 90 112 56 56sate (comune) 907 433 474 761 301 460 146 132 14
Sursa: BNS
Figura 4. Structura migraţiei interne în raionul Ialoveni, pe medii

Sursa: calculat în baza datelor BNSCa şi pentru alte unităţi administrativ-teritoriale o problemă importantă pentru raionul Ialoveniprezintă migraţia forţei de muncă, ceea ce afectează potenţialul demografic al raionului.Aproximativ 50% din numărul total al migranţilor externi se află peste hotarele republicii demai mul de un an la momentul observării.
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Tabelul 8.Migraţia externă: numărul cetăţenilor RM din r. Ialoveni care se află peste hotarele ţării din01.01.2005 la începutul anilor 2009-2013, pe vârste
Anii

0-14 ani 15-59 ani 60 ani şi mai mult
abs., persoane % abs., persoane % abs., persoane %2009 535 3.4 15124 95.1 246 1.52010 699 4.3 15301 94.0 285 1.82011 937 5.2 16558 92.6 387 2.22012 1252 6.4 17762 91.0 498 2.62013 1563 7.5 18777 89.6 617 2.9

Sursa: calculat în baza datelor SIIMAÎn structura migranţilor externi predomină populaţia tânără, cea mai mare proporţie fiindînregistrată pentru grupuri de vârstă 20-24, 25-29 şi 30-34 de ani. De asemenea constatămprofilul similar al migranţilor după sexe.
Figura 5. Structura pe vârste a migranţilor externi în raionul Ialoveni

Sursa: calculat în baza datelor SIIMA
Prognoza demografică.Ipoteza prognozei: Rata totală de fertilitate este constantă (1,4 copii), speranţa de viaţă lanaştere se va menţine la nivelul anului 2012 (65,62 ani pentru bărbaţi şi 72,72 ani pentrufemei), migraţia externă - 0 (populaţia de tip închis). Ca populaţie de referinţă a servit populaţiastabilă conform datelor oficiale ale BNS. Prognoza s-a realizat pe grupe cincinale de vârstă şi cuun interval cincinal, numărul şi structura populaţiei prognozată la 1 ianuarie a fiecărui an.Rezultatele obţinute demonstrează că în următorul deceniu efectivul şi structura pe vârste apopulaţiei raionului va cunoaşte schimbări nesemnificative, astfel, menţinând un potenţialdemografic favorabil pentru dezvoltarea socioeconomică. Odată cu pierderea inerţieidemografice pozitive se va începe procesul de reducere a efectivului populaţiei, acest fapt fiinddeterminat de menţinerea unei rate de fertilitate scăzute, care nu asigură înlocuirea generaţiilor.
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Tabelul 9. Prognoza demografică a efectivului populaţiei stabile a raionului Ialoveni, anii 2013-2058, ambele sexe
2013 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 20580-4 6,692 6,162 5,462 4,747 4,371 4,230 4,057 3,760 3,407 3,1105-9 6,001 6,647 6,121 5,425 4,715 4,342 4,202 4,029 3,735 3,38410-14 5,896 5,991 6,636 6,110 5,416 4,707 4,335 4,195 4,022 3,72915-19 7,176 5,874 5,968 6,611 6,087 5,395 4,690 4,318 4,179 4,00720-24 9,802 7,149 5,852 5,946 6,587 6,065 5,375 4,672 4,302 4,16325-29 10,522 9,762 7,120 5,828 5,921 6,560 6,040 5,353 4,653 4,28430-34 9,310 10,450 9,695 7,072 5,789 5,881 6,515 5,999 5,317 4,62135-39 7,370 9,210 10,339 9,592 6,997 5,727 5,818 6,446 5,935 5,26040-44 5,848 7,242 9,050 10,161 9,426 6,877 5,628 5,717 6,335 5,83245-49 6,106 5,667 7,017 8,767 9,847 9,135 6,666 5,455 5,540 6,14050-54 7,345 5,814 5,392 6,673 8,337 9,369 8,691 6,344 5,190 5,26955-59 6,434 6,827 5,406 5,009 6,197 7,741 8,704 8,075 5,896 4,82260-64 5,026 5,788 6,142 4,865 4,503 5,568 6,954 7,825 7,259 5,30365-69 2,145 4,351 5,009 5,315 4,212 3,895 4,814 6,012 6,768 6,27970-74 1,792 1,659 3,367 3,875 4,112 3,259 3,012 3,720 4,646 5,23375-79 1,268 1,158 1,066 2,166 2,490 2,642 2,096 1,932 2,383 2,97480-84 973 708 646 589 1,199 1,376 1,459 1,160 1,064 1,30985 464 656 630 593 548 809 1,011 1,143 1,068 988

Total 100,170 101,117 100,918 99,344 96,754 93,577 90,066 86,155 81,698 76,709Structura populaţiei după trei grupe mari de vârstă (copii, adulţi şi vârstnici) demonstreazămenţinerea unei proporţii semnificative a populaţiei în vârstă aptă de muncă în deceniileviitoare. Numai după anul 2040 este posibilă reducerea acestui contingent de populaţie, care seva derula în paralel cu creşterea ponderii populaţiei vârstnice. Schimbările menţionate vor fideterminate de efectivele numerice ale generaţiilor care vor ieşi şi cele care se vor retrage de pepiaţa muncii. În condiţiile menţinerii fertilităţii la nivelul actual proporţia copiilor se va reducecontinuu.
Figura 6. Prognoza structurii pe vârste a populaţiei stabile raionului Ialoveni, anii 2013-2058,ambele sexe (în %)
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Modificările în structura populaţiei pe grupe mari de vârstă şi aprofundarea procesului deîmbătrânire demografică vor contribui la creşterea sarcinii demografice – a raportului dintrepopulaţia în vârstă inaptă de muncă şi cea aptă de muncă .
Figura 7. Prognoza ponderii populaţiei vârstnice (60 de ani şi mai mult) şi raportului dedependenţă de vârstă (RDV), ambele sexe, anii 2013-2058.

Concluzii: Specificul situaţiei demografice a raionului Ialoveni este determinat de amplasareateritorială - în apropiere de mun.Chişinău, ceea ce face raionul atractiv pentru migranţi din altelocalităţi ale ţării. Pe măsura aprofundării procesului de îmbătrânire demografică în localităţileadministrativ-teritoriale, care sunt donori pentru raioanele apropiate de mun.Chişinău, sursapentru atragerea migranţilor interni se va epuiza, acest fapt afectând dezvoltareasociodemografică a raionului. Dacă excludem impactul pozitiv al fluxului migraţional, nivelulscăzut de fertilitate va determina scăderea proporţiei copiilor în structura generală a populaţieişi creşterea destul de semnificativă a celei vârstnice. Această situaţie va spori instalareaprocesului de reducere a efectivului populaţiei şi va semnifica pierderea inerţiei demograficepozitive. Din cauza că procesul de reproducere a populaţiei raionului este influenţat de fluxulmigraţional, doar menţinerea unui schimb migraţional pozitiv cu alte localităţi poate asigura ostabilitate demografică relativă.În perspectiva de lungă durată dezvoltarea sociodemografică a raionului, în mare măsură, va fideterminată de dinamica principalelor procese demografice (natalitatea, mortalitatea şimigraţia) în Republica Moldova în general, precum şi de vectorul procesului de urbanizare. Pemăsura creşterii economice a mun. Chişinău, a dezvoltării pieţii muncii raionul poate să menţinăpotenţialul de atragere a populaţiei din alte raioane, precum şi a migranţilor externi.
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1.3.2. FORŢA DE MUNCĂ A RAIONULUI

1.3.2.1. Analiza generală a pieţei muncii din raionul IaloveniProblemele pe piaţa muncii, atît la nivel de ţară, cât şi în raionul Ialoveni sunt determinate de unşir de factori cu influenţă reciprocă, cum ar fi dezvoltarea economiei naţionale, sărăcia, salariilemici, şomajul etc., care la rîndul lor alimentează migraţia excesivă a forţei de muncă pestehotare în mare parte (Rusia, Italia, Grecia, Spania, etc.), percepută de populaţie drept singuraopţiune de menţinere a unui trai decent, iar, uneori, şi de supravieţuire.La nivel regional, raionul Ialoveni se situează pe al patrulea loc în ceea ce priveşte numărulreurselor de muncă disponibile, cu aproximativ 70 de mii de persoane (70,2% din total) în anul2012. Resursele de muncă existente la un moment dat în raion, exprimă numărul persoanelorcapabile de muncă, respectiv acea parte a populaţiei care posedă ansamblul capacităţilor fiziceşi intelectuale ce îi permit să desfăşoare o activitate utilă. Acest stoc de forţă de muncă plaseazăraionul pe poziţia a 4-a din cele 13 raioane din zona Centru. Prin urmare, în mediul urban esteconcentrat cel mai mare număr de persoane apte de muncă 73,5% iar în mediul rural 69,6%.Totuşi, deficitul de locuri de muncă din mediul rural persistă şi manifestă un caracter sezonier.Persoanele în etate, care se mai menţin în câmpul muncii din mediul rural, înregistreazăintensităţi un pic mai mari decât în cel urban, pe fundalul procesului continuu de îmbătrînire.Această situaţie este provocată în mare măsură de oportunităţile reduse de angajare în mediulrural, fapt care determină un nivel înalt de şomaj atît în rîndurile tineretului, cât şi în rîndulpersoanelor mai în vîrstă – o caracteristică definitorie a pieţei muncii din mediul rural nu doarîn raionul Ialoveni ci şi la nivel de ţară.În ultima perioadă în raion se resimte lichidarea numărului de locuri de muncă existente prinoptimizarea agenţilor economici - Moldtelecom, Union Fenosa, Moldsilva etc., precum şimicşorarea numărului de locuri de muncă noi-create, care în consecinţă au făcut să diminuezenumărul populaţiei ocupate şi creşterea numărului şomerilor din raion. Respectiv, existădiferenţe majore între numărul de locuri de muncă din mediul urban şi cel rural, respectivdintre rata de ocupare a femeilor şi cea a bărbaţilor, care se reflectă în nivelul de salarizare,astfel 71,3% constituie femei şi 69,1% bărbaţi. Din perspectiva salarizării, populaţia din Ialovenieste remunerată cu cel mai mic salariu din zonă, clasînduse pe locul 7 din regiunea Centru.
1.3.2.2. Remunerarea salariaţilorÎn anul 2012, salariul mediu lunar al unui lucrător din raionul Ialoveni a constituit 2666,8 lei şis-a mărit cu 6,3% faţă de anul 2010, în aceeaşi perioadă, în mediu pe republică remunerareamuncii a crescut cu 14%. Această creştere este caracteristică prin faptul că în anul 2012 au fostmajorate salariile în mai multe sectoare (învăţământ, activitatea financiară, agricultură, sănătateşi asistenţă socială, administraţie publică etc.).
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Figura 8.Evoluţia salariului nominal mediu al unui lucrător în economie, 2010-2012, lei

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăSalariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economia raionului Ialoveni a crescut în 2012cu 13,2% faţă de anul 2011, iar în cadrul instituţiilor bugetare salariul a crescut cu 35,2% faţăde anul 2011. În pofida faptului că au fost majorări de salariu, persoanele încadrate în cîmpulmuncii din raionul Ialoveni, în luna decembrie 2012, nu au fost remuneraţi cu cel mai maresalariu în zona de centru, clasânduse pe locul 7 din regiunea Centru.
Tabelul 10.Salariul mediu pe activităţi economice, în raionul Ialoveni, în perioada 2009-2012,lei

Activităţile economice
Cîştigul salarial mediu pe activităţi

economice, lei
% din

total, anul
20122009 2010 2011 2012

Total, dintre care: 35151,8 37795,6 36821,8 40798,4 100
Agricultură şi silvicultură 2335,5 2507,6 2555,1 3012,5 7,9
Piscicultură 1667,8 1641,8 1514,3 2968,4 12,8
Industria prelucrătoare 2521,0 2776,9 2537,6 3233,7 9,7
Energie electrică, gaze şi apă 4400,2 4647,3 5558,6 5215,3 6,8
Construcţii 3101,4 3574,7 2773,3 3965,0 3,4
Comerţ cu ridicata şi amănuntul 2390,8 2394,0 2425,6 2780,5 0,0
Hoteluri şi restaurante 1634,5 2598,4 1347,5 1376,5 5,5
Transporturi, depozitare şi comunicaţii 2879,2 2952,1 2112,0 2253,3 7,7
Activităţi financiare 3260,9 3071,8 3555,6 3161,8 2,6
Tranzacţii imobiliare 1984,3 2364,0 2890,8 1070,6 9,3
Administraţie publică 2663,5 2628,5 2805,3 3793,4 5,8
Învăţământ 1921,3 2073,7 2403,1 2364,7 8,6
Sănătate şi asistenţă socială 2618,3 2770,6 2798,1 3501,7 5,1
Alteactivităţi de servicii colective, sociale 1773,1 1794,2 1544,9 2101,0 7,9
Sursa: Elaborat cu suportul IDEPE şi Inspiro Consulting în baza datelor oferite de ConsiliulIaloveniConform analizei niveluri maxime ale salariului mediu lunar pe luna decembrie 2012 au fostînregistrate în următoarele ramuri: energie electrică – 5215,3 lei, construcţie – 3965 lei,administraţie publică – 3793,4 lei, sănătate şi asistenţă socială – 3501,7 lei, activităţifinanciare – 3161,8 lei, industrie prelucrătoare – 3233,7 lei. Sub nivelul mediu au fost retribuiţisalariaţii din hoteluri şi restaurante – 1376,5 lei.
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Analizând evoluţia salariului nominal mediu lunar al unui salarit din raionul Ialoveni în anul2012, observăm că în luna iunie s-a înregistrat cel mai înalt cîştig salarial de 3733,2 lei, cu ocreştere de 32% de la începutul anului 2012 şi cu 8.8 p.p. faţă de iunie 2011.
Figura 9. Evoluţia salariului nominal mediu lunar al unui lucrător în economie, 2012

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăConform datelor BNS, raionul Ialoveni deţine locul 4 din 13 raioane din zona de Centru privindnumărul populaţiei cu vîrsta aptă de muncă - 37484 persoane în anul 2012, dintre care înmediul rural 68,9% (26179 de persoane) şi în mediul urban 72,3% (11305 de persoane). Dupănumărul salariaţilor angajaţi în cîmpul muncii în 2012, raionul Ialoveni deţine locul şapte dinzona Centru a republicii (din 13 raioane). Numărul salariaţilor angajaţi în anul 2012 a fost de10500 mii persoane, mai mult cu 0,8 mii de persoane decât în anul 2009, când acest indicator aconstituit 20300 mii persoane.
Tabelul 11.Mobilitatea salariaţilor în raionul Ialoveni, în perioada 2008-2011, mii persoane

2009 2010 2011 2012
angajaţ eliberaţ angajaţ eliberaţ angajaţ eliberaţ angajaţ eliberaţ

RM 131,4 149,2 132,0 140,9 166,4 165,2 165,5 167,2
Zona
Centru 19,5 23,2 18,6 21,3 22,7 23,8 20,4 21,9
Ialoven

i
2,3 1,9 1,4 1,8 1,5 1,7 1,5 1,5

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăÎn anul 2012, conform datelor prezentate de către BNS, în raion au fost eliberaţi din cîmpulmuncii tot atâtea pesroane câte s-au angajat – 1,5 mii persoane, pe republică numărulsalariaţilor eliberaţi a crescut cu 12% faţă de anul 2009 (18,0 mii persoane).
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Figura 10. Evoluţia salariaţilor eliberaţi din cîmpul muncii în Raionul Ialoveni, 2008-2012, miipersoane

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăÎn anul 2010 au fost înregistrate 289 de locuri de muncă noi-create, ce este mai puţin cu 184 deunităţi, decât în anul 2009. Valorile acestui indicator la nivel raional este în descreştere faţă demedia pe ţară (47755 de locuri de muncă create).În anul 2011, conform datelor prezentate de către BNS, cîştigul salariului mediu după toateformele de proprietate a constituit în raionul Ialoveni 2355,1 lei fiind în creştere cu 35% faţă deanul 2007 (1749 lei). Cel mai înalt cîştig în perioada 2007-2011, a fost înregistrat în anul 2010 –2508 lei, acest fapt se datorează creşterii profiturilor din sectorul privat cu 12,06% faţă de 2009.
Tabelul 12. Cîştigul salariului după formă de proprietate în raionul Ialoveni în anul 2011

2011
Toate formele de
proprietate

Proprietate publica Alte forme de
proprietateRM 3 042,0 3 179,1 2 920,1Zona Centru 2 488,5 2 639,8 2 291,0Ialoveni 2 355,1 2 634,8 2 103,5

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
1.3.2.3. ŞomajulOdată cu reducerea numărului populaţiei angajate şi a reducerii numărului de locuri de muncă,ocuparea forţei de muncă este una din principalele probleme ce persistă în raionul Ialoveni.Dacă în anul 2011 ponderea şomerilor plasaţi în cîmpul muncii a constituit 26,6% din totalulcelor care s-au adresat la ANOFM, în anul 2012 acest indice a constituit 33% sau cu 6,4 p.p. maimult faţă de anul 2012. (La nivel de ţară în anul 2012, acest indice a fost de 30,3%). Concomitentcu creşterea ponderii persoanelor angajate, s-a diminuat numărul persoanelor ce s-au adresat laagenţie, astfel, numărul persoanelor înregistrate a constituit 1086 persoane, înregistrînd odiminuare cu 239 persoane faţă de anul 2011. Din numărul celor înregistraţi la AOFM în anul2012 au fost plasaţi în cîmpul muncii 354 de şomeri (33%).
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În anul 2012, ANOFM a înregistrat un număr de 1086 de şomeri, dintre care, din numărul totalde şomeri, 557 sunt femei, ceea ce constituie 51,3% din numărul total de şomeri înregistraţi, iarîn anul 2011 ponderea femeilor a fost de 48,5 % (643 femei).
Tabelul 13. Ponderea şomerilor angajaţi în cîmpul muncii de către AOFM Ialoveni în anii 2011-2012

Indicatori
2011 2012

RM Ialoveni RM IaloveniNr. şomerilor adresaţi, persoane 67254 1325 51378 1086Nr. şomerilor plasaţi, persoane 13548 353 15561 354Ponderea şomerilor angajaţi în cîmpulmuncii, % din totalul şomerilor 20,14 26,6 30,3 33,0
Sursa: Elaborat cu suportul IDEPE şi Inspiro ConsultingPrezenţa şomajului în raion este cauzată de mai mulţi factori, precum: lipsa locurilor atractivede muncă, necorespunderea cererii cu oferta forţei de muncă, neconcordanţa dintre procesul destudii şi solicitările angajatorilor, insuficienţa aptitudinilor şomerilor. O problemă importantă arfi: cerinţe exagerate din partea unor angajatori, deci agenţii economici, la declararea locurilor demuncă vacante, înaintează restricţii descriminatorii la calificare, vîrsta, gen şi alte restricţii carelimitează posibilităţile de angajare. Astfel, pentru ameliorarea situaţiei în domeniu, specialiştiiAOFM efectuează permanent vizite în raionul Ialoveni, stabilind contacte de colaborare cuangajatorii. În aşa fel, în ultimul trimestru al anului 2012 de către colaboratorii Agenţiei au fostcontactaţi prin telefon 488 de agenţi economici în identificarea locurilor de muncă vacante, carezultat au fost înregistrate 693 de locuri vacante, ceea ce este cu 215 locuri mai mult faţă deanul 2011.
Figura 11.Dinamica şomerilor înregistraţi, plasaţi şi a locurilor vacante înregistrate în Ialoveni,2009 – 2012

Sursa: Elaborat cu suportul IDEPE şi Inspiro ConsultingPe parcursul anului 2012, au fost adresări la AOFM Ialoveni, din partea agenţilor economici (deex: SRL Sandriliona – 24 de locuri de muncă, în domeniul producţiei, Grădiniţa Licurici nr.5 dinIaloveni – 39 de locuri de muncă în domeniul educaţiei, Întreprinderea Pisciculă Costeşti - 21 depersoane, Servicomaş – 18 locuri în domenul construcţiei, Centrul medicilor de familie – 26 de
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locuri în domeniul sănătăţii etc.). Mulţi agenţi economici în ultimii ani au redus volumul deproducţie, în rezultat au redus şi locurile de muncă, ca ex.: „Vinuri Ialoveni”, ”Cascad –Vin, Minade piatră ”Mileştii Mici, ”IPD „Bardar”, ş.a. Se solicită preponderent de către angajatori şiprofesii/meserii ca: medic, cusătoreasă, vânzător, bucătar, asamblor, muncitor în agricultură,muncitor auxiliar etc. Prin urmare, anumite locuri de muncă nu sunt ocupate din cauza salariilorneatractive şi a condiţiilor necorespunzătoare de muncă.
Figura 12.Evoluţia şomerilor din mediul rural şi urban în raionul Ialoveni, în perioada 2011-2012,%

Sursa: Elaborat cu suportul IDEPE şi Inspiro ConsultingÎn aspect de mediu, urban şi rural, continuă să persiste un dezechilibru pe piaţa forţei de muncă.Şomerii din mediul rural sunt atribuiţi de o situaţie mai defavorizată faţă de şomerii din mediulurban. Altfel spus, şomerii din mediul rural nu au acces la locurile libere de muncă, care suntconcentrate în mediu urban, iar salariile mici propuse de angajatori nu le permit persoanelordin localităţile rurale de a se deplasa zilnic la un loc de muncă în oraş. În anul 2012 în mediulrural s-au înregistrat 777 şomeri sau 71,5%, cu 290 mai puţini decât în anul 2011, pe cînd înmediul urban situaţia a fost inversă, unde au fost plasaţi cu 9 p.p. (28,5%) mai puţini faţă deanul 2011. Ponderea persoanelor plasate în cîmpul muncii în mediul urban de la an, la anînregistrează o uşoară creştere, pe cînd în mediul rural, dimpotrivă, sunt înregistrate scăderi.
Tabelul 14. Evoluţia şomerilor înregistraţi după studii, în raionul Ialoveni 2009-2012, perosane

Sursa: Elaborat cu suportul IDEPE şi Inspiro ConsultingÎn anul 2012, şomerii înregistraţi în raionul Ialoveni, sunt persoane cu studii gimnaziale şiprimare – 426 de persoane (39,2%), urmat de persoane cu studii secundare profesionale – 283
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de persoane (26%), sunt înregistraţi mai puţini şomeri cu studii superioare în număr de 147persoane (13,5%) şi cu studii medii de specialitate – 94 de persoane (9%). Respectiv, în anul2012 au fost plasaţi în cîmpul de muncă aproximativ 94 de persoane (26,5%) cu studii liceale şimedii de cultură generală, mai mult cu 37 de persoane faţă de 2011, urmat de persoane cu studiigimnaziale 92 de persoane sau 26% şi cu studii superioare 75 de persoane sau cu 21,1%. Osituaţie tristă este că o mare parte din şomerii tineri din raion, solicită de la Agenţie să fiefamiliarizaţi cu metode de angajare peste hotarele ţării, dar nu cu tehnici de căutare a unui locde muncă la locul de trai.
Figura 13. Structura şomerilor înregistraţi după domenii de activitate, în raionul Ialoveni 2011-2012%

Sursa: Elaborat cu suportul IDEPE şi Inspiro ConsultingSe constată, ca rezultat al disponibilizărilor ce au avut loc în domenii de activitate: industrie,învăţământ, comerţ etc. din raion, evident că şi cota parte a şomerilor înregistraţi în domeniilerespective este mai mare. Deci, din numărul total de şomeri înregistraţi în anul 2012, pondereacea mai mare le revine celor din comerţ (8,5%), fiind urmaţi de cei proveniţi din industrie (7%)şi agricultură (6%), înregistrând uşoare creşteri comparativ cu indicatorii anului 2011,industrie cu 1 p.p., comerţ 0,9 p.p., respectiv se observă creşteri în domeniul învîţământului cu 2p.p. şi transporturi cu 2,2 p.p. Astfel, în anul 2012, 18% din şomeri au fost plasati în cîmpul demuncă în domeniul comerţ cu ridicata şi amănuntul, respectiv 16,4% (58 de persoane) au fostangajaţi în domeniul învăţământului, urmat de sănătate şi asistenţă socială cu ponderea de12,4% sau cu 44 de angajaţi. Numărul de angajări în cîmpul muncii prin intermediul serviciilorde mediere în unele domenii de activitate este în creştere de la an la an, ca de ex: înadministraţia publică au fost angajate 31 de persoane în anul 2012 - cu 24 de persoane mai multfaţă de anul 2009, respectiv şi în sectorul învăţământului au fost plasaţi în cîmpul muncii 58 depersoane, cu 37 de persoane mai mult faţă de anul 2009.În anul 2012, conform datelor furnizate de către Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă dinIaloveni, ponderea cea mai mare le revine şomerilor cu vîrsta cuprinsă între 30-49 de ani,categoria respectivă înregistrând 40,8% (443 de persoane) din numărul total de şomeriînregistraţi în anul 2012, fiind cu 10,2 p.p. mai mică faţă de anul 2011, urmaţi de cei cu vîrstacuprinsă între 16-24 de ani (23,5%) şi categoria cu vîrsta cuprinsă între 50-60 de ani are opondere de 20,6%.
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Tabelul 15. Numărul şomerilor înregistraţi şi plasaţi în câmpul muncii pe grupe de vîrstă înIaloveni, anii 2009-2012
2009 2010 2011 2012

Total plasaţi Total plasaţi Total plasaţi Total plasaţi
Şomeri-total 1629 452 1375 402 1325 353 1086 354

16-24 ani 403 120 304 89 307 81 256 83

25-29 ani 286 64 264 53 206 54 163 63

30-49 ani 709 197 583 153 551 164 443 142

50-65 ani 231 71 224 107 261 54 224 66

Sursa: Elaborat cu suportul IDEPE şi Inspiro Consulting
Figura 14.Repartizarea şomerilor conform duratei aflării în şomaj,%

Sursa: Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPEPrintre şomeri o cotă mare le revine persoanelor ce sunt în şomaj pînă la 6 luni (62,7%), în anul2012 ponderea lor fiind în creştere faţă de anul precedent cu 10,7 p.p, constituind 1097 depersoane. Acest moment se explică prin conlucrarea mai eficientă a colaboratorilor agenţiei cuagenţii economici, privind angajarea şomerilor într-un termen cât mai scurt posibil. Respectiv,ponderea persoanelor ce se află în şomaj de la 6 la 12 luni constituie 372 de persoane sau cu114 mai puţin în comparaţie cu 2011. Prin urmare şi ponderea persoanelor ce se află în şomajmai mult de 12 luni este de 14,1%, iar oamenii ce sunt şomeri 24 de luni şi mai mult constituie1,8% sau 32 în comparaţie cu 84 de persoane în 2011. Şomajul de lungă durată constituie unfactor negativ, deoarece cei ce nu pot găsi un loc de muncă pe o perioadă îndelungată, practicpierd cunoştinţele profesionale, pierd statutul social şi degradează social, fiind necompetitivi pepiaţa forţei de muncă.În scopul extinderii gradului de ocupare a populaţiei şi diminuare a şomajului, agenţia raionalăpentru ocuparea forţei de muncă promovează unele măsuri active, inclusiv antrenarea unorcategorii de şomeri la lucrările publice remunerate, organizate de către autorităţileadministraţiei publice locale, precum şi instruirea profesională a şomerilor. Analizând evoluţiaşomerilor încadraţi la lucrări publice, se observă o tendinţă de creştere: astfel, în anul 2012 aufost antrenaţi 31 de şomeri, ce este cu 5 şomeri mai mult decât în anul 2011. Respectiv,majotitatea primăriilor din raionul Ialoveni au dorinţa de a organiza lucrări publice, dar nudispun de surse financiare, astfel este necesar de a planifica surse financiare la articolulcorespunzător.
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În anul 2012 mărimea medie a ajutorului de şomaj a constituit suma de 939,04 lei, 164 depersoane din raion au beneficiat de ajutor de şomaj, cu 33 de persoane mai puţin decât în anul2009, respectiv, au beneficiat şi de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională 45 depersoane, mai puţin cu 2 persoane faţă de anul 2009. Astfel, din numărul total de bineficiari deajutor de şomaj, în anul 2012, s-a încetat plata din motivul:-31 de şomeri au fost încadraţi în cîmpul muncii pînă la expirarea termenului în care bineficiade ajutorul de şomaj;- 5 şomeri sau pensionat;- 18 şomeri au încălcat prevederile art. 38 (neprezentarea la Agenţie în termenii stabiliţi delegislaţie) şi au fost excluşi din lista bineficiarilor.
Tabelul 16.Indicatori privind măsurile active de stimulare a ocupării forţei de muncă în raionulIaloveni, 2009 - 2012

Sursa: Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPEFormarea profesională a şomerilor este una din măsurile active gratuite pe piaţa forţei demuncă, care orientează şomerii spre domenii ce sunt solicitate pe piaţa muncii din raion, menităsă sporească şansele de integrare sau reintegrare pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aflateîn căutarea unui loc de muncă. În anul 2012 la Agenţia din Ialoveni au absolvit cursurile deformare profesională 86 de şomeri cu 9 mai mulţi faţă de 2011, ce constituie 7,9% din numărulcelor înregistraţi la agenţie, indicele fiind înregistrat la nivel mai înalt (cu 3,1 p.p.), faţă de mediape republică - 4,8%. Colaboratorii AOFM pun un accent deosebit pe angajarea şomerilor dupăabsolvirea cursurilor de formare profesională. O problemă iesenţială ar fi, că o mare parte dinşomeri care solicită cursuri de orientare profesională nu preferă profesii comform cerinţeipieţei.În anul 2012 au fost organizate în parteneriat două târguri de locuri de muncă, respectiv dinmotivul lipsei locurilor vacante au fost organizate microtârguri la care au participat 113 şomerişi 12 agenţi economici cu expunerea a 54 de locuri de muncă vacante. Tot în acest an au fostorganizate 10 traininguri - „Clubul Muncii”, care are ca scop prestarea serviciilor de informare,consiliere şi orientare profesională persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din raion.Agenţia din Ialoveni prestează servicii persoanelor din grupurile vulnerabile (persoaneeliberate din detenţie, persoane cu dizabilităţi, victime ale traficului de fiinţe umane) cât şi
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facilitarea integrării /reintegrării pe piaţa muncii.Pe parcursul anului 2012, ANOF a conlucrat cuONG–ul ”Eco-Rezeni” care prin intermediul proiectului „Integrarea socială a tinerilor cudezabilităţi prin dezvoltarea întreprinderilor sociale în comuna Rezeni” au fost înmatriculaţi lacursuri de orientare profesională doi tineri cu dezabilităţi.
1.3.2.4. Principalele probleme ale domeniului pieţei munciiÎn urma analizei efectuate, au fost depistate următoarele problemele pe piaţa muncii din raionulIaloveni:- Scăderea numărului de angajaţi în raionul Ialoveni în anul 2013 cu 20,3% (8430) faţă de2012 (10581);- Necorespunderea dintre profesiile solicitate pe piaţa forţei de muncă în raion şi ofertaforţei de muncă, atît sub aspectul domeniului de pregătire, precum şi al nivelului deinstruire, fapt ce creează o insuficienţă de capital uman în unele domenii de activitate;- Agenţii economici sunt nevoiţi să recurgă la angajarea cadrelor mai puţin calificate dinmotivul insuficienţei cadrelor calificate drept urmare a migrării masive a specialiştilorpeste hotare;- Lichidarea agenţilor economici: Şcoala specială, Moldelecom, Union Fenosa;- Interesul scăzut al şomerilor, care beneficiază de ajutor de şomaj sau ajutor social, faţăde angajarea în cîmpul muncii;- 45 de şomeri au fost demisionaţi pe divesre motive şi numai 5% concediate;- Lipsa unităţilor de transport în mediul rural pentru deplasare la muncă în mediul urban(70% de şomeri sunt înregistraţi din mediul rural);- Migrarea masivă a forţei de muncă, inclusiv a tinerilor, peste hotarele ţării, în căutareaunui loc de muncă mai bine plătit;- Lipsa investiţiilor străine care ar crea noi locuri de muncă;- Lipsa şomerilor de profesii solicitate pe piaţa muncii (cusătorese, specialişti înconstrucţie: tencuitor, zugrav, montator etc.);- Cerinţele principale înaintate de agenţii economici potenţialilor angajaţi suntprofesionalismul şi disciplina. Din aceste considerente cadrele tinere/tinerii absolvenţisunt dezavantajaţi. Prin urmare, situaţia prezentă pe piaţa forţei de muncă indicăinsuficienţa forţei calificate de muncă, determinată atât de migraţia excesivă, cât şi decarenţele în sistemul de învăţământ;- Reducerea volumului de producţie a influenţat şi asupra reducerii locurilor de muncă înurmătoarele instituţii: Vinuri - Ialoveni, Mina de piatră - Mileştii Mici etc.Probleme la angajarea în cîmpul muncii a şomerilor din păturile vulnerabile:- lipsa studiilor necesare cât şi a condiţiilor necesare;- atitudinea discriminatorie din partea angajatorului;- angajatorul nu dispune de facilităţi la angajarea persoanelor vulnerabile;- nerespectarea legii nr.60 la crearea locurilor de muncă pentru persoanele cu dezabilităţi;- lipsa locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile (timp redus).
1.3.2.5. Analiza SWOT piaţa muncii

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
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- Existenţa cererii pieţei de muncă în
raionul Ialoveni;

- Aşezarea geografică favorabilă
( 14 km pînă la mun.Chişinău).

- lipsa forţei calificate de muncă;
- neconcordanţa dintre procesul de studii

cu cerinţele pieţei muncii.
- remunerare scăzută;
- migrarea persoanelor în vîrsta aptă de

muncă, inclusiv a tinerilor, spre mediul
urban, atît în alte regiuni ale ţării, precum
şi în străinătate, mai cu seamă a celor cu
pregătire profesională;

- lipsa locurilor de muncă în mediul rural;
- creşterea numărului de persoane

disponibilizate;
- creşterea numărului de persoane aflate în

căutarea unui loc de muncă (şomeri) în
raport cu persoane active;

- necorespunderea cererii şi ofertei pieţei
muncii.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Implicarea autorităţilor locale în
problemele comunităţii;

- Posibilitatea accesării unor programe
de finanţare pentru crearea de noi
locuri de muncă pentru şomeri.

- Tendinţă redusă de dezvoltare a
afacerilor în mediul rural;

- Scăderea numărului de persoane
calificate, prin ieşirea acestora din viaţa
activă;

- creşterea şomajului în rîndul tinerilor
absolvenţi;

- îmbătrânirea forţei de muncă;
- creşterea ponderii muncii la negru.

1.3.2.6. Recomandări pentru piaţa munciiPentru soluţionarea problemelor existente în domeniul pieţei muncii din raionul Ialoveni,propunem următoarele măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă:
1. Crearea locurilor de muncă stabile şi atractive cu perspectivă de creştere profesională

(educarea spiritului antreprenorial) în raion, care prevede:- îmbunătăţirea procesului de comunicare/interacţiunea dintre patroni, intermediariiprocesului de ocupare a forţei de muncă şi potenţialii angajaţi;- asigurarea condiţiilor optime de muncă;- crearea unui climat favorabil de dezvoltare a serviciilor de către AOFM prin combatereaşomajului în rândul tinerilor şi prevenirea şomajului de lungă durată;- necesitatea popularizării Codului Muncii, privind drepturile şi obligaţiunile salariaţilor;- remedierea în mediul rural a meşteşugăritului, ce va da posibilitate de încadrare încâmpul muncii.
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2. Accentuarea colaborării autorităţilor publice locale cu AOFM din Ialoveni, prinrealizarea următoarelor soluţii:
- îmbunătăţirea angajării populaţiei din raion prin crearea unui mecanism mai eficientde colaborare între autorităţile publice locale şi agenţia teritorială pentru ocupareaforţei de muncă din raion;
- promovarea imaginii şi acordarea serviciilor de mediere a muncii pentru persoaneledin raion, ceea ce ar asigura apariţia unor noi oportunităţi de încadrare în cîmpul munciia forţei de muncă disponibile;
- elaborarea unui mecanism viabil în ceea ce priveşte colaborarea dintre autorităţilepublice locale şi agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă privind organizarealucrărilor publice, orientate spre acoperirea necesităţilor localităţilor rurale, finanţatedin fondul de şomaj şi bugetele locale (2010-7; 2011-26; 2012-31 de persoane);
- elaborarea de către autorităţilepublice locale a unor mecanisme în vederea corelăriicererii cu oferta pe piaţa muncii şi prevenirii lipsei de forţă de muncă calificată din raion,cât şi combaterea discriminării şi promovarea includerii sociale prin asigurareaaccesului la ocupare;
- organizarea cât mai frecventă a unor seminare sau ateliere de instruire în vedereacreşterii capacităţii reprezentanţilor autorităţilor publice locale în ceea ce priveştemecanismul de colaborare cu potenţialii finanţatori ai proiectelor de infrastructurăsocială din localitate;
- antrenarea persoanelor din păturile vulnerabile la lucrări publice, cu condiţia creăriiunor facilităţi din partea autorităţilor locale.

3. Modalităţi de soluţionare a problemelor legate de angajarea în cîmpul muncii a
persoanelor din păturile vulnerabile:- Investiţii la nivel de stat pentru deschiderea unor întreprinderi speciale cu crearealocurilor de muncă pentru persoanele cu dezabilităţi şi din păturile vulnerabile;- Respectarea legislaţiei în vigoare privind angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cudezabilităţi;- Subvenţionarea de la bugetul de stat a locurilor de muncă pentru persoanele cudezabilităţi;- Facilităţi sau scutiri de taxe pentru agenţii economici ce angajeaşă persoane cudezabilităţi;- Asigurarea diverselor facilităţi la locul de muncă pentru persoanele cu dezabilităţi;- Deschiderea de către autorităţile locale a locurilor de muncă la domiciliu.
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1.4. INFRASTRUCTURA FIZICĂ
ŞI TEHNICO-EDILITARĂ

Strategia de dezvoltare integrată a raionului
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio economic al raionului Ialoveni
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1.4.1. INFRASTRUCTURA DRUMURILOR ŞI SERVICIILE DE TRANSPORT

1.4.1.1. Evaluarea infrastructurii de transport

Infrastructura de transportCalitatea infrastructurii de transport este unul dintre acei factori fundamentali care stau la bazaasigurării competitivităţii economiilor cu un nivel de dezvoltare asemănător celui al RepubliciiMoldova. Un factor important este amplasarea sa geografică, centrul raional fiind amplasat la odistanţă de aproximativ 15 km de capitala ţării.Reţeaua de transport a raionului este diversificată:
 Transportul aerian: la aproximativ 18 km distanţă se află Aeroportul InternaţionalChişinău, care permite transportul de pasageri şi de mărfuri;
 Transport feroviar: Raionul este traversat de o reţea de 29 km de cale ferată care facelegătură dintre Nordul şi Sudul raionului: sectoarele Bălţaţi –Alexandrovca - 14 km şiAlexandrovca - Cărbuna – 15 km;
 Două drumuri magistrale care fac legătură dintre capitala ţării şi hotarul de vest al ţăriişi cu cel de Sud:
- M1 – Chişinău – Leuşeni - frontiera cu România pe o lungime de 43,30 km (tronsonul13,7 – 57 km);
- M3 – Chişinău – Cimişlia – Vulcăneşti – Giurgiuleşti - frontiera cu România pe o lungimede 8,6 km (tronsonul 9,4-18 km).
 Patru drumuri republicane:
- R 3 – Chişinău – Hânceşti – Cimişlia – Basarabeasca pe o distanţă de 17,62 km (tronsonul7,82 – 25,44 km);
- R 6 – face legătura dintre magistrala M1 şi oraşul Ialoveni cu o distanţă de (6,81) 13,21 km(tronsoanele 0,0- 6,4; 7,8 – 14,61km);
- R 29 – Bender – Căinari – Răzeni pe o lungime de 14,9 km (tronsonul Căinari –Cărbuna – Rezeni);
- R 32 - R2 – Puhoi – Căinari – Sălcuţa pe o distanţă de 16 km (tronsonul 7-23 km);
 Drumuri locale.De notat că acoperirea teritoriului raionului cu drumuri publice este largă. Lungimea totală adrumurilor publice în raionul Ialoveni constituie 278,6 km, dintre care drumuri naţionale 117,5km, ceea ce corespunde cu 42% şi drumuri locale 161,1 km sau 58 %. Conform datelorstatistice disponibile 100% din drumurile republicane au acoperire rigidă în timp ce drumurile
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locale – doar 56%. Cu toate acestea, conform evaluărilor efectuate, calitatea drumurilor poate ficalificată ca a fi una mai cu seamă rea.
Tabelul 17. Lungimea drumurilor publice din raionul Ialoveni în 2012, km

Lungimea
totală a

drumurilor
publice

Drumuri
naţionale

Drumuri naţionale
cu îmbrăcăminte

rigidă

Drumuri
locale

Drumuri locale cu
îmbrăcăminte

rigidă278.6 117.5 117.5 161.1 90.2
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăLungimea drumurilor municipale și comunale constitue 986 km.Conform Strategiei infrastructurii transportului terestru pentru anul 2008-2017 a fostplanificată reabilitarea câtorva porţiuni din drumurile republicane: R3 - Chişinău-Hânceşti (27km, 2008), R6 – M1 – Ialoveni (13 km, 2012), R29 – Bender – Răzeni (48 km, 2014). La fel,conform anchetei completate de către CR, în perioada ultimilor 5 ani au fot efectuate câtevalucrări de renovare a drumurilor publice în raion.În conformitate cu datele existente, drumul republican R3 – Chişinău–Hânceşti a fost reparat şidat în exploatare anul precedent. La fel a fost înaintat un proiect din partea autorităţilor publicelocale către Agenţia de Dezvoltare Regională pentru renovarea drumului republican R29,tronsonul M3-Căinari care nu a obţinut finanţare, însă în cadrul acestui proiect a fost pietruită oporţiune din drumul local L546 – Ganugura-M3 care avea acoperire de pământ, facilitându-seastfel accesul dintre drumurile republicane R32, R29 şi magistrala M3. Totodată, nu a fostefectuată renovarea drumului republican R6 – M1 – Ialoveni planificat pentru anul 2012.
Tabelul 18. Principalele proiecte investiţionale în raion în perioada ultimilor 5 ani

Nr. Titlul proiectului Aplicant Rezultate Perioada Suma totală1. Construcţia capitală aporţiunii de drum de 12 kmpentru 7 localităţi din R.Centru, acces direct lamagistrala naţională.
PrimăriacomuneiRăzeni, r.Ialoveni

A fost elaborat proiectultehnic şi construit învarianta albă-2,23 km de drum nou.
2011 121579,1mii lei

2. Îmbunătăţirea coeziuniiinfrastructurii de drumuriregionale R3-E581 în R. D.Centru
CRIaloveni A fost elaborat proiectultehnic pentru reabilitareaa 18,4 km de drumregional L464; 4,57 km dedrum Ulmu- E581construit în varianta albă.

2011 129055,5 miilei

Sursa: Elaborat conform datelor CR Ialoveni
Serviciile de transport
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Conform datelor anului 2012, în raionul Ialoveni activau 70 de companii de transport terestru şi26 de companii prestatoare de servicii auxiliare celor de transport şi serviciile companiilor deturism. Numărul persoanelor angajate în acest domeniu a constituit 665 persoane, unei entităţirevenindu-i în mediu 8 şi, corespunzător 2 salariaţi. Sectorul este reprezentat, preponderent, deîntreprinderi din sectorul IMM, totodată activând în domeniul transporturilor terestre ocompanie mare. În anul precedent numărul angajaţilor în cadrul acesteia nu depăşea 60 depersoane, totodată veniturile din vânzări au constituit peste 35 mil. lei.În ultimii cinci ani volumul mărfurilor transportate nu a cunoscut variaţii semnificative,totodată evoluţia sa este una relativ moderată. La fel trebuie de menţionat că volumulmărfurilor transportate în aceşti ani s-a redus de mai mult de două ori comparativ cu perioadaanilor 2005-2007, iar această tendinţă ar putea fi corelată cu evoluţiile din industrie în perioadaanilor 2006-2009, care a fost expusă mai multor şocuri – embargoul rus pentru vinurilemoldoveneşti care a afectat unul dintre sectoarele de bază ale raionului – producerea vinurilor,precum şi seceta din anul 2007. În timp ce efectele acestor şocuri în industrie s-au resimţitimediat asupra volumului produselor, în transporturi ar fi explicabil un efect întârziat, întrucâtmenţinerea acestora la un nivel relativ ridicat putea fi posibilă din contul stocurilor existente.În plus, multe companii vitivinicole au resimţit o înrăutăţire cronică a indicatorilor economico-financiari abia pe parcursul anilor ce au urmat. Aici poate fi menţionat şi faptul că în anul 2010S.A.“Vinuri Ialoveni” a intentat procesul de insolvabilitate, invocând ca temei incapacitatea de a-şi onora obligaţiile pecuniare.
Figura 15. Transportul de mărfuri în raionul Ialoveni

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăRutele transportului de pasageri în raion asigură legătura dintre toate comunele şi satele dinraion şi centrul raional. Totodată, calitatea rea a drumuirilor pe anumite porţiuni de drum facdificil accesul direct dintre acestea, rutele în aceste cazuri implicând un itinerar mai lung ceinclude trecerea prin or. Chişinău. Aici pot fi menţionate rutele care realizează accesul dintrecomuna Gangura, satele Văratic şi Cărbuna şi or. Ialoveni. În anul 2012 au fost transportaţi cumijloace te transport auto 2300,6 mii persoane, în mediu numărul zilnic al acestora fiind în jurde 6 mii de persoane. În acelaşi timpanual în perioada anilor 2008-2012, în mediu, au fosttransportaţi 1904,3 mii pasageri cu autobuzele şi microbuzele.
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Figura 16. Transportul de pasageri cu autobuze şi microbuze în raionul Ialoveni

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
1.4.1.2 Principalele probleme ale infrastructurii de transportRaionul Ialoveni se plasează printre raioanele cu un nivel înalt al parcursului de mărfuri şipasageri. În mediu, anual, în perioada 2010-2012 parcursul de mărfuri a constituit 116888 miitone la un km, iar de pasageri 42631,4 mii persoane la un km. Astfel ţinând cont că un parcursmai mare al mărfurilor ţine direct de uzarea mai rapidă a drumurilor, iar prin urmare costurisuplimentare de timp şi de menţinere a transporturilor şi un risc mai mare pentrutransportarea pasagerilor, cu precădere în condiţiile în care parcursul de pasageri la un km esteunul mare. Un factor pozitiv ce ţine de infrastructura transporturilor şi nemijlocit dedezvoltarea serviciilor de transport şi de turism este disponibilitatea unei reţele diversificate detransport în raion.Totodată, există câteva probleme critice. Situaţia caracteristică la nivel de republică estecalitatea, în general, nesatisfăcătoare a drumurilor, care necesită investiţii enorme pentrurenovarea acestora şi menţinerea lor într-o stare buna. Aceasta duce prin urmare la o uzare şimai mare a drumurilor. Iar aceasta implică o delimitare clară a responsabilităţilor în materie degestiune a diverselor categorii de drumuri între instituţiile publice locale şi centrale.Principalele probleme identificate în raion sunt:
- calitatea drumurilor de legătură între unele localităţi din raion şi centrul raional careface necesară traversarea unui itinerar mai lung, fapt ce implică costuri suplimentarede transport. Aici pot fi menţionate cazul comunei Gangura şi a satelor Cărbuna şiVăratic;
- Porţiunile mari de drumuri locale pietruite care ar putea avea o importanţă strategică,făcând legătura între drumurile republicane şi reducând astfel, cel puţin densitateatraficului pe acestea şi a riscului de uzare rapidă. La fel ar contribui şi la reducereacosturilor te timp şi de întreţinere a mijloacelor de transport şi, corespunzător, aserviciilor de transport, generând şi alte externalităţi pozitive;Pe de altă parte constrângeri majore în perfecţionarea infrastructurii transporturilor esteinsuficienţa resurselor financiare locale şi cadrul imperfect de desfăşurare a achiziţiilor publice.
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La fel, în raion nu există un studiu de fezabilitate la nivel local pentru renovarea şi construcţiadrumurilor.
1.4.1.3 Analiza SWOT a infrastructurii de transport

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Reţea de transport diversificată;
- Existenţa magistralelor şi drumurilor locale

care fac legătură cu capitala ţării şi
punctele vamale de la hotar;

- Existenţa cererii pentru serviciile de
transport.

- Calitatea joasă a drumurilor;
- Existenţa drumurilor locale de importanţă

economică strategică care sunt pe anumite
porţiuni pietruite sau cu acoperire de pământ;.

- Lipsa accesului direct din unele sate şi comune
în centrul raional;

- Lipsa unui studiu de fezabilitate la nivel local
pentru renovarea/construcţia drumurilor
raionale.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Existenţa programelor de finanţare a
proiectelor de infrastructură fizică;

- Posibilitatea iniţierii unor parteneriate
public - private privind construcţia
drumurilor locale;

- Majorarea tarifului pentru transportul
interurban cu 20 bani per km;

- Posibilitatea semnării Acordului de asociere
cu UE.

- Insuficienţa resurselor financiare pentru
repararea drumurilor;

- Coordonarea slabă între autorităţile publice
centrale şi locale în ceea ce vizează
construcţia, modernizarea şi menţinerea
drumurilor;

- Parcursul mare al pasagerilor şi al
mărfurilor la 1 km contribuie la o uzare mai
rapidă a drumurilor;

- Majorarea tarifului pentru transportul
interurban cu 20 bani per km;

- Lacunele cadrului legal în domeniul
achiziţiilor publice.

1.4.1.4 Recomandări pentru infrastructura de transportŢinând cont de problemele sus menţionate, în vederea restabilirii infrastructurii transporturilorsunt importante realizarea următoarelor acţiuni:1. Evaluarea calităţii drumurilor de conexiune între localităţile în care sunt amplasate celemai mari companii cu activitate industrială şi agricolă şi centrul raional sau alte drumuriprincipale locale, republicane şi magistrale;2. Efectuarea studiilor de fezabilitate pentru renovarea drumurilor locale de importanţăstrategică economică, socială şi culturală şi identificarea fondurilor externe de finanţarea proiectelor respective;3. Elaborarea unui studiu privind densitatea şi calitatea reţelei drumurilor în raion, învederea stabilirii priorităţilor de modernizare a acesteia.
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1.4.2. REŢEAUA DE FURNIZARE A APEI POTABILE ŞI SANITAŢIE

Contribuţia serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare la dezvoltare este cu mult mai vastădecât impactul acestora asupra bunăstării gospodăriilor populaţiei. O atenţie importantăacestor servicii le sunt acordate atât în Programul de Guvernare: ”Promovarea investiţiilor îndezvoltarea infrastructurii utilităţilor publice (sistemul de apă şi canalizare, salubrizare,aprovizionarea cu gaze naturale, protecţia mediului, dezvoltarea turismului” cât şi Strategia deAprovizionare cu Apă şi Canalizare a Republicii Moldova (octombrie 2012): ”Beneficiilepotenţiale generale ale unei infrastructuri de apă şi canalizare depăşesc cu mult îmbunătăţireasănătăţii şi vieţii oamenilor. Aceasta constituie un precursor al dezvoltării economice.Acordarea serviciilor de calitate, inclusiv siguranţa aprovizionării, calitatea apei la robinet,presiunea suficientă şi constantă în reţeaua de aprovizionare, controlul eficient al poluării apeişi tratarea pot stimula investiţiile economice, industriale şi comerciale.”Asigurarea populaţiei cu apă potabilă de bună calitate constituie unul din factorii primordiali aisecurităţii naţionale a ţării. Un alt factor primordial al activităţii vitale este funcţionarea stabilă asistemelor de evacuare a apelor uzate, cu diminuarea impactului lor asupra mediuluiînconjurător.Republica Moldova şi-a orientat politica în direcţia apropierii de Uniunea Europeană, aflându-seîntr-un proces de negociere a Acordului de Asociere, ceea ce stabileşte un cadru nou pentrurelaţiile bilaterale în raport cu Acordul de Parteneriat şi Cooperare din 1998. Obiectivulprincipal al Acordului de Asociere este de a orienta Republica Moldova către Uniunea
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Europeană prin angajamentele asumate în mai multe domenii, pe baza aproximării legislaţiei şistandardelor naţionale la legislaţia şi standardele comunitare.Prezenta strategie este elaborata de către experţii companiei de consultanţă Inspiro Consultingşi a Institutului de Dezvoltare Economică şi Politici Europene, în colaborare cu InstitutulNaţional de Cercetări Economice pentru Consiliul raional Ialoveni, în scopul imbunătăţiriiserviciilor de alimentare cu apa si canalizare în localităţile raionului.
1.4.2.1. Cadrul legal şi instituţionalCele mai recente schimbări sunt prezentate mai jos:Legea apelor Nr. 272 (Monitorul Oficial Nr. 81/26.04.2012, în vigoare din 26.10.2013)conturează cadrul juridic cu privire la apă pentru anii viitori. Legea abrogă Codul Apelor şicreează cadrul juridic pentru managementul, protecţia şi utilizarea eficientă a apei de suprafaţăşi a apei subterane.Conform acestei legi urmeaza a fi create comitete ale districtelor bazinelor hidrografice. Acesteavor reprezenta diferiţi factori implicaţi şi au un rol consultativ în elaborarea planurilor degestionare a bazinelor acvatice, prin care va fi implementată Legea apelor. Legea încearcă săprotejeze apa împotriva poluării şi stabileşte standarde de calitate a mediului. Evacuările de apăuzată din zonele urbane şi din zonele rurale sunt reglementate în mod distinct.Un nou proiect de Lege privind serviciile publice de aprovizionare cu apă şi canalizare va înlocuiîn mare parte această lege până la finele anului 2014, dat fiind că aceasta va înlocui Legea Nr.1402 din 24.10.2002, privind serviciile comunale.Hotarirea Guvernului RM Nr. 662/2007 Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare alocalităţilor din Republica Moldova, stabileste indicatorii-ţintă privind apa şi sănătatea,plasează serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în sfera activităţilor de intereseconomic general şi încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, avînd în bazăurmătoarele obiective fundamentale:

 descentralizarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterearesponsabilităţilor autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor acordatepopulaţiei;
 extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare şi creşterea gradului deacces al populaţiei la aceste servicii;
 promovarea principiilor economice de piaţă.În acelaşi timp necesită de menţionat că legislaţia nu s-a dezvoltat în următoarele direcţii, cumar fi:
 redefinirea conceptelor şi mecanizmelor de protecţie socială a segmentelordefavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate;
 atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniulinfrastructurii sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
 instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuia lafinanţarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare.
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1.4.2.2. Cadrul instituţionalInstituţiile actuale care activează în sectorul AAC sunt fragmentate, au politici şi personalinsuficient calificat, în general, fiind de multe ori incapabile să administerze problemele curenteale sectorului.Principalele probleme care trebuie adresate sunt:
 Politicile slabe de supraveghere, gestionare şi monitorizare a sectorului AAC;
 Responsabilitatea fragmentată, inadecvat definită sau suprapuneri aleresponsabilităţilor instituţiilor existente la nivel naţional (MMe, MS, MDRC şi instituţiilesubordonate);
 Personal insuficient şi fără experienţă în domeniul elaborării politicilor, monitorizăriisectorului şi programării investiţiilor;
 Comunicare şi coordonare slabă între structurile existente, în special referitor laprogramarea şi monitorizarea investiţiilor în AAC (MF, MMe şi MDRC);
 Dezvoltarea necoordonată a infrastructurii AAC la nivel local, deseori condusă dedonatori, fără supravegherea sau monitorizarea coerentă la nivel naţional;
 Lipsa capacităţii de laborator pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi a apei uzateîn conformitate cu cerinţele HG 934/2007 şi HG 1141/2008.Provocarea principală a sectorului AAC este îmbunătăţirea cadrului legislativ şi întărireacapacităţii existente la nivelul instituţiilor guvernamentale cheie pentru:
 Planificarea şi programarea în mod coerent şi etapizat a dezvoltării unei infrastructuriAAC îmbunătăţite pentru toate comunităţile, pe baza unor criterii de selectare binedefinite şi transparente, incluzând implicarea comunităţilor beneficiare;
 Mobilizarea resurselor de finanţare naţionale şi internaţionale adecvate pentruinvestiţiile în infrastructura AAC, o bună coordonare între instituţiile guvernamentale(MMe; MDRC) şi instituţiile subordonate, agenţiile de dezvoltare regională (ADR) şiautorităţile publice locale (raioane şi localităţi);
 Întărirea capacităţii operatorilor sistemelor de apă, prin consolidarea numărului şieficienţei acestora pentru a presta servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare decalitate adecvată, la preţuri acceptabile, asigurând recuperarea costurilor care săpermită continuarea activităţii lor operaţionale.

1.4.2.3. RetrospectivăSituaţia sistemelor de canalizare în r-nul Ialoveni este nesatisfăcătoare. Din satele raionului deun sistem parţial de canalizare se bucură satele Bardar (5,5 km) şi satul Ţîpala (4,5 km).Populaţia oraşului Ialoveni este conectată în proporţie de 50 la sută la un sistem de canalizarecentralizat
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Pînă în iulie 2013, sectorul particular din or.Ialoveni, era conectat la sistemul centralizat decanalizare în proporţie de 30 %, deoarece reţelele de canalizare gravitaţională nu puteaufuncţiona fără staţii de pompare. La data de 2 iulie 2013, în Ialoveni a fost dată în exploatarestaţia de pompare a apelor menajere , care a permis conectare la sistemul de canalizare a încă20 la sută din gospodării. Astfel, apele uzate sunt pompate prin sistemul reţelelor existente lastaţia nr.1 şi la staţia nr.2 şi, în final, la staţia de epurare din or. Chişinău. Graţie acestui proiectfinalizat au fost conectate la sistemul de canalizare 35000 de persoane. Numărul gospodăriilorconectate la sistemul de canalizare este de cca 1100 gospodării şi include integral sectoareleAlbeni şi Petre. La reţeaua de canalizare vor fi conectate şi 3 obiecte de menire social-culturală:
- Grădiniţa de copii nr. 3 „Lăstărel”;
- Gimnaziul „Grigore Vieru”;
- Biserica Ortodoxă „”S.F. Parascovia”.

1.4.2.4. Resursele de apă disponibile. Calitatea apeiSursele de apă ale Republicii Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă şi apelesubterane ( 4 810 fântâni arteziene , precum şi 166 542 de fântâni de mică adâncime )
Apa de suprafaţă.Volumul apei de suprafaţă din Moldova este estimat la aproximativ 1,32 mlrd m3. Rezervele deapă subterană regenerabile zilnice ale Republicii Moldova sunt estimate la 3,478 milioane m3din care 2,211 milioane m3 sunt aprobate de Comisia de Stat pentru rezerve, din care circa 2milioane m3 sunt utilizate în gospodăriile populaţiei.Apa disponibilă în prezent în Moldova este de aproximativ 500 m3 pe cap de locuitor pe an sauchiar mai puţin, ceea ce plasează Moldova în categoria ţărilor în care „apa este insuficientă”,ceea ce poate crea un stres pe resursă, care la rândul ei va fi afectată în viitor de schimbărileclimatice.Pragurile recomandate la nivel internaţional definesc volumul de 1700 m3/locuitor/an dreptnivelul sigur de disponibilitate a apei dulci regenerabile. Dacă volumul de apă disponibilă estemai mic de 1.000 m3/locuitor/an, lipsa apei poate împiedica dezvoltarea economică şi poateafecta sănătatea şi standardul de viaţă al populaţiei.În prezent în Moldova, disponibilitatea resurselor de apă reprezintă un aspect critic careafectează capacitatea de dezvoltare economică a ţării.Râul Nistru este un fluviu transfrontalier cu 1 380 km lungime , care începe în Carpaţii ucraineni,curge prin Moldova şi Ucraina varsind apele sale in Marea Neagra, fiind sursa principală de apăpotabilă pentru Republica Moldova, oferind 83 % din cantitatea de apă captată pentru scopuripotabile.Râul Prut este ultimul afluent major al Dunării, apa captată din râul Prut constituie doar 2 % dintotalul de apa captată pentru scopuri potabile.În prezent, localităţile din Regiunea Centru sunt alimentate cu apă de suprafaţă din următoareleprize principale:- Râul Nistru:



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

52

o. Vadul lui Vodă: cel mai mare aport de apă de suprafaţă din Republica Moldova, conceputpentru a furniza apa pentru municipiul Chişinău, cu posibila extindere spre raioanele vecine, deexemplu, Străşeni Călăraşi şi Ialoveni;o. IALOVENI : consumul de apă de suprafaţă conceput pentru a oferi apă atât populaţiei dinraionul respectiv şi instalaţiilor industriale din o.IALOVENI şi către raioanele invecinate.- Râul Prut : 3 prize principale din: Ungheni, Nisporeni (Grozeşti - în construcţie) şi Hânceşti(Cotul Morii - în construcţie) , conceput pentru a furniza apa pentru localităţile din raioanelerespective. .
Apele subteraneGeologia teritoriului Republicii Moldova este formata aproape în întregime din roci sedimentarecare coboara de la nord-est la sud-vest . Cele mai multe straturi de acvifere sunt compuse dincalcar şi gresie.Acviferul Baden - Sarmatic este principala sursă de apă subterană în partea centrală a RepubliciiMoldova În timpul erei sovietice, un număr mare de studii hidrogeologice au fost efectuate înRepublica Moldova, care au dovedit că au existat cantităţi semnificative de apă subteranădisponibile în Republica Moldova. Datele de monitorizare a apelor subterane disponibile aratăcă nivelul apelor subterane este constant în cele mai multe părţi ale Moldovei. Acest lucru indicăfaptul că apele subterane se încarcă/regenereaza în mod activ, din contul precipitaţiilor şi potdeveni o sursă durabilă.Principalele rezerve ale apelor subterane explorate şi aprobate pentru Regiunea Centru, inclusivale raionului Ialoveni, sunt afişate pe tabelul de mai jos.
Tabelul 19. Rezervele de apa ale Regiunii Centru

Regiunea Raionul Total reserve de apa (m3/zi)

Centru

Anenii Noi 338 700

Calarasi 7 100

Criuleni 215 500

Dubasari 200 200

Hincesti 37 700

Ialoveni 63 800

Nisporeni 3 000

Orhei 80 560

IALOVENI 25 500

Straseni 16 500

Soldanesti 8 400

Telenesti 11 500

Ungheni 0

Total Regiunea Centru 1 008 460
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De asemenea, un număr considerabil de puţuri de mare adâncime cu capacitatea de producţielimitată (până la 10 m3/zi ) au fost forate în perioada sovietică şi pot fi găsite aproape în fiecarelocalitate.
Cererea de apăConform numarului populatiei din localităţile raionului şi conform normativelor de consum învigoare, cererea de apă a raionului Ialoveni constituie 7224,1 m3/zi.Rezervele apelor subterane explorate în Regiunea Centru reprezintă aproximativ 70 % dintotalul rezervelor de apă subterană aprobate pentru 3 regiuni de dezvoltare.Rezervele de apă ale Raionului Ialoveni, aprobate pentru exploatare sunt de 24300 m3/zi.
Concluzie: Capacitatea de producţie a forajelor arteziene prezente în Raionul Ialoveni, estesuficientă pentru a acoperi cererea de apă, actuala şi de perspectivă.
Calitatea apelor subteraneAcviferul superficial, de unde se alimentează fântânile de mică adâncime, este cel maicontaminat cu poluanţi de provenienţă antropică, cum ar fi deşeuri umane şi animaliere,utilizarea de îngrăşăminte minerale şi pesticide.Acviferele de profunzime au calităţi ale apei foarte variabile, în special în vestul Moldovei. Inmod natural nivelurile crescute de fluor (F), bor (B), fier (Fe), hidrogen sulfurat (H2S), amoniu(NH4) şi sulfati (SO4) se regasesc in apele de profunzime . Acesti poluanţi sunt de originenaturală şi pot fi trataţi printr-o varietate de metode. Cu toate acestea, această opţiune nu a fostexplorată cu succes până în prezent în Republica Moldova. Există o nevoie de a pune în aplicareo pregătire tehnică şi alte exerciţii de consolidare instituţională, precum si explorarea altoropţiuni de tratamente tehnice.Harta resurselor de apă subterană explorate şi aprobate spre exploatare, precum şi calitateaapei din Regiunea Centru este prezentată în figura de mai jos :
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Figura 17. Harta resurselor de apă

:

1.4.2.5. Inventarierea resurselor de apă potabilă a raionuluiProtrivit datelor prezentate de către Directia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri dincadrul Consiliului raional Ialoveni, în raionul Ialoveni situaţia nu diferă de restul ţării. Astfel,52,3% din populaţia raionului este aprovizionată cu apă potabilă, dintre care, în mediul urban89% şi în cel rural 53,5%. Pe teritoriul raionului mai sunt 4475 de fântâni de mină, însă,conform Centrului de Sănătate Publică, acestea nu se încadrează în normele de calitate a apeipentru consumul uman. În fântânile din satele Malcoci, Nimoreni, Ruseştii Vechi şi Ulmu a fostdepistată apă tehnică, ce nu poate fi folosită în alimentaţie. Insa, aceste localităţi folosesc apă dinfântânile de mină.Din datele prezentate de Centrul de Sanatate Publica putem constata, că o bună parte dinprobele de apă, prelevate din localitătile rurale şi supuse analizelor de laborator suntneconforme cerinţelor fizico-chimice şi bacteriologice.
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1.4.2.6. Inventarierea infrastructurii de aprovizionare cu apă şi de canalizare - existenţa reţelelor
şi altor obiective ce ţin de serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.Actualmente în raion funcţionează 58 de apeducte:1 urban, 44 rurale şi 13 departamentale (alediferitor entităţi economice).În oraşul Ialoveni există un sistem de alimentare cu apă de o lungime totală de 74,53 km dereţele, inclusiv 1 staţii de pompare, 21 sonde de adîncime, avînd o capacitate de 45,92 m3/h. Inraionul Ialoveni sunt şi sate în care apeductele sunt accesibile pentru mai mult de jumătate dingospodării: Bardar, Puhoi, Gangura, Horodca, Moleşti, Văratic, Mileştii Mici, Zîmbreni, Cigîrleni,Costeşti, Horeşti, Răzeni, Ţîpala. La Puhoi, cu contribuţia sătenilor, au fost forate şapte fântâniarteziene, din care la moment se alimentează cu apă 95% din locuitori.Lungimea totală a reţelelor de apeduct în mediul rural al raionului Ialoveni constituie peste 443km. Circa 50% din ele necesită renovare. Pentru orasul Ialoveni serviciile de aprovizionare cuapă şi de canalizare sunt prestate de catre S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Cât priveşte existenta sistemelor de canalizare în localităţile din raion, situaţia estenesatisfăcătoare. Lungimea totala a reţelelor de canalizare constituie 46,32 km. Dispune de unsistem de canalizare dezvoltat oraşul Ialoveni(31,82 km) şi parţial satele Bardar, Mileştii Mici,insă aceste sisteme necesită reabilitare. La Sociteni se lucrează la un proiect de dezvoltare asistemului de canalizare. Staţii de epurare în localităţile rurale există doar 4 unităţi şi toate suntnefunctionale (s. Costeşti, Gangura, Mileştii Mici şi Bardar). Prognozele sunt şi mai sumbre. Dacăîn cazul apeductelor autorităţile nu pot acoperi toate cheltuielile, atunci pentru canalizarecosturile sunt şi mai mari, fiind necesară şi construcţia unor staţii de epurare etc. potrivitsurselor de la Consiliul raional Ialoveni, se doreşte ca în perspectivă, proiectul iniţiat cu S.A.„Apă Canal Chişinău” să fie extins pentru a fi construite şi sisteme de canalizare. Cu toate că,ideal ar fi ca sistemele de alimentare cu apă şi canalizare să fie construite în paralel, doar aşafiind posibil de stopat procesul de poluare a apelor de suptafaţă şi a mediului ambiant înîntregime. În condiţiile în care, de mai mulţi ani, localităţi întregi consumă apă poluată,consecinţele se vor simţi prin efectul acesteia asupra sănătăţii mai multor generaţii.
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1.4.2.7. Schema de alimentare cu apă a localităţilor raionului

Conform Strategiei de alimentare cu apa HG nr 662/2007, Harta Apeducte grupate, o parte alocalitatilor raionului Ialoveni urmeaza a fi alimentate cu apa din retelele o. Ialoveni, adica aleS.A. Apa-Canal Chişinău. Apa provine de la Statia de tratare a apei din m. Chisinau (f. Nistru).Potrivit informatiei livrate de catre Directia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri dincadrul Consiliului raional Ialoveni, a fost primit aviz pozitiv de la „Apă-Canal Chişinău” şi se
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lucrează asupra unui studiu de fezabilitate pentru a estima costurile reale. Deocamdată se vaacţiona pentru a aproviziona localităţile de la periferia raionului, dar care se află cel maiaproape de o. Ialoveni şi anume satele: Dănceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci, Sociteni, iar maiapoi, în două etape, va fi extins şi în alte localităţi ale raionului. Pentru implementarea acestuiproiect va contribui financiar Consiliul raional Ialoveni, dar mai urmează a fi identificaţi şi alţiinvestitori, deoarece costurile sunt peste posibilităţile financiare ale raionului.Perspectivele de dezvoltare sunt asociate cu îmbunătăţirea calităţii serviciilor AAC în or.Ialoveni şi extinderea serviciilor durabile şi suportabile spre localităţile învecinate. Localităţilecu un potenţial sporit de grupare vor dezvolta sisteme AAC grupate, pe cînd localităţilemarginalizate vor beneficia de soluţii locale. Sursele de apă subterană şi de suprafaţădisponibile în raion pot fi combinate pentru sporirea eficienţei şi fiabilităţii serviciilor.
1.4.2.8. Operatori ai sistemelor de apă şi canalizareIn raionul Ialoveni activeaza un singur operator al sistemelor centralizate de servicii dealimentare cu apa si canalizare - S.A. Apa-Canal Chisinau (ACC), care în prezent este uniculoperator regional din Republica Moldova. Lungimea totală a reţelelor de apă şi canalizare dingestiunea ACC depăşeşte 2700 km şi furnizează servicii de alimentare cu apă şi canalizare inpeste 30 de localităţi din m. Chisinău, raioanele Criuleni, Anenii Noi şi Ialoveni: inclusiv m.Chisinau, orasele Sîngera, Durleşti, Codru, Vatra, Aeroport, Vadul lui Vodă, Ialoveni. Numarul deconsumatori deserviti este de peste 800000 de persoane. ACC dispune de peste 140 statii depompare a apei si 32 statii de pompare a apelor uzate, 70 de rezervoare de inmagazinare a apeicu capacitate totala de peste 140000 m3, opereaza patru statii de epurare a apelor uzate: Statiade epurare municipala, Statia de epurare Colonita, Statia de epurare Vadul lui Voda si Statia deepurare Goianul Nou. ACC Dispune de cadre cu o buna pregatire profesionala in toate domeniilede operare, cadre manageriale si Directia Relatii cu clientii cu un numar de peste 300 de angajati,care se ocupa de monitorizarea consumului, facturarea serviciilor si colectarea si urmarireaplatilor pentru serviciile facturate. Operatorul este credibil si atractiv in fata institutiilorfinanciare locale si internationale, beneficiind de un credit in valoare de peste 21 milioane dedolari SUA de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare(BERD), pentrureabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si mai multe credite din parteabancilor locale.In perioada 2010-2012 ACC a beneficiat de un grant in valoare de trei milioane de euro, dinsursele Delegatiei Uniunii Europene din Moldova, pentru realizarea unui studiu de fezabilitate,privind imbunătăţirea calităţii serviciilor si realizarea unui sir de investitii prioritare, inobiectivele de ocrotire a mediului ambiant. Studiul a fost realizat cu succes. Incepind cu anul2014, operatorul poate beneficia de un credit din partea BERD si Bancii Europene pentruInvestitii, care va fi utilizat pentru construirea facilitatilor de tratare a nămolului la staţia deepurare municipală si reabilitarea retelelor de apă şi canalizare.In localitatile raionului, unde exista apeducte centralizate, de operarea sistemelor, de prestareaserviciilor, facturarea consumului si colectarea platilor se ocupă Departamente ale primariilorlocale, sau Asociatii ale utilizatorilor de apa.
1.4.2.9. Accesul la serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare
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Conform datelor prezentate de către Directia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri dincadrul Consiliului raional Ialoveni, numărul populaţiei urbane asigurate centralizat cu apăpotabilă constituie 14975 de persoane sau 94%. Populaţia rurală cu acces durabil la sursesigure de apă potabilă constituie 44828 de persoane sau 53,5%.In raionul Ialoveni există reţele de alimentare cu apă în majoritatea localităţilor, însă rata deacoperire cu servicii este foarte diferită. Astfel doar în satele Bardar, Hansca, Horodca, Malcoci,Sociteni, Razeni si Tipala au o acoperire buna cu servicii de alimentare cu apă, necesitând miciextinderi. In celelalte localităţi rata de acoperire cu servicii de alimentare cu apă este foartejoasă şi necesită extinderi şi, după caz, construirea de staţii de potabilizare a apei. Clusterele A, Bşi C, care se preconizează sa fie alimentate cu apă potabilă de la reţelele magistrale ale ACC, nuvor necesita staţii de potabilizare, deoarece apa trece procesul de potabilizare la Staţia detratare Chisinau.Cât priveste serviciile de evacuare şi epurare a apelor uzate, reţelele sunt cu mult mai slabdezvoltate. Reţele de canalizare există doar în cinci localităţi rurale şi în o. Ialoveni. o. Ialoveninu dispune de o staţie de epurare a apelor uzate, acestea sunt pompate pentru epurare la Statiade epurare municipală Chişinau. In localitatile rurale exista patru statii de epurare a apeloruzate, dar nici una nu este functionala şi nu mai fac fata procesului de epurare necesitindreabilitare.
Concluzii: În studiu nu a fost practic nimic reliefat despre sistemul de canalizare, despreexistenţa staţiilor de pompare, epurare etc. a apelor, despre starea reţelelor, gradul de uzură aacestora.De ce este necesară această informaţie: când vom elabora strategia nemijlocită, va trebui săpunem accent pe aceste elemente. Spre exemplu, dacă noi propunem reabilitarea unei staţii deepurare, atunci trebuie să cunoaştem în studiu care sunt acestea şi care este gradul lor de dotare,pentru că, în funcţie de acest aspect, vom putea cu desăfîrşire stabili şi un cost al proiectului.Este binevenit în analiză cadrul legal, deşi nu este cel mai necesar, inclusiv foarte mult s-a pusaccentul pe ţară, dar nu pentru raion. Este absolut necesar să facem referire strictă la raionulIaloveni, cu un mai mare accent pe raionul Ialoveni.
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1.4.2.10. Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Includerea domeniului Alimentarea cu apa si
canalizare in prioritatile de bază. Implicarea
consiliului raional în pregatirea proiectelor de
dezvoltare a sistemelor de apă si canalizare;

- Existenţa unei infrastructuri aferente
alimentării cu apă şi canalizare care acoperă
o parte din localităţile raionului;

- Raionul Ialoveni dispune de surse proprii de
apă potabilă.

- Grad scăzut de acces al populaţiei la serviciile
de alimentare cu apă si, in special, la serviciul
de canalizare;

- Existenţa unor surse de apă cu calitate
neconformă cu standardele in vigoare;

- Infrastructura existentă are un grad ridicat de
uzură;

- Lipsa unei strategii de dezvoltare a serviciului
pe termen mediu şi lung;

- Capacitatea limitată a autorităţii locale de a
cofinanţa proiectele de investiţii in domeniu;

- Slaba conştientizare a populaţiei cu privire la
necesitatea racordării la reţelele edilitare;

- Lipsa unui operator regional pentru
gestionarea serviciului de apă şi canalizare in
raion;

- Credibilitatea scăzută in faţă institutiilor
financiare locale si internationale.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Extinderea reţelelor de apă ale S.A. Apă-Canal
Chisinau pentru alimentarea cu apă a
localităţilor incluse in Clusterele A, B si la Etapa
II – Clusterele F si G;

- Existenţa si pregătirea proiectelor tehnice in
detaliu creşte posibilitatea demarării mai
rapide a proiectelor de investiţii;

- Diversificarea surselor de finanţare pentru
infrastructura de apă potabilă, creşterea
suportului financiar din partea donatorilor
externi (BERD, BEI, Delegatia UE, programe
transfrontaliere);

- Posibilitatea implementării proiectelor de
investiţii prin prezentarea proiectelor pentru
finantarea din sursele FNDR;

- Existenţa infrastructurii de apă şi canalizare
poate contribui la dezvoltarea unor activităţi
economice productive, cu impact major asupra
dezvoltării de asamblu a raionului;

- Acces la tehnologii noi pentru modernizarea şi
eficientizarea sistemelor de apă potabilă;

- Asistenţa tehnică acordată de Agentia de
coopperare tehnica a Elvetiei (ApaSan).

- Imposibilitatea suportării contravalorii
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
datorită capacităţii de plată foarte scăzute a
populatiei;

- Imposibilitatea continuării cofinanţării unor
proiecte poate duce la stoparea lucrărilor de
constructie;

- Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane prin
depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere,
dejecţiilor animaliere, folosirea foselor septice
improvizate;

- Gradul ridicat de sărăcie poate limita bransarea
consumatorilor la retelele utilitare, poate
conduce la situatia ca sistemele de alimentare cu
apă şi canalizare să fie ineficiente;

- Dificultăţi de natură organizatorică şi financiară
determinate de procesul regionalizării;

- Costuri ridicate pentru conformarea cu
standardele europene de calitate;

- Dificulatate in susţinerea financiară a proiectelor
de investiţii;

- Capacitatea de plata scăzută a populaţiei.
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1.4.2.11. Direcţii strategice de dezvoltare a sectorului AACImplementarea cu succes a Strategiei de alimentare cu apă şi canalizare a raionului Ialovenipresupune o abordare bazată pe participarea comunităţilor, ceea ce va conduce la crearea denoi locuri de muncă şi la dezvoltarea afacerilor. Pentru zonele urbane, înseamnă promovareaunor servicii la un nivel de tarifare care să acopere costurile de producţie şi distribuţie a apei,permiţând companiilor să funcţioneze pe principii economice şi să ofere servicii de o calitatemai bună.În zonele rurale, înseamnă introducerea unui program intensiv de promovare şi de marketingsocial al valorilor legate de o infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare bună şi deexistenţa unor facilităţi adecvate de sanitaţie în şcoli. Procesul de planificare trebuie sădemonstreze eficienţa diverselor opţiuni tehnice disponibile. Norme şi standarde clar definitetrebuie să impună autorităţilor locale utilizarea eficientă a resurselor, astfel încât nimeni să nurămână fără conectare la apă potabilă şi canalizare şi fiecare să aibă acces cel puţin la un nivelde bază al acestor servicii.Contribuţia serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la dezvoltarea socio-economică este cumult mai vastă decât impactul acestora asupra nivelului de trai al populaţiei.
1.4.2.12. Criterii de prioritizare a serviciilor de AACConsiliul raional Ialoveni are ca scop imbunătăţirea conditiilor de trai si reducereadiscrepanţelor intre mediul urban si cel rural prin dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apăsi evacuarea-tratarea apelor uzate, pentru toată populaţia şi entităţile economice. Toateeforturile autorităţilor publice, atât de Nivelul I, cât şi de Nivelul II vor fi îndreptate pentruatingerea acestui scop.
Priorităţi în dezvoltarea sectoruluiPrioritizarea necesităţilor de investiţii în raion s-a efectuat cu scopul de a avea o clasificare alocalităţilor reieşind din nivelul de urgenţă a necesităţilor acestora şi de a combina aceastăclasificare cu principiul de eficientizare, regionalizare a serviciului AAC pentru a stabili undetrebuie de plasat mai întîi investiţiile. Metoda de prioritizare reflectă atît priorităţile naţionaleîn sector, cât şi cele locale, la nivel de raion.Reieşind din documentele de politici publice naţionale, au fost luate în consideraţie următoarelepriorităţi la nivel de ţară:

 Reducerea morbidităţii cauzate de întrebuinţarea apei cu parametri inadecvaţi;
 Extinderea serviciilor de aprovizionare centralizată cu apă a populaţiei;
 Asigurarea neîntreruptă a furnizării apei către populaţie;
 Extinderea serviciilor de canalizare şi reducerea poluării mediului ambiant cauzatăde deversările directe ale apelor uzate în sol;
 Cresterea competenţelor de operare –întretinere în scopul stopării deteriorăriiinfrastructurii existente.
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Figura 18.Matricea de planificare a alimentării cu apă

1.4.2.13. Planificarea sectroului de alimentare cu apă şi canalizare

Aglomerări pentru alimentarea cu apă. Clusterizarea localitatilor s-a efectuat cu conditia caconstruirea aductiunilor de la ACC (Nistru) se va efectua in doua etape.In vederea diminuarii costurilor investitionale si facilitarii alimentarii cu apa a localitatilorraionului si conform reliefului terenurilor pentru utilizarea curgerii gravitationale a apei simicsorarea numarului de statii de pompare(costuri investitionale si de operare), se propunurmatoarele clustere/aglomeratii ale municipalitatilor:
Clusterul A. Localitatile Danceni, Suruceni, Malcoci, Nimoreni, Sociteni. Numarul total alpopulatiei incluse este de 9499 persoane.
Clusterul B. Piatra Alba, Milestii Mici. Numarul total al populatiei incluse este de 4532persoane.
Clusterul C. Localitatile Puhoi si Varatic, Numarul total al populatiei incluse este de 6875persoane.
Clusterul D. Localitatile Tipala, Baltati si Budai. Numarul total al populatiei incluse este de 4480persoane.
Clusterul E. Localitatile Misovca, Alexandrovca, Homuteanovca si Gangura. Numarul total alpopulatiei incluse este de 2433 persoane.
Etapa II

Clusterul F. Localitatile Bardar, Rusestii Noi, Rusestii Vechi, Pojoreni, Vasieni, Ulmu si Horodca.Numarul total al populatiei incluse este de 19938 persoane.
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Clusterul G. Localitatile Costesti, Molesti, Zimbreni, Gaureni, Horesti, Razeni, Hansca si MilestiiNoi. Numarul total al populatiei incluse este de 30301 persoane.Celelalte localitati ale raionului Ialoveni (s. Cigirleni si Carbuna) urmeaza a fi alimentate cu apadin sursele subterane locale. Odata cu dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu apadin f. Nistru (S.A. Apa-Canal Chisinau) aceste localitati (etapa III), pot fi bransate la acesteconducte magistrale. Iar sursele subterane vor deveni surse alternative si pot fi exploatate incazul unei poluari masive a fluviului Nistru.
1.4.2.14. Aglomerări pentru evacuaea şi tratarea apaelor uzateIn vederea diminuarii costurilor investitionale si facilitarii alimentarii cu apa a localitatilorraionului si conform reliefului terenurilor, in scopul utilizarii curgerii gravitationale a apeloruzate, precum si micsorarii costurilor de operare, se propun urmatoarele clustere/aglomeratiiale municipalitatilor raionului Ialoveni:
Clusterul A canalizare. Localitatile Malcoci, Nimoreni, Suruceni, Danceni si Sociteni, cuevacuarea apelor uzate spre SE municipala Chisinau. Numarul total de persoane incluse este de9499 persoane.
Clusterul B canalizare. LocalitatilePiatra Alba, Milestii Mici, cu evacuarea apelor uzate spre SEmunicipala Chisinau. Numarul total al populatiei incluse este de 4532 persoane.
Clusterul C canalizare. Localitatile Puhoi si Varatic, SE locala. Numarul total al populatieiincluse este de 6875 persoane.
Clusterul D canalizare. Localitatile Horodca. Ulmu, Vasieni, Rusestii Vechi, Pojoreni, RusestiiNoi si Bardar, cu epurarea apelor uzate in SE Bardar. Numarul total de persoane incluse este de19938 persoane.Satele Costesti si Razeni urmeaza sa beneficieze de SE locale.Celelalte localitati ale raionului, in vederea clusterizarii nu sunt posibile, deoarece au distanteconsiderabile intre localitati si un numar mic de populatie. Luand in consideratie capacitatea deplata a populatiei locale si experienta altor tari si localitati, rata de bransare la sistemele decanalizare in primii 10 ani va constitui circa 65%. Astfel, aceste localitati nu vor avea capacitatede operare si intretinere a sistemelor de canalizare proprii. Apele uzate din aceste localitatiurmeaza a fi colectate in tancuri şi fose septice cu transportarea ulterioara la SE din localitatileinvecinate.
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Figura 19. Aglomerări pentru alimentarea cu apă şi canalizare

1.4.2.15. Obiective pe termen mediu şi lung

Sistemul de alimentare cu apăDezvoltarea sistelelor de alimentare cu apă şi canalizare a raionului Ialoveni se planifică peprincipii de management la nivel regional.Strategia elaborată prevede alimentarea localităţilor cu apă potabilă din 2 surse: ACC (f. Nistru)prin construcţia reţelelor de aducţiune Ialoveni-Sociteni- Danceni- Suruceni- Nimoreni-Malcocişi la Etapa II aductiunile Bardar- Rusestii Noi-Rusestii Vechi- Pojoreni- Vasieni-Ulmu –Horodcasi Costesti- Molesti-Zimbreni- Gaureni- Horesti- Razeni - Milestii Noi, si surse locale pentrulocalitatile Carbuna si Cigirleni, luînd în consideraţie că calitatea apei la sursă să corespundănormativului Apă Potabilă. Aceasta necesită de confirmat prin studii hidrologice privindrezervele şi calitatea surselor de apă existente.Consiliile locale trebuie să asigure punerea in practică a unui mecanism de gestionare eficace,performant şi durabil, orientat spre obtinerea rezultatelor finale, prin transmiterea reţelelor dealimentare cu apă şi canalizare catre operatrorul S.A. Apă-Canal Chisinau, prin contract degestiune sau altele.
Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzateEste destul de deficil de a previziona o dezvoltare a sistemelor de canalizare şi epurare a apeloruzate în condiţiile unui deficit de capacităţi financiare. În acelaşi timp este necesar de a
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eficientiza utilizarea resurselor financiare destinate construcţiei sistemelor de canalizare prinstabilirea unor priorităţi la nivel de raion şi selectarea spre implementare a unor tehnologii carear respecta relaţia cost-beneficiu.Dezvoltarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate va include utilizarea în calitate decorpuri acvative pentru deversarea efluentului din staţiile de epurare a apelor uzate bazinelehidrografice a rîurilor mici, care traversează, sau îşi iau începutul pe teritoriul raionului. În acestsens se propune formarea a patru clustere pentru realizarea serviciilor de canalizare şi epurarea apelor uzate. Datele privind localităţile care sunt în componenţa acestor clustere sunt descriseîn Anexa 4. În mod general aceste scheme prevăd următoarele:
1. Elaborarea Studiului de oportunitate în cadrul fiecărei localităţi cu scopul de adetermina cererea populaţiei privind serviciile de canalizare.
2. Trasarea conductelor de canalizare din interiorul localităţii.
3. Trasarea conductelor colectoare dintre localităţi şi a staţiilor de pompare după caz.
4. Selectarea terenului pentru amplasarea staţiei de epurare şi selectarea tehnologieioptime, pentru Clusterul C şi D şi satele Costeşti si Răzeni.Schema optimă pentru dezvoltarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate dinlocalităţile Clusterelor A şi B ar fi de construirea a reţelelor de colectare- evacuare a acestor apedin localităţile incluse în cluster şi transportarea lor spre epurare la staţia de epurare din mun.Chisinau. Eficienţa acestei scheme poate fi afirmată în cadrul unui studiu de oportunitate.Pentru Clusterul C, schema prevede construirea reţelelor intravilan în s. Puhoi şi Varatic si astaţiei de epurare (SE) a apelor uzate in s. Puhoi, cu transportarea apelor uzate din reţelele decanalizare a s. Varatic, spre SE Puhoi.Pentru Clusterul D, schema prevede construirea reţelelor intravilan în satele incluse în cluster,colectarea şi transportarea apelor menajere din aceste localitati spre Staţia de epurare din s.Bardar, care urmează a fi reabilitată.Pentru localităţile cu un număr mare de consumatori (Costeşti şi Răzeni) vor prevedeaconstrucţia reţelelor de canalizare intravilan şi a staţiilor de epurare locale.Celellate localităţi, care nu dispun de un număr suficient de consumatori, vor organizacolectarea apelor uzate in fose si tancuri septice cu transportarea apelor uzate cu autospecialela staţiile de epurare apropiate.

1.4.2.16. Opţiunile propuse pentru apă şi canalizareProblematica dezvoltării sistemului de alimentare cu apă si canalizare in raionul Ialoveni estelegată de o zonă de operare care include oraşul Ialoveni şi 33 de localităţi rurale.Se are in vedere ca pe termen mediu să se asigure realizarea de proiecte de investiţii care săasigure realizarea ţintelor stabilite pentru conformarea cu Directivele Europene şi cu planurileşi strategiile locale /raionale/regionale şi naţionale.Principala investiţie pentru oraşul Ialoveni va fi orientată spre extinderea reţelei existente înhotarele intravilanului oraşului pentru asigurarea accesului a intregii populaţii la sistemulpublic de apă şi de canalizare.
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Luînd în consideraţie calitatea neconformă a apelor subterane de adîncime în unele localităţi, seurmăreste pentru raionul Ialoveni aplicarea alternativei de alimentare cu apă de la reţelelemajistrale a m. Chişinău, in primă etapă, a unor proiecte investitionale prin care să se asigure şisă se imbunătăţeasca sistemul de alimentare cu apă existent prin reabilitarea şi modernizareaacestuia şi extindrea lui în intravilanul localităţilor, urmand ca in etapa a două şi a treea să serealizeze proiecte de extindere regională a sistemului pentru a asigura accesul întregii populaţiia raionului Ialoveni la apă potabilă de calitate.
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1.5. SERVICII PUBLICE

Strategia de dezvoltare integrată a raionului
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio economic al raionului Ialoveni
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1.5.1. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ ŞI MANAGEMENTUL EFICIENŢEI
ENERGETICEMoldova depinde într-o măsură foarte mare de sursele energetice importate. Peste 95% dintotalul de energie consumată este importat. În ultimii cinci ani, structura importurilor de surseenergetice a fost mai mult sau mai puţin constantă.Conform Ghidului de Eficienţă Energetică şi Resurse Regenerabile, gazul natural reprezintă sursacea mai importantă de energie pentru Moldova, dintre care 99,9% este importată de la unsingur furnizor – SAD Gazprom. Începând cu anul 2006, s-au înregistrat creşteri importante lapreţurile pentru gazele naturale. Aceasta a dus la creşterea preţurilor la toate tipurile de energieşi a fost o grea încercare pentru economia naţională. Conform contractului cu SAD Gazprom,preţul pentru gazul natural urma să crească pâna la nivelul celui mediu european într-operioada de 4 ani. Acest proces a fost finalizat în anul 2012, ceea ce a rezultat într-o creştere de2,5 ori a pretului fata de 2006.Potenţialul de eficienţă energetică în Moldova este foarte mare. La nivel municipal, acestpotential se refera în principal la încal zirea cladirilor care nu sunt izolate, încal zirea apeimenajere, iluminat şi sistemele de ventilare. Majoritatea acestor sisteme sunt vechi, ineficiente,şi sunt proiectate, operate şi întretinute la un nivel slab. De aceea, în urma implementariimasurilor de eficienţă energetică, de obicei se obţin reduceri semnificative ale cheltuielilorpentru energie.Atunci cînd abordăm problema managementului eficienţei energetice a raionului Rezina, nufacem referire doar la potenţialul de resurse alternative care ar putea fi utilizat, dar ne referimşi la modalităţile de optimizare a consumului de energie la diferite instituţii publice, inclusiv lagospodăriile casnice.Vectorul energetic pentru alimentarea cu energie termică a clădirilor din oraş este gazul naturalcare, prin intermediul cazanelor individuale, asigură agentul termic sub formă de apă caldă. Înmajoritatea clădirilor se asigură şi prepararea apei calde menajere. Gazul este livrat din reţeauaSRL "Ialoveni-Gaz".Pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor bugetare din raion, în anul 2013 au fostprevăzute din Bugetul de Stat: 7 678,0 mii. lei şi din Bugetul raional: 14 069,0 mii lei,inclusiv din Fondul de rezervă a Bugetului raional: 3 750,0 mii lei, surse pentru efectuarealucrărilor de construcţie a cazangeriilor, conservare a energiei prin schimbarea ferestrelor,uşilor, acoperişurilor, apă potabilă şi altor lucrări
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Proiectele tehnice a lucrărilor sunt în proces de execuţie şi după datele de care dispunem, vor fivalorificate integral pînă la începutul sezonului de încălzire al anului 2013-2014.Pentru îmbunătăţirea partială a situaţiei instituţiilor bugetare, privind măsurile de eficienţăenergetică şi proiectele de valorificare a surselor de energie regenerabile, la Fondul de eficienţăenergetică au fost înaintate 16 proiecte, unde în etapa a II au fost selectate 11 proiecte.La moment sunt racordate la:a. Gaze naturale integral cazangeriile instituţiilor de învăţământ preşcolar şipreuniversitar din localităţile: Ialoveni, Bardar, Costeşti, Dănceni, Horăşti, Malcoci,Moleşti, Nimoreni, Răzeni, Suruceni, Sociteni, Ţipala, Văsieni, Zîmbreni, Cărbuna,Văratic;b. Gaze naturale şi partial cărbune: Puhoi, Ruseştii Noi, Cigîrleni, Mileştii Mici, Ulmuşi Gangura;c. Cărbune : Horodca, Hansca, Pojăreni.
Balanţa energeticăConsumul anual de resurse energetice de către întreprinderile şi organizaţiile din raionulIaloveni constituie aproximativ 2.606 tone de cărbune, 9.255 mii m3 gaze naturale şiaproximativ 441 m3 de lemne.
Consumul de energie în clădirile publiceÎn anul 2009 în raion erau 37 de instituţii de învăţământ preuniversitar şi 30 de instituţii deînvăţământ preşcolar. Suprafaţa estimată a instituţiilor de învăţământ este de aproximativ126.433 m2. Consumul de energie al instituţiilor de învăţământ este estimat la cca 23.733 miikWh pe an.Spitalul Raional din Ialoveni în anul 2013 are o capacitate de aproximativ 132 de paturi şiconsumul de energie este estimat a fi de 1.731 mii kWh pe an. Fondul total al clădirilor publiceeducaţionale (preşcolare şi secundare), medicale (spitale, ambulatorii şi policlinici) şiadministrative (primării şi consilii raionale) este estimat la aproximativ 155.175 m2 cu unconsum anual de energie termică şi electrică de aproximativ 29.764 MWh.Este pregătit un proiect privind auditul energetic al edificiilor instituţiei, achitat din baniiConsiliului raional în sumă de 38,0 mii lei. Acest proiect prevede căptuşirea externă a pereţiloredificiilor pentru conservarea energiei termice cu suma estimativă de ≈ 4,0 milioane lei,schimbarea restului ferestrelor edicifiului în sumă de 1,7 milioane lei şi reparaţia acoperişuluiunei galerii în sumă de 250,0 mii lei.Este prezentată Fondatorului pentru anul 2014 oferta privind procurarea şi instalarea pentruambele edificii ale spitalului a două generatoare de electricitate, sursa alternativă în caz dedeconectări. Este în curs de evaluare oferta de posibil proiect la ADR Centru prin finanţatorii GIZ,privind efectuarea unor investiţii pentru conservarea energiei electrice şi instalarea de panourisolare pentru asigurarea instituţiei cu apă caldă menageră.Este binevenită pentru anul 2014 delimitarea teritoriilor adiacente edificiilor ocrotirii sănătăţiidin oraşul Ialoveni cât şi amenajarea teritoriilor interioare.
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1.5.1.1. Analiza SWOT privind infrastructura energetică şi managementul de eficienţă
energetică

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Existenţa rapoartelor de audit energetic
pentru unele obiecte de utilitate publică.

- Cunoaşterea insuficientă a posibilităţilor de
utilizare a surselor alternative de energie;

- Lipsa managerilor energetici calificaţi;
- Nevalorificare şi neprioritizarea tehnologiilor

de conservare şi de utilizare eficientă a energiei
în cadrul raionului;

- Numărul redus de campanii de informare a
comunităţii privind utilizarea surselor
alternative de energie;

- Nu există o strategie energetică raională de
dezvoltare durabilă a raionului;

- Nu există planuri locale pentru dezvoltarea
sistemelor de încălzire centralizată.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Posibilitatea utilizării surselor
alternative de energie;

- Existenţa fondurilor, programelor şi
proiectelor naţionale în domeniul
eficienţei energetice, precum AEE;

- Posibilitatea de sensibilizare a opiniei
publice cu referire la utilizarea
surselor alternative de energie;

- Existenţa proiectelor de consultanţă
în domeniul energiei regenerabile

- Oportunităţi de utilizare a energiei
regenerabile: eoliene, hidroelectrice,
biomasă, etc.

- Creşterea continuă a consumului de energie
la nivel de raion;

- Preţul înalt al produselor energetice
- Preţul relativ înalt al serviciilor de

desfăşurare a auditurilor energetice;
- Nu au loc implementarea programelor de

certificare a performanţelor energetice a
clădirilor (HOTĂRÎRE Nr. 833 din 10.11.2011
cu privire la Programul naţional pentru
eficienţă energetică 2011-2020;

- Cunoştinţe joase ale populaţiei în ceea ce
priveşte procurarea brichetelor şi utilizarea
acestora ca surse alternative de energie;

- Datorii semnificative pentru gazele naturale
ale operatorilor: ”Rotalin Gaz Trading”
SRL, ”ialoveni Gaz” SA şi ”Gas Natural
Fenosa” SA.
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1.5.2. SALUBRIZAREA PUBLICĂ

1.5.2.1. Evaluarea generală în domeniul salubrizării

 Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care seconfruntă raionul Ialoveni. Activitatea de colectare, transportare, tratare, valorificare şieliminare a deşeurilor este organizată doar în oraşul Ialoveni, restul localităţilor nefiindacoperite de un operator în acest sens.
 Suprafaţa rampelor de depozitare a deşeurilor în raionului Ialoveni constituie 32,1 ha.Din totalul rampelor existente, doar 6 sunt autorizate şi corespund cerinţelor sanitaro-ecologice.
 Pe parcursul perioadei 2011 – 2012, volumul total a deşeurilor menajere solideînhumate la depozite a constituit 372 750 mii m3. Din total, cea mai mare cantitate aparvenit din oraşul Ialoveni.

Figura 20. Cantitatea DMS înhumate, 2012

Sursa: în baza informaţiei IE IaloveniDin figura de mai sus se observă că cea mai mare cantitate de DMS a parvenit din oraşul Ialoveni,ceea ce constituie aproximativ 37%. Acest fapt se datorează în mare parte existenţeioperatorului de salubrizare în oraş şi respectiv existenţei unei cantităţi de DMS generate.
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1.5.3. INFRASTRUCTURA DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI ASISTENŢĂMEDICALĂ

1.5.3.1.Protecţia socială

Pensionarii şi beneficiarii de indemnizaţii asistenţei socialeCa şi în general pe ţară, în raionul Ialoveni s-a schiţat o tendinţă clară de creştere a numărului depensionari. În anii 2010-2012 numărul pensionarilor a crescut de la 14725 pers. până la 15639pers. În structura numărului pensionarilor predomină pensionarii pentru limita de vârstă –74,2% în anul 2012. Mărimea medie a pensiilor pentru limita de vârstă a crescut de la 781 lei înanul 2010 până la 927 lei în anul 2012 sau cu 18,7%.Numărul invalizilor s-a micşorat puţin de la 3221 pers. în anul 2010 până la 3215 pers. în anul2012. Creşterea numărului invalizilor din cauza bolilor obişnuite a constituit 3154 pers. în anul2010 şi 3157 pers. în anul 2012. Pe fonul creşterii numărului de pensionari pentru limita devârstă (de la 10599 pers. în anul 2010 până la 11608 pers. în anul 2012) şi alte tipuri depensionari cum ar fi funcţionari publici, judecători (de la 202 pers. în anul 2010 până la 221pers. în anul 2012), numărul beneficiarilor de pensii de urmaş s-a redus de la 703 pers. în anul2010 până la 595 pers. în anul 2012, sau cu 18,2%. Numărul pensionarilor încadraţi în câmpulmuncii a crescut de la 798 pers. în anul 2010 până la 1010 pers. în anul 2012.În raionul Ialoveni sistemul prestaţiilor de asistenţă socială include diverse plăţi, îndreptatespre protecţia anumitor persoane şi familii, aflate în virtutea unui şir de împrejurări într-osituaţie financiară precară. Printre aceste plăţi un loc important ocupă indemnizaţiile lunarepentru îngrijirea copiilor, indemnizaţii de maternitate, compensaţii nominative, ajutor social şiajutor pentru perioada rece a anului, compensaţii pentru transport. Numărul persoanelorasigurate care primesc indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor până la vârstă de 3 ani aconstituit 1281 pers. în anul 2010 şi 1465 pers. în anul 2012. Numărul persoanelor ne-asigurate,care primesc indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor până la vârstă de 1,5 ani a constituit 1466pers. în anul 2010 şi 1252 pers. în anul 2012. Mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijireacopiilor până la vârsta de 3 ani s-a majorat de la 678,00 lei până la 871,00 lei sau cu 28,5%, iarmărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 1,5 ani – de la 250,00lei până la 300,00 lei sau de 1,2 ori.
Ajutorul social. În perioada 2010 -2013 se observă o majorare a numărului de beneficiari deajutor social de la 1398 pers. în anul 2010 până la 3019 pers. în anul 2012 sau de 2,16 ori.Conform Legii nr. 133 din 13.06.2008 de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului au
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dreptul familiile defavorizate care au un venit global mediu lunar mai mic decât nivelul VLMGmajorat de 1,6 ori conform Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutoruluisocial, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1167 din 16.10.2008.Ajutor pentru perioada rece a anului este o plata fixă lunară a câte 250 lei, acordată pentrulunile noiembrie-decembrie 2013 şi ianuarie-martie 2014. Dreptul la ajutor pentru perioadarece a anului se determină concomitent cu determinarea dreptului la ajutor social, în bazacererii. Este important, că în baza aceleiaşi cereri, Direcţia/Secţia raională de Asistenţă Socială şiProtecţie a Familiei (DASPF) prin SIAAS (sistemul informaţional automatizat de asistenţăsocială) decide asupra dreptului la două prestaţii - ajutor social şi ajutor pentru perioada rece aanului.În perioada anilor 2010-2012 se observă o majorare a numărului de beneficiari de alocaţii destat de la 1627 pers. în anul 2010 până la 1768 pers. în anul 2012 sau de 8,7 ori. Totodată seobservă o micşorare numărului de beneficiari de indemnizaţii de maternitate, sarcină şi lăuziede la 248 pers. în anul 2010 până la 319 pers. în anul 2012 sau cu 22,3% şi micşorare număruluide beneficiari de indemnizaţii lunară pentru îngrijirea copilului de la 2747 pers. în anul 2010până la 2717 pers. în anul 2012 sau cu 1,1%.Numărul beneficiarilor de compensaţii pentru călătoria în transportul urban, suburban şiinterurban (invalizi de gr. I, invalizi de gr. II, copii-invalizi) s-a majorat de la 3738 pers. în anul2010 până la 3937 pers. în anul 2012 sau cu 5,3%. Cheltuielile anuale efectuate pentru acestecompensaţii s-a micşorat de la 925,9 mii lei în anul 2010 până la 906,9 mii lei în anul 2012 saucu 2,1%. Astfel, cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţii pentru călătoria în transportulurban, suburban şi interurban a invalizilor de gr. I s-a micşorat de la 234,1 mii lei în anul 2010până la 225,9 mii lei în anul 2012 sau cu 3,5%; invalizilor de gr. II s-a majorat de la 518,3 mii leiîn anul 2010 până la 528,1 mii lei în anul 2012 sau cu 1,9%; copiilor invalizi s-a micşorat de la173,5 mii lei în anul 2010 până la 152,9 mii lei în anul 2012 sau cu 13,5%.
Tabelul 20. Pensionarii şi beneficiarii de asistenţă socială (la începutul anului)

INDICATORI
Anii

2010 2011 2012Numărul pensionării total, pers. 14725 15217 15639
din care: –pensionarii pentru limită de vârstă, pers. 10599 11146 11608–invalizi – total, pers. 3221 3233 3215

inclusiv: pensionari de invaliditate din cauza unei boli obişnuite, pers. 3154 3170 3157- beneficiarii pensiei de urmaş, pers. 703 628 595Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă, lei 781 842 927Alte tipuri de pensionari (funcţionari publici, judecători) 202 210 221Numărul pensionarilor încadraţi în câmpul muncii 798 877 1010
Numărul beneficiarilor de alocaţii de stat 1627 1645 1768Numărul beneficiarilor de indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului,pers. 2747 2782 2717
Suma necesară la plata indemnizaţiilor total anual, mii lei 1237,2 1519,9 1653,5Numărul persoanelor asigurate, care primesc indemnizaţii pentruîngrijirea copiilor până la vârsta de 3 ani, pers. 1281 1417 1465Mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 678 780 871
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3 ani, lei
Suma necesară la plata indemnizaţiilor până la 3 ani, total anual, mii lei 868,1 1105,8 1276,0Numărul persoanelor ne-asigurate, care primesc indemnizaţii pentruîngrijirea copiilor până la vârsta de 1,5 ani, pers. 1466 1365 1252Mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de1,5 ani, lei 250 300 300
Suma necesară la plata indemnizaţiilor până la 1,5 ani, total anual, mii lei 369,1 414,1 377,5Numărul beneficiarilor de ajutor social, pers. 1398 5011 3019
Numărul beneficiarilor de indemnizaţii de maternitate, sarcina şi lăuzie 248 274 319
Suma necesară la plata indemnizaţiilor de maternitate, mii lei 2368,0 2879,8 3958,5
Numărul beneficiarilor de compensaţii pentru călătoria în transport 3738 3653 3937Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria întransport, mii lei 925890 939496 906870- Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria întransport a invalizilor de gr.I, mii lei 234100 227088 225936- Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria întransport a invalizilor de gr.II, mii lei 518264 537274 528078- Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria întransport a copiilor invalizi, mii lei 173526 175134 152856
Sursa: datele Casei Teritoriale de Asigurări Socială şi Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei araionului Ialoveni1.5.3.2. Infrastructura asistenţei sociale.În perioada anilor 2010-2012, numărul lucrătorilor din domeniul asistenţei sociale în raionulIaloveni s-a majorat de la 116 pers. în anul 2010 până la 128 pers. în anul 2012 sau cu 10,3%.După structura gender în anul 2012 în sistem sunt ocupaţi: 123 femei şi 5 bărbaţi. Dupăstructura de vârstă: 2 pers. - între 20-25 ani, 29 pers. – între 25-35 ani, 32 pers. – între 36-45pers., 39 pers. – între 46-55 ani. şi 26 pers. – de la 56 până la 65 ani. Mărimea medie al salariuluiasistenţilor sociali a crescut de la 1575 lei în anul 2010 până la 1954 lei în anul 2012 sau cu 24%.În raionul Ialoveni s-a mărit numărul centrelor de asistenţă socială de zi pentru copii de la 2, înanul 2010, până la 3 în anul 2012. Totodată, numărul beneficiarilor centrelor de asistenţăsocială de zi pentru copii s-a majorat de la 147 pers. în anul 2010 până la 187 pers. în anul 2012.la moment sunt dezvoltate serviciile substitutive de familie:

 3 Case de Tip Familial în care cresc şi se educă 9 copii;
 Serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă cu 13 APP-işti aprobaţi, dintre care 5activează, unde sunt plasaţi 9 copii:

- 2011 – au fost aprobaţi solicitanţi 3, create servicii 1, plasaţi copii 2;
- 2012 – au fost aprobaţi solicitanţi 8, create servicii 4, plasaţi copii 7;
- 2013 – au fost aprobaţi solicitanţi 5, create servicii 4, plasaţi copii.Casa de Copii de Tip Familial (CCTF): 2010 – 0 copii; 2011 – 0 copii; 2012 – 0 copii; 2013 2 CCTFcu 6 copii plasaţi şi 2013-3 CCTF cu 9 copii plasaţiÎn perioada anilor 2010 – 2013 se observă o majorare a numărului copiilor rămaşi fărăocrotirea părintească, plasaţi în forma de protecţie tutelă/curatelă. Astfel copiii cresc şi se educăîn mediul familial: 2010 – 350 copii; 2011 – 360 copii; 2012 – 371 copii; 2013 – 381 copii.
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Au beneficiat de indemnizaţii în anul 2010 – 95 copii aflaţi în tutelă/curatelă, 2011 – 94 copii,2012 – 91 copii. Suma indemnizaţiilor pentru asistenţă şi susţinere socială pe untutelar/copil/lunar s-a ridicat de la 500 lei în anul 2010 până la 600 lei în anul 2012.Au fost plasaţi în instituţii rezidenţiale: 2010 – 10 copii; 2011 – 15 copii; 2012 – 11 copii; 2013 –8 copii. Se constată diminuarea numărului de copii aflaţi în plasament rezidenţial: 2010 – 225copii; 2011 – 171 copii; 2012 – 128 copii; 2013 – 80 copii.Au fost plasaţi în instituţii rezidenţiale: 2010 – 10 copii; 2011 – 15 copii; 2012 – 11 copii; 2013 –8 copii. Se constată diminuarea numărului de copii aflaţi în plasament rezidenţial: 2010 – 225copii; 2011 – 171 copii; 2012 – 128 copii; 2013 – 80 copii.Serviciul Îngrijire la domiciliu este creat în anul 1994. Pe parcursul anilor 2010 – 2013 in cadrulserviciului Îngrijire sociala la domiciliu activează 46 de lucrători sociali care prestează o gamălargă de servicii stipulate in contractul încheiat intre beneficiar si DASPF. Numărul persoaneloraflate la deservire se menţine constant, fără un decalaj mare de beneficiari. La momentbeneficiază de serviciul Îngrijire sociala la domiciliu 403 persoane.Începând cu anul 2010, funcţionează Serviciul social „Echipă Mobilă”, destinat copiilor cudizabilităţi (0-18 ani) şi familiilor acestora. „Echipa Mobilă” prestează servicii sociale, medicale,psihologice şi alte servicii la domiciliu cu scop de a preveni instituţionalizarea şi de a facilitaintegrarea lor socială. Numărul total (a.2010-2013) al beneficiarilor acestui serviciu este de: 80copii (2010 -25 copii; 2011 -20 copii; 2012- 11 copii; 2013-24 copii).Numărul mediu de intervenţii acordate de Echipa Mobilă lunar unui beneficiar a constitut 9servicii specializate. Un specialist a acordat lunar în medie câte 3-4 intervenţii unui beneficiar.Un beneficiar este asistat de regulă de către un număr mediu de 2-4 specialişti.Tipologia intervenţiilor realizate de către Echipa mobilă s-a bazat pe abordarea individuală afiecărui beneficiar, familiei acestuia şi respectiv a necesităţilor de asistenţă identificate/evaluate.Pe parcursul anilor 2010-2013 s-a mărit numărul Cantinelor de ajutor social de la 3 în anul2010 până la 5 în anul 2013. Numărul beneficiarilor cantinelor de ajutor social s-a majorat de la206 pers. în anul 2010 până la 288 pers. în anul 2013 sau cu 24,8%.Trebuie de menţionat, că unfactor negativ este lipsa în raion a azilului de bătrâni.Numărul beneficiarelor de indemnizaţii s-a micşorat de la 95 pers. în anul 2010 până la 91 pers.în anul 2012. Suma indemnizaţiilor pentru asistenţă şi susţinere socială pe un tutelar/copil s-aridicat de la 500 mii lei în anul 2010 până la 600 mii lei în anul 2012.
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Tabelul 21. Infrastructura asistenţei sociale a raionului Ialoveni
INDICATORI

Anii

2010 2011 2012Numărul centrelor de asistenţă socială de zi pentru copii 2 2 3Numărul beneficiarilor centrelor de asistenţă socială de zi pentru copii,pers. 147 147 187Numărul case de copii de tip familial - 1 1Numărul beneficiarilor caselor de copii de tip familial, pers. - 3 3Numărul serviciilor de îngrijire la domiciliu 13 13 13Numărul beneficiarilor serviciilor de îngrijire la domiciliu, pers. 417 417 400Numărul serviciilor de consultare şi consiliere a familiilor cu copii cudizabilităţi 1 1 1Numărul de beneficiari ale serviciilor de consultare şi consiliere afamiliilor cu copii cu dizabilităţi 25 45 56Numărul Cantinelor de ajutor social 3 4 4Numărul beneficiarilor cantinelor de ajutor social, pers. 206 259 257Suma indemnizaţiilor pentru asistenţă şi susţinere socială pe untutelar/copil, mii lei 500 500 600Numărul beneficiarelor de indemnizaţii, pers. 95 94 91Numărul lucrătorilor din domeniul asistenţei sociale, pers. 116 122 128Mărimea medie al salariului asistenţilor sociali, lei 1575 1616 1954
Sursa: datele Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei IaloveniConform “Executării planului de activitate Casei teritoriale de asigurări sociale (CTAS) Ialovenipe anul 2012” (Raport din 25.01.2013), CTAS Ialoveni a asigurat un management eficient pentrudeservirea contribuabililor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a beneficiarilor de prestaţiisociale, activând pe principiul de FRONT şi BACK OFFICE.Pe parcursul anului 2012 in Front Office au fost primite, verificate şi înregistrate multipleadresări ale cetăţenilor dintre care:- pensii – 2004;- indemnizaţii pentru copii – 1467;- indemnizaţii de deces – 1003;- cotoare medicale pentru invaliditate – 1437;- cereri pentru foi balneo sanatoriale – 275;- eliberate bilete balneo sanatoriale – 194;- certificate privind mărimea pensiei – 1392;- eliberate legitimaţii de pensionar – 980.Zilnic toate documentele primare acumulate pe parcursul zilei în Front Office, se prelucrează, severifică, se înregistrează şi se transmit în Back Office. Documentele primite în Back Office severifică şi zilnic se repartizează specialiştilor pentru stabilirea drepturilor sociale. Pe parcursulanului 2012 în Back Office al Direcţiei calcul, drepturi sociale au fost primite, prelucrate şistabilite drepturi sociale la peste 5600 de beneficiari, inclusiv:- pensii – 1382;
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- alocaţii sociale de stat – 219;- ajutoare de deces – 977;- recalculate pensii – 271;- indemnizaţii pentru copii – 1496;- alocaţii nominale de stat – 22;- compensaţii Cernobîl – 64.Concomitent, au fost prelucrate peste 6800 de documente ce ţin de prelungirea sau stopareaplăţii drepturilor sociale. Până la 01.07.2012 la evidenţa CTAS Ialoveni se aflau peste 26000beneficiari de drepturi sociale, dar odată cu stoparea plăţii compensaţiilor nominative, laevidenţă sunt la 20000 beneficiari de prestaţii sociale, inclusiv:- pensii – 15490;- alocaţii sociale – 1666;- indemnizaţii familiilor cu copii – 2755.Anual la plata drepturilor sociale se distribuie 197,2 mln. lei, pe când în anul 2012 s-auacumulat (fără indemnizaţii la pierderea capacităţii de muncă) – 88,4 mln. lei.La CTAS Ialoveni au fost petrecute 6 seminare cu reprezentanţii a 84 agenţi economici şi a 25Primării din raion. Întru informarea populaţiei au fost publicate 13 articole la ziarul „OraLocală” şi un articol la „Asigurarea Socială”. Trimestrial au fost expediate Avize în toate 25Primării întru informarea contribuabililor privind modificările şi prevederile legale în vigoare.În scopul informativ au fost repartizate peste 500 ziare „Asigurarea Socială”. Permanent seacordă ajutor metodic şi instructiv cetăţenilor, contribuabililor, beneficiarilor de prestaţiisociale la momentul adresării la CTAS sau prin telefon.
1.5.3.3. Asistenţa medicalăÎn ultimii ani, în raionul Ialoveni s-a conturat o anumită tendinţă de îmbunătăţire a indicatorilorprincipali a stării de sănătate a populaţiei. Despre aceasta atestă majorarea speranţei de viaţă apopulaţiei şi reducerea mortalităţii ei. În anul 2012 mortalitatea a constituit 10,2 persoane,calculată la 1000 locuitori ai raionului, fiind mai mică, decât în a. 2010 (11,6 pers. la 1000 loc).Dacă în a. 2010 mortalitatea populaţiei raionului (10,2 pers.la 1000 loc) nu a depăşit nivelulmediu pe raioanele ţării (13,6 pers. la 1000 loc în anul 2010), atunci şi în anul 2012 mortalitateaa fost puţin mai mică (10,2 pers. la 1000 loc) decât media pe raioanele ţării, care constituie 12,3pers. la 1000 locS-a redus mortalitatea infantilă în raionul Ialoveni. Dacă în anul 2010 din 1000 copii născuţi-viiau murit 13,3 copii cu vârsta până la 1 an, deja în a. 2012 – 7,6 copii sau de 1,75 ori mai puţin.Mortalitatea infantilă în ultimul an de cercetare (7,6 copii la 1000 loc) a fost mai mică decâtnivelul mediu pe raioanele ţării, care în anul 2012 a constituit 10,7 copii la 1000 loc. Totodată,negativ este faptul, că în a. 2010 a avut loc 1 caz de mortalitate maternă, direct legate princomplicaţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei. În mediu pe raioanele ţării astfel de cazuri calculate la100 mii copii născuţi vii, au fost fixate 45,6 în anul 2010, 2013 în anul 2011 şi 36,9 – în anul2012.
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Tabelul 22.Mortalitatea populaţiei în raionul Ialoveni, pers.
INDICATORI

Anii Informativ:
mediu pe raioane
ţării în a.20122010 2011 2012Mortalitatea (la 1000 locuitori) 11,6 10,1 10,2 12,3Mortalitatea copiilor până la 1 an (la 1000 născuţi vii ) 13,3 12,5 7,6 10,7Mortalitatea maternă (la 100 mii născuţi vii) 68,7 - - 36,9Sursa: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – anul 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat28.10.2013. Disponibil: http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătatedin Moldova – anul 2012. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 28.10.2013. Disponibil: http://www.ms.gov.md/ ]

Prevalenţa generală a populaţiei raionului calculată la 10 mii locuitori are o tendinţă dereducere constituind în anul 2012 – 5688,0 cazuri faţă de 6433,3 cazuri în anul 2010. Reducereamorbidităţii în raion a avut loc pe fonul scăderii ei la nivel mediu pe raioanele ţării, de la 6428,5cazuri în anul 2011 până la 6313,2 cazuri în anul 2012 (scădere de 1,8 %).Totodată în anul 2012 prevalenţa bolilor endocrine, de nutriţie şi metabolism; bolilor pielii şiţesutului celular subcutanat; bolilor urechii şi apofizei mastoide; bolilor sistemului osteo-articular; bolilor aparatului respirator a fost mai mare decât nivelul mediu pe raioanele ţării. Caşi în mediu pe raioanele ţării, în structura prevalenţei generale a populaţiei predomină bolileaparatului respirator – 1160,9 cazuri, bolile aparatului circulator - 921,1 cazuri la 10 miilocuitori şi bolile aparatului digestiv - 678,1 cazuri.
Tabelul 23. Prevalenţa generală a populaţiei (la 10 mii locuitori de vârstă respectivă), pers.

INDICATORI
Anii Informativ: mediu

pe raioane ţării în
a. 20122010 2011 2012Prevalenţa generală a populaţiei - total 6433,3 6720,5 5688,0 6313,2

din care:
- bolile endocrine, de nutriţie şi metabolism 383,2 499,5 597,1 403,2
- bolile sistemului osteo-articular 353,9 361,4 335,1 309,1
- bolile aparatului genito-urinar 298,4 280,4 259,0 425,6- bolile urechii şi apofizei mastoide 71,0 82,3 71,6 69,5
- boală ischemică a inimii 99,2 148,4 104,3 267,0
- cardiopatii reumatismale cronice 17,1 14,0 9,8 25,7
- bolile aparatului digestiv 683,9 772,0 678,1 862,5
- bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat 205,7 199,4 191,2 160,1
- leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe alecauzelor externe 204,0 175,4 173,5 197,3
- bolile aparatului respirator 1483,3 1717,7 1160,9 956,8
- bolile aparatului circulator 1127,9 1156,8 921,1 1346,9Sursa: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – anul 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat28.10.2013. Disponibil: http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătatedin Moldova – anul 2012. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 28.10.2013. Disponibil: http://www.ms.gov.md/ ]
O anumită nelinişte provoacă situaţia cu prevalenţa unor boli infecţioase „social determinate”.În pofida unei anumite reduceri a morbidităţii populaţiei prin tuberculoză, nivelul ei în anul2012 în raionul Ialoveni a fost 144,1 pers. la 100 mii locuitori, ce depăşeşte mărimea medie peraioanele ţării care constituie 118,4 pers. la 100 mii locuitori. În acelaşi timp un fapt negativ este

http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/
http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/
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creşterea morbidităţii prin tuberculoză la copiii de până la 18 ani: în anii 2010-2012 ea s-amajorat de la 21,5 pers. până la 22,0 pers. calculate la 100 mii de locuitori.În ceea ce priveşte prevalenţa prin narcomanie, aceasta s-a majorat esenţial, constituind în anul2012 – 196,1 pers. la 100 mii locuitori. Aceasta este aprox. de 3 ori mai mare decât nivelulmediu pe raioanele ţării. Totodată, prevalenţa prin narcomanie în raionul Ialoveni este maimare, decât în unele raioanele vecine – Anenii Noi (în anul 2012 - 161,2 pers. la 100 miilocuitori),Hînceşti (în anul 2012 - 26,4 pers. la 100 mii locuitori),Străşeni (în anul 2012 – 60,0pers. la 100 mii locuitori). În general, indicatorul narcomaniei predomină în raionul Ialoveni,ocupând locul 3 pe Republica Moldova după mun. Bălţi şi raionul Basarabeasca.În anii 2010-2012 prevalenţa prin alcoolism cronic calculată la 100 mii locuitori a crescut de la1156,3 pers. până la 1165,6 pers. Prevalenţa prin alcoolism a populaţiei raionului Ialoveni înanul 2012 a fost cu 16,7% mai mică decât nivelul mediu pe ţară (1399,7 pers.) şi mai mare,decât în unele raioanele vecine: Hînceşti (1043,4 pers. la 100 mii locuitori), Străşeni (1085,7pers. la 100 mii locuitori). Totodată, prevalenţa prin alcoolism în raionul Ialoveni în anul 2012 afost mai mică, decât în raionul vecin Anenii Noi (1881,3 pers. la 100 mii locuitori). Totuşiponderea femeilor aflate la evidenţă din numărul total de bolnavi de alcoolism şi psihozealcoolice (18,7%) este mai mare cu 2,8 p.p. decât nivelul mediu pe toate raioanele RepubliciiMoldova.Situaţia cu incidenţa unor boli sexual-transmisibile s-a agravat.În anii 2010-2012 calculată la100 mii locuitori incidenţa prin sifilis s-a majorat de la 100,2 pers. până la 116,1 pers. la 100 miilocuitori. Indicatorul anului 2012 este de 2 ori mai mare faţă de nivelul mediu pe ţară (57,6pers.).Incidenţa prin gonoree s-a redus de la 28,3 pers. până la 25,0 pers. la 100 mii locuitori.Indicatorul anului 2012 este cu 6% mai mică decât nivelul mediu pe ţară (26,5 pers.). Incidenţaprin scabie s-a ridicat de la 35,4 pers. până la 46,0 pers. la 100 mii locuitori. Indicatorul anului2012 este cu 7,7%mai mare decât nivelul mediu pe ţară (42,7 pers.).
Tabelul 24. Prevalenţa şi incidenţa unor boli infecţioase „social determinate” (la 100 miilocuitori)

INDICATORI
Anii Informativ: mediu

pe raioanele ţării în
a. 20122010 2011 2012Prevalenţa prin tuberculoză, pers. 158,83 144,8 144,1 118,4

inclusiv: - copii până la 18 ani, pers. 21,5 17,4 22,0 15,6Mortalitatea prin tuberculoză toate formele, pers. 18,3 14,1 12,0 12,1Prevalenţa prin narcomanie, pers. 138,6 180,0 196,1 65,9Incidenţa prin sifilis, pers. 100,2 102,6 116,1 57,6Incidenţa prin gonoree, pers. 28,3 32,2 25,0 26,5Incidenţa prin scabie, pers. 35,4 45,3 46,0 42,7Prevalenţa prin alcoolism, pers. 1156,3 1156,7 1165,6 1399,7
inclusiv: - prin psihoze alcoolice, pers. 54,6 55,3 79,0 19,4Ponderea femeilor aflate la evidenţa din numărul totalbolnavi de alcoolism şi psihoze alcoolice, % 14,1 14,5 18,7 15,9Sursa: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – anul 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat28.10.2013. Disponibil: http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătatedin Moldova – anul 2012. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 28.10.2013. Disponibil: http://www.ms.gov.md/ ]
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Analiza morbidităţii cu incapacitatea temporară de muncă a salariaţilor în anul 2012 s-a efectuatla 31 întreprinderi industriale, agricole cu numărul mediu de lucrători 2792 inclusiv 1675 femei(conform Raportul asupra activităţii CSP Ialoveni în anul 2012 (nr.25 din 26.01.2013)). Analizaindicilor morbidităţii cu ITM în a.2012 comparativ cu a.2011 denotă o scădere semnificativă atâtdupă numărul de cazuri de la 82,2 la 100 muncitori până la 72,03 cât şi după numărul de zileinapte respectiv de la 1275,2 în a. 2011 până la 1133,0 în a.2012 media pe republică fiind 57,6cazuri şi 827,0 zile şi se estimează ca un nivel sub mediu de morbiditate, durata medie a unuicaz de boală s-a majorat de la 15,5 zile până la 17,18 în a.2012 (pe republică 14,3 zile). Cel maiînalt nivel al MITM s-a înregistrat la Î.S. „Mina de Piatră din Mileştii Mici” 140,7 cazuri, 2233,7zile; SRL „Ialoveni-Gaz” 133,3 cazuri la 100 muncitori, 2026,4 zile; ÎS „CVC Mileştii – Mici” –129,0 cazuri, 2150 zile; Î.M. „Vinăria Bardar” S.A. – 113,7 cazuri, 815 zile; S.A. „DrumuriIaloveni” – 113,0 cazuri, 1607,4 zile; Gospodăria Comunală - 78,9 cazuri, 1607,9 zile, etc.Cazuri de intoxicaţii şi boli profesionale în ultimii 3 ani în raion n-au fost înregistrate.Menţinerea unei tendinţe majorate a indicilor ITM a salariaţilor pe parcursul ultimilor aniconfirmă faptul lipsei la unele unităţi economice a condiţiilor admisibile de muncă, odihnă,alimentaţie, asigurare a muncitorilor cu încăperi social-sanitare, asistenţă medicală primară şispecializată acordată angajaţilor la locul de muncă.Menţinerea sănătăţii populaţiei raionului Ialoveni este asigurată de o reţea de instituţii medico-sanitare, care acordă diverse servicii medicale. Această reţea este formată din: un spital raional,6 instituţii AMP, CMF, CS şi 6 întreprinderi individuale de ambulator (anul 2012).
Tabelul 25. Reţeaua instituţiilor medico-sanitare

Total
instituţii
de stat

Instituţii medicale de stat Instituţii medicale privateSpitale raionale Instituţii AMP, CMF, CS Întreprinderi individuale de ambulator
2010 4 1 3 6
2011 5 1 4 6
2012 7 1 6 6Sursa: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – anul 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat28.10.2013. Disponibil: http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătatedin Moldova – anul 2012. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 28.10.2013. Disponibil: http://www.ms.gov.md/ ]
Activitatea de staţionar. Din punct de vedere teritorial în raion activează un spital de nivelraional IMSP Spitalul raional Ialoveni. IMSP SR Ialoveni este fondat la 01.01.2004 (Fondatorul –Consiliul Raional Ialoveni), cu Regulamentul de activitate aprobat şi înregistrat la Camera deÎnregistrări de Stat cu modificările ulterioare pe parcurs, la fel, conform Legislaţiei în vigoare. Înanul 2012, numărul total de paturi a fost 132, din ele: pentru adulţi – 101 şi pentru copii - 31.După profilul patului: terapeutic – 51, pediatric - 31, ginecologic – 8, patologia sarcinii – 20,lăuzie – 22. Numărul mediu zile-pat exploatat în an a fost 286.Ponderea de utilizare a patului pean 89,3%, rotaţia unui pat constituie 38. Durata medie de spitalizare bolnavului la pat - 7zile.Letalitatea de staţionar constituie 0,4 pers la 100 pacienţi externaţi.

http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/


[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

80

Tabelul 26.Numărul de paturi în IMSP Spitalul raional Ialoveni pe profiluri
INDICATORI

Anii

2008 2009 2010 2011 2012profilul patului:Terapeutic 51 51 51 51 51Pediatric 31 31 31 31 31Ginecologic 8 8 8 8 8Patologia sarcinii 14 14 20 20 20Lăuzie 28 28 22 22 22
TOTAL 132 132 132 132 132

Sursa: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – anul 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat28.10.2013. Disponibil: http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătatedin Moldova – anul 2012. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 28.10.2013. Disponibil: http://www.ms.gov.md/ ]Gradul de asigurare a populaţiei raionului cu paturi este 13,2 paturi de spital la 10 mii locuitori.Acesta nu este cel mai înalt nivel de asigurare cu paturi de spital printre raioanele ţării şi nudepăşeşte indicele mediu pe raioanele ţării (la 10 mii locuitori revin 31,6 paturi de spital).Totodată, asigurarea cu paturi de spital în raionul Ialoveni este mai mică, decât în uneleraioanele vecine – Hînceşti (la 10 mii locuitori revin 44,5 paturi de spital), Anenii Noi (la 10 miilocuitori revin 22,6 paturi de spital), Străşeni (la 10 mii locuitori revin 20,9 paturi de spital).Nivelul de asigurare a populaţiei raionului cu paturi de spital, a creat premise favorabile pentru(pacienţii de profil chirurgical traumatologic şi înfecţios sunt spitalizaţi în instituţiile de profil)spitalizarea persoanelor bolnave. Nivelul de spitalizare a bolnavilor la 100 locuitori a constituit5,0 pers., ceea ce este mai redus decât nivelul mediu pe raioanele ţării.În acelaşi timp acest niveleste mai mic decât în raioanele vecine: Hînceşti – 13,5 pers., Anenii Noi – 9,6 pers., Străşeni – 9,5pers. Totodată nivelul de utilizare a paturilor de spital în raion este mai redus faţă de nivelulmediu al indicelui pe raioanele ţării (11,4 pers.). În anii 2010-2012 numărul mediu de zile-paturi utilizat întru-n an puţin s-a majorat de la 281 în anul 2010 până la 286 în anul 2012. Peparcursul anilor 2010-2012, a fost efectuată cu alocaţiile Consiliului Raional reparaţie capitală asecţiilor pediatrice şi obstetico-ginecologice a SR.
2
Tabelul 27. Activitatea de staţionar

INDICATORI

Anii Informativ:
mediu pe

raioane ţării în
a.2012

2010 2011 2012Numărul paturi la 10 mii locuitori, un. 13,3 13,2 13,2 31,6Nivelul de spitalizare a bolnavilor la 100 locuitori,pers. 5,2 5,2 5,0 11,4Număr mediu zile-pat utilizat în an 281 294 286 280Cheltuielile anuale în IMSP spitale – total, mii lei 16421,5 17538,9 20050,5 867692,1
Sursa: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – anul 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat28.10.2013. Disponibil: http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătatedin Moldova – anul 2012. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 28.10.2013. Disponibil: http://www.ms.gov.md/ ]Cheltuielile anuale pentru activitatea spitalului cu asitenţă specializată de ambulator a crescutde la 16421,5 mii lei în anul 2010 până la 20050,5 mii lei în anul 2012,sau de 22,1%. În

http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/
http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/


[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

81

structura cheltuielilor pentru activitatea spitalelor predomină cheltuielile privind retribuireamuncii (în anul 2012 – 9791,4 mii lei) şi contribuţiile privind asigurarea socială şi medicalăobligatorii (în anul 2012 – 2551,8 mii lei) ce constituie 62,4% din cheltuieli total.A doua poziţieîn structură ocupă cheltuielile pentru medicamente şi materialele pentru pansament (2686,6mii lei sau 13,4%), a treia – cheltuielile pentru energia electrica, gaz, energia termică, apă şicanalizare (1547,1 mii lei sau 7,7%).
Asistenţa medicală primară (AMP). AMP este cea mai eficientă, din punctul de vedere a costurilor,formă de îngrijire medicală, care a avut cea mai mare influenţă asupra indicatorilor de sănătate.Pe parcursul anului 2012 în instituţiile de asistenţă medicală de ambulator au fost efectuate562001 vizite, ceea ce este cu 3,5% mai puţin decât în anul 2011.În rezultat numărul mediu devizite într-un an la un locuitor, care locuieşte în sectorul deservit a constituit 5,6 unităţi (faţă de5,9 un. în a. 2011). În anul 2012 acest indicator a fost mai ridicat, decât nivelul mediu peraioanele ţării (4,9 unităţi).Deosebit de semnificativ este indicatorul privind numărul de vizite la medicii de familie. În anul2012 numărul de vizite la medicul de familie a constituit 315137, ceea ce este cu 2,3%mai puţindecât în anul 2011. În rezultat numărul de vizite la medicul de familie într-un an la un locuitor,care locuieşte în raionul deservit a constituit 3,2 un. în anii 2012 şi 2011. Conform acestuiindicator raionul Ialoveni depăşeşte nivelul mediu pe raioanele ţării, care în anul 2012 aconstituit 2,7 un. În total, ponderea vizitelor cu scop profilactic în anul 2012 a constituit 25,7%(în anul 2011 – 25,0 %), inclusiv a adulţilor 13,2% (în anul 2011 – 14,7%) şi a copiilor până la18 ani – 50,6% (în anul 2011 – 44,0%). Ponderea vizitelor la domiciliu cu scop profilactic –28,1% (în anul 2011 – 31,7%).
Tabelul 28. Asistenţa medicală primară

INDICATORI
Anii Informativ:

mediu pe raioane
ţării în a. 20122010 2011 2012Vizite în instituţiile de asistenţă medicală deambulator – total, unităţi 560575 582330 562001 12859776Număr mediu vizite în an la 1 locuitor, carelocuieşte în raionul deservit, unităţi 5,7 5,9 5,6 4,9Număr mediu vizite la medic de familie în an la 1locuitor, care locuieşte în raionul deservit, unităţi 3,4 3,2 3,2 2,7Cheltuielile anuale în CMF, mii lei 29531,5 26121,3 20782,7 836407,7Cheltuielile anuale în CMF la 1 locuitor, lei 297,97 261,93 207,47 234,98Cheltuielile anuale în CSP, mii lei 3780,5 2884,3 3548,9 97835,3Cheltuielile anuale în CSP la 1 locuitor, lei 38,15 28,92 35,43 27,48

Sursa: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – anul 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat28.10.2013. Disponibil: http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătatedin Moldova – anul 2012. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 28.10.2013. Disponibil: http://www.ms.gov.md/ ]Cheltuielile anuale pentru funcţionarea CMF s-a diminuat de la 29531,5 mii lei în anul 2010până la 20782,7 mii lei în anul 2012, saucu 29,6%.Aceasta a determinat reducerea cheltuielilorServiciului medicilor de familie (calculate la un locuitor al raionului) de la 297,97 lei în anul2010 până la 207,47 lei în anul 2012. Această mărime nu a depăşit nivelul mediu pe raioaneleţării (234,98 lei). Cheltuielile anuale pentru funcţionarea CSP tot s-a diminuat de la 3780,5 miilei în anul 2010 până la 3548,9 mii lei în anul 2012, sau cu 6,1%. Calculată la un locuitor aceastămărime a depăşit nivelul mediu pe raioanele ţării, care constituie 27,48 lei în anul 2012.
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Asistenţa medicală de urgenţă (AMU). Populaţiei raionului Ialoveni i se acordă asistenţamedicală de urgenţă în regim non-stop. Numărul apeluri prin telefon în dispeceratul central«903» al staţiei de AMU în anul 2012 a constituit 22646 apeluri, din care solicitări efectuate –22237, inutile – 344, refuzuri la solicitări neîntemeiate - 65.În total în anul 2012 numărulsolicitări a constituit 222,5 solicitări la 1000 locuitori (în anul 2011 - 217,7 solicitări la 1000locuitori). Numărul solicitări la 1000 locuitori urbani a constituit 301,4 (în anul 2011 – 315,0).Numărul solicitări la 1000 locuitori rurali a constituit 207,7 (în anul 2011 – 199,6). Pondereasolicitărilor efectuate de medici – 72,6% (în anul 2011 – 62,1%).În anul 2012 asistenţă medicală de urgenţă a fost acordată 24090 pers. (22834 pers în anul2011), de către echipa generală (de medici) – 16207 pers. (13483 pers. în anul 2011), de echipade felceri – 6110 pers. (8213 pers. în anul 2011).Numărul de solicitări deservite de echipe deprofil în anul 2012: echipa de profil general – 16144 (în anul 2011 - 13444); echipa de felceri -6093 (în anul 2011 - 8201).Numărul decedaţi până la sosirea echipelor de asistenţă medicală deurgenţă în anul 2012 a constituit 101 pers. (în anul 2011 – 70 pers.). Numărul deceselor înprezenţa echipelor de asistenţă medicală de urgenţă în anul 2012 a constituit 7 pers. (în anul2011 – 3 pers.). Numărul bolnavilor ambulator deserviţi (adresaţi de sinestătător) în anul2012 – 1773 (în anul 2011 – 1138 pers.).Numărul mediu de solicitări la o echipă de AMU într-otură de 24 ore în anul 2012 – 12,2 (în anul 2011 – 11,9). Timpul mediu folosit la deservirea uneisolicitări – 48,0 minute în anii 2012 şi 2011.
Cadrele medicale. Numărul total de mediciîn raion s-a redus de la 172 pers. în anul 2010 până la170 pers. în anul 2012. Calculat la 10 mii locuitori gradul de asigurare a populaţiei cu medici aconstituit 17,0 pers. (în anul 2010 – 17,4 pers.). Conform acestuiindicatorraionul Ialovenidepăşeşte nivelul mediu pe raioanele ţării, care constituie 16,4 pers. în anul 2012, şi uneleraioanele vecine – Anenii Noi (16,7 pers.), Străşeni (16,7 pers.), Hînceşti (15,5 pers.).
Tabelul 29. Cadrele medicale

INDICATORI
Anii Informativ:

mediu pe
raioane ţării în

a. 2012
2010 2011 2012Numărul total de medici, pers. 172 172 170 4272inclusiv – numărul medicilor de familie, pers. 53 51 52 1175Gradul de asigurare a populaţiei cu medici - total, pers. la 10mii locuitori 17,4 17,2 17,0 16,4Gradul de asigurare a populaţiei cu medici de familie, pers.la 10 mii locuitori 5,3 5,1 5,2 4,5Numărul total al asistentelor medicale, pers. 223 221 234 9701Gradul de asigurare a populaţiei cu asistente medicale, pers.la 10 mii locuitori 22,5 22,2 23,4 37,2Ponderea medicilor cu categorii de calificare superioară, % 43,6 46,5 49,4 51,2Ponderea personalului medical mediu cu categorii decalificare superioară, % 64,7 66,9 65,1 60,6

Sursa: Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova – anul 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat28.10.2013. Disponibil: http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătatedin Moldova – anul 2012. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 28.10.2013. Disponibil: http://www.ms.gov.md/ ]Numărul medicilor de familie s-a micşorat de la 53 pers. în anul 2010 până la 52 pers. în anul2012. Calculat la 10 mii locuitori gradul de asigurare a populaţiei cu medici de familie a

http://ms.gov.md/sites/default/files/rapoarte/anuar_2011.pdf
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/


[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

83

constituit 5,2 pers. (în anul 2010 – 5,3 pers.). Gradul de asigurare a populaţiei cu medici defamilie depăşeşte nivelul mediu pe raioane care constituie 4,5 pers. în anul 2012.Numărul asistentelor medicale s-a majorat de la 223 pers., în anul 2010 până la 234 pers. în anul2012. Calculat la 10 mii locuitori gradul de asigurare a populaţiei cu asistente medicale aconstituit 23,4 pers. (în anul 2010 – 22,5 pers.).În acelaşi timp acest nivel este mai mic decâtnivelul mediu pe raioane (37,2 pers.), precumşi decât în raioanele vecine: Anenii Noi (30,6pers.), Hînceşti (28,2 pers.), Străşeni (28,2 pers.).Pozitiv este faptul ponderii ridicate apersonalului medical mediu cu categoria superioară de calificare. În anul 2012 această categorieo aveau 65,1% din personalul medical mediu(mediu pe raionale ţării în anul 2012 – 60,6%), întimp ce în anul 2010 – 64,7%.Conform Raportul asupra activităţii CSP Ialoveni în anul 2012 (nr.25 din 26.01.2013),activitatea specialiştilor Centrului de Sănătate Publică pentru asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei s-a desfăşurat în conformitate cu planul de lucru pentru a.2012. Peparcursul anului au fost realizate un şir de măsuri organizatorice şi de supraveghere sanitaro-epidemiologică preventivă şi curentă, întru îndeplinirea actelor normative şi legislative,realizarea măsurilor de profilaxie a maladiilor profesionale, infecţioase şi somatice, asigurăriibunăstării sanitaro-epidemiologice în raion.
Nivelul ridicat a bolilor legate de apă potabilă de calitate joasă. Conform datelor dinRaportasupra activităţii CSP Ialoveni în anul 2012 (nr.25 din 26.01.2013),pe parcursul anului a fostefectuată supravegherea şi monitorizarea surselor de alimentare cu apă potabilă la 68 sondearteziene, 56 apeducte rurale, 12 apeducte departamentale, 1 apeduct urban, 3 apeducte îninstituţiile pentru copii. S-a pus accentul pe monitorizarea calităţii apei potabile conformNormelor Sanitare Privind Calitatea Apei Potabile aprobate prin Hotărârea GuvernuluiRepublicii Moldova nr.934 din 15 august 2007. Pe parcursul anului 2012 au fost cercetate prinmetoda de laborator şi monitorizate sistemele de aprovizionare cu apă potabilă în 20 localităţi.Necorespunderea Normelor sanitare a probelor de apă potabilă centralizată din surselecentralizate (sonde arteziene) la parametrii sanitaro-chimici constituie 48%, inclusiv dupăcantitatea sporită de fluor în 38%; din apeductele comunale rurale – 40,3%; din apeducteledepartamentale 33,3%; din apeductele instituţiilor pentru copii – 16,6%; din sursedecentralizate (fântânile de mină) – 81,8% după conţinutul excesiv de nitraţi, fluor şi alţiingredienţi chimic. Necorespunderea Normelor Sanitare a probelor de apă cercetate laparametrii microbiologici constituie: Sursele centralizate subterane 7,0%; din apeductelecomunale rurale – 21,3%; din apeductele instituţiilor pentru copii – 33,3%; din surseledecentralizate (fântânile de mină) în 63,2%.
Situaţia şi tendinţele cu privire la infrastructura de sănătate din raionul Ialoveni:Situaţia cu privire la infrastructura instituţiei este cu dinamică pozitivă, dar instituţia necesită afi dotată cu aparataj medical costisitor cum ar fi două aparate radiologice digitale cu sumaestimativă a câte 2 milioane de lei fiecare şi procurarea unui aparat ultrasonograf pentruîmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate. Este necesar de înzestrat cu utilaj nou secţia defizioterapie şi reabilitare din instituţie.
Propuneri pentru modernizarea şi îmbunătăţirea bazei tehnico-materială a instituţiilor medicalea raionului Ialoveni:CS Bardar
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a. Construcţia sistemei de canalizareb. Reparaţia edificiului:
 2 uşi
 tencuiala pereţilor exterioriCS Ţipalac. Schimbarea acoperişului centrului de sănătated. Edificarea unui garaj pentru automobilul instituţieie. Instalarea gardului de delimitare a centrului de sănătateCS Răzenif. Necesitatea reparaţiei clădirii:
 sistem de canalizare,
 sistem de încălzire,
 apeductCS CosteştiCS Vasluig. Construirea unui gard în jurul edificiului.CS Văsienih. Instalarea conductei cu apă potabilă, repararea şi instalarea conductei cu apă caldă la OMFUlmu

Proiecte şi programe existente pentru modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sanitare dinraion:
 Este pregătit un proiect privind auditul energetic al edificiiul instituţiei IMSP SR Ialoveni,achitat din banii Consiliului raional în sumă de 38,0 mii lei. Acest proiect prevedecăptuşirea externă a pereţilor edificiilor pentru conservarea energiei termice cu sumaestimativă de ≈ 6,0 milioane lei, schimbarea restului ferestrelor edificiului în sumă de1,7 milioane lei şi reparaţia acoperişului unei galerii în sumă de 250,0 mii lei.
 Este prezentată Fondatorului pentru anul 2014 oferta privind procurarea şi instalareapentru ambele edificii ale spitalului a două generatoare de electricitate, sursa alternativăîn caz de deconectări.
 Este în curs de evaluare oferta de posibil proiect la ADR Centru prin finanţatorii GIZ,privind efectuarea unor investiţii pentru conservarea energiei electrice şi instalarea depanouri solare pentru asigurarea instituţiei cu apă caldă menajeră.
 Este binevenită pentru anul 2014 delimitarea teritoriilor adiacente edificiilor ocrotiriisănătăţii din oraşul Ialoveni cât şi amenajarea teritoriilor interioare.

Obstacole şi dificultăţile cu privire la dezvoltarea infrastructurii:
 Lipsa unui management unitar la nivel de Consiliul raional a tuturor instituţiilormedicale din raion pentru a îmbunătăţi coordonarea activităţilor, perfecţionareacalităţii serviciilor prestate populaţie şi fortificarea lor, în dependenţă de priorităţi.
 Inechitatea distribuirii finanţelor CNAM–ului pentru proiectele investiţionale în fiecareinstituţie medicala din fiecare raion, contribuabili echivalenţi rezervelor la acest capitol.
 Lipsa unui sistem informaţional unic în asistenţa medicală populaţiei atât pe interior câtşi pe exteriorul instituţiei privind simplificarea investigaţiilor, consultaţiilor,tratamentului, programării pacienţilor etc.

Calitatea managementului sistemului şi instituţiilor medico-sanitare publice:
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Cea mai mare problemă este că IMSP SR Ialoveni cât şi alte instituţii publice fondate de cătreConsiliul Raional prin Legea finanţelor publice nici nu se menţionează în planurile bugetareanuale despre cheltuielile posibile a bugetului raionului şi a localităţilor privind alocaţiilepentru ocrotirea sănătăţii. Cele prevăzute în buget sunt cheltuieli pentru sănătatea copiilor înşcoli şi grădiniţe, adică cheltuieli bugetare concrete, dar nici pomină nu este în calculelebugetului privind alocaţiile pentru întreţinerea, reparaţia IMSP. Aceasta este cea mai marepiedică în rezolvarea problemelor atât pentru administraţia raionului cât şi pentru consilieri laaprobarea bugetului.
1.5.3.4. Analiza SWOT- Protecţia socială

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

Existenţa sistemului de protecţie socială, care
efectuează plăţile sociale stabilite de stat unor
categorii corespunzătoare de populaţie din
raion.

Lipsa specialiştilor calificaţi; profesiile, legate de
prestarea serviciilor sociale, nu sunt prestigioase;
volumul mic a mărimii remunerării muncii
lucrătorilor sociali.

Orientarea structurilor de asistenţă socială
spre standardele internaţionale din sfera
protecţiei sociale a diferitor categorii de
populaţie a raionului.

Scăderea calităţii serviciilor asistenţei sociale
prestate din cauza învechirii transportului, aflat la
dispoziţia serviciului şi pentru întreţinerea căruia
se fac cheltuieli nejustificate.

În raion funcţionează 13 servicii de îngrijire la
domiciliu (beneficiarii - 400 pers.).

Asigurarea slabă specialiştilor cu echipament
necesar.

Majorarea numărul Cantinelor de ajutor social
de la 3 în anul 2010 până la 4 în anul 2012.
Numărul beneficiarilor s-a majorat de la 206
pers. până la 257 pers.

Mărimile mici ale pensiilor şi indemnizaţiilor de
protecţie socială, care sunt semnificativ mai mici
decât mărimea valorică a minimului de existenţă.
Aceasta determină căderea beneficiarilor de aceste
plăţi sociale în stare de sărăcie.

În raion funcţionează 1 casă de copii de tip
familial (3 pers.).

Integrarea slabă a persoanelor cu capacităţi
limitate în viaţa socială a raionului.

Majorarea numărului centrelor de asistenţă
socială de zi pentru copii de la 2 în anul 2010
până la 3 în anul 2012. Numărul beneficiarilor
s-a majorat de la 147 pers. până la 187 per.

Lipsa azilurilor pentru bătrâni şi pensionari în
raion. (În s. Văsieni este un azil pentru bătrâni, dar
el nu este deschis.)

Majorarea lucrătorilor din domeniul asistenţei
sociale în raion.

Dificultatea procedurii de plată a indemnizaţiilor,
pensiilor şi altor ajutoare băneşti din cauza lipsei
«Ghişeului unic»la primirea acestora dintr-o
singură sursă şi o singură procedură.
O finanţare insuficienţă a sistemului de asistenţă
socială.
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Existenţa bazei normativ-legislativă a
protecţiei sociale, elaborate ţinând cont de
standardele internaţionale.

Tendinţele demografice negative, legate de
îmbătrânirea populaţiei şi creşterea în consecinţă a
numărului de pensionari, pe de o parte, şi reducerea
numărului populaţiei în vârstă aptă de muncă – pe
de altă parte.

Lărgirea listei ţărilor, care au încheiat cu
Republica Moldova acorduri bilaterale în sfera
asigurărilor sociale. Aceste acorduri permit
migranţilor de muncă să se folosească de
pensiile lucrate peste hotare la întoarcerea la
locul permanent de trai în raion.

Majorarea de mai departe a dimensiunilor
economiei tenebre, reducerea sectorului formal al
ocupării şi, ca consecinţă, reducerea numărului
contribuabililor de plăţi de asigurare.

Elaborarea unor noi politici sociale, îndreptate
spre consolidarea adresării nominative a
acordării asistenţei sociale.

Creşterea dimensiunii migraţiei părinţilor în
căutarea unui loc de muncă, şi, în consecinţă, o
creştere a numărului de copii fără supraveghere
părintească.

Colaborarea cu organizaţiile umanitare
naţionale şi internaţionale în vederea
acordării asistenţei sociale invalizilor,
familiilor cu mulţi copii, altor categorii de
populaţiei cu necesităţi din raion.

Instabilitatea dezvoltării economice a ţării, nu
permite direcţionarea resurselor financiare
necesare spre asistenţa socială a populaţiei.

Asistenţa medicală

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

Asigurarea accesului populaţiei la serviciile
medicale prin implementarea sistemului de
asigurări medicale obligatorii.

Un grad mai scăzut, decât în mediu pe raioanele
ţării, de asigurare a populaţiei cu asistente
medicale.

Gradul de asigurare a populaţiei cu medici şi
cu medici de familie depăşeşte nivelul mediu
pe raioanele ţării.

Baza tehnico-materială perimată a instituţiilor
medicale. Inventar medical şi mobilier învechit.

Un grad ridicat a numărului personalului
medical mediu cu calificare înaltă, care
depăşeşte nivelul mediu pe raioanele ţării.

Un nivel redus de cultură medico-sanitară a
populaţiei, mai ales săteşti.

Creşterea numărului a asistentelor medicale. Un nivel scăzut de remunerare a muncii, în special a
asistentelor medicale.

O tendinţă pozitivă a indicatorilor principali a
stării de sănătate a populaţiei raionului.
Majorarea speranţei de viaţă a populaţiei şi

Situaţia cu ponderea medicilor cu categorii de
calificare superioară este mai scăzută, decât în
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reducerea mortalităţii ei. mediu pe raioanele ţării.

Prevalenţa generală a populaţiei raionului are
o tendinţă de reducere.

Ponderea femeilor aflate la evidenţă din numărul
total de bolnavi de alcoolism şi psihoze alcoolice
este mai mare decât nivelul mediu pe toate
raioanele Republicii Moldova.

Nivelul redus a mortalităţii infantile în raion
comparativ cu nivelul mediu pe raioanele ţării.

Indicatorul a prevalenţei prin narcomanie în
raionul Ialoveni ocupă locul 3 pe Republica Moldova
după mun. Bălţi şi raionul Basarabeasca.

Ridicarea a morbidităţii cu tuberculoză la copiii de
până la 18 ani.

Gradul de asigurare a populaţiei raionului cu paturi
de spital nu depăşeşte indicele mediu pe raioanele
ţării.

Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă de
calitate joasă.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Atenţia crescândă a organelor administraţiei
publice centrale şi locale ale raionului faţă de
problemele sănătăţii populaţiei.

Păstrarea decalajului semnificativ între calitatea
serviciilor medicale prestate populaţiei urbane şi
rurale.

Majorarea acoperirii cu asigurare medicală
obligatorie a populaţiei raionului.

Îmbătrânirea lucrătorilor medicali, lipsa
specialiştilor tineri, în special în localităţile rurale.

Utilizarea proiectelor investiţionale pentru
modernizarea infrastructurii medicale a
raionului.

Motivarea insuficientă a lucrătorilor medicali în
vederea ridicării calificării sale.

Sistemul ineficient de remunerare şi stimulare a
muncii împreună cu condiţiile nesatisfăcătoare de
muncă, determină plecarea personalului medical
din sistemul de ocrotire a sănătăţii.

Migraţie lucrătorilor medicali calificaţi peste
hotare.

Instabilitatea economică şi limitările legate de ea a
finanţării sistemului ocrotirii sănătăţii din
mijloacele bugetului de stat.

1.5.3.5. Problemele principale- Protecţia socială

CAUZE EFECTE PROBLEMA PRINCIPALĂ
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 Mărimile mici ale pensiilor şi plăţilor sociale
 Accesul scăzut al beneficiarilor de pensii şiplăţi sociale pe piaţa muncii

Sărăciabeneficiarilor depensii şi plăţisociale.
Ridicarea nivelului de venituri alebeneficiarilor de pensii şi plăţisociale precum şi reducerea peaceastă bază a riscului de sărăcie.

 Finanţarea insuficientă a sistemului deasistenţă socială
 Profesiile, legate de prestarea serviciilorsociale, nu sunt prestigioase, volumul mic amărimii remunerării muncii lucrătorilorsociali
 Volumul mare de lucru, contractul permanentcu oamenii, lipsa transportului şi echipamentnecesar pentru asistenţilor sociali.

Nivelul scăzut şicalitatea inadecvatăşi al serviciilorsociale prestatepopulaţiei nevoiaşe.
Efectuarea abordării complexe ladezvoltarea sistemului de asistenţăsocială, orientarea ei spresatisfacerea necesităţilorpersoanelor şi/sau familii, aflate însituaţie complicată.

Integrarea slabă a persoanelor cu dizabilităţi înviaţa socială a raionului. Excluziunea socialăa persoanelor cudizabilităţi.  Asigurarea şanselor egale şi aaccesului liber la surselecomunităţii
 Incluziunea socială apersoanelor cu dizabilităţi

 Migraţia legală şi nelegală a părinţilor încăutarea unui loc de muncă, în rezultatulcăreia copiii rămân fără supraveghere
 Predominarea formelor instituţionale desusţinere a copiilor, aflaţi în situaţii precare

Protecţiainsuficientă acopiilor, aflaţi însituaţii precare.
Dezvoltarea şi diversificareaformelor instituţionale alternativede susţinere a copiilor, aflaţi însituaţii precare.

Asistenţa medicală

CAUZE EFECTE PROBLEMA PRINCIPALĂ

 Un grad mai scăzut, decât înmediu pe raioanele ţării, deasigurare a populaţiei cuasistente medicale.
 Un grad mai scăzut, decât peraioanele ţării, medicilor cucategorii de calificare superioară.

O asigurare scăzută apopulaţiei, mai ales săteşti, cucadre medicale.  Îmbunătăţirea asigurării cucadre medicale
 Majorarea acoperirii populaţieisăteşti cu servicii medicale decalitate

Nivelul scăzut de cultură sanitaro-medicală a populaţiei, mai alessăteşti.  O atitudine inadecvată aoamenilor faţă de propriasănătate.
 O adresare târzie abolnavilor după asistenţămedicală

Ridicarea nivelului de culturăsanitaro-medicală a populaţiei, înspecial, a familiilor.
Nivelul scăzut al remunerării munci,mai ales al asistentelor medicale. Nivelul scăzut şi calitateainadecvată a serviciilormedicale prestate populaţiei. Majorarea salariului personaluluimedical.
Aprovizionarea populaţiei cu apăpotabilă de calitate joasă. Nivelul ridicat a bolilor legatede apă potabilă de calitatejoasă. Îmbunătăţirea calităţii apelor.
 Cea mai frecventă boală înrândurile populaţiei este Informarea populaţiei privind Promovarea unui mod sănătos de
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tuberculoza, iar cauza estecondiţiile rele de viaţă ale uneicategorii de persoane (sărăcia);
 Nivelul a prevalenţei prinnarcomanie în raionul Ialovenieste de 3 ori mai mare decâtnivelul mediu pe raioanele ţării.Acest indicator ocupă locul 3 peRepublica Moldova după mun.Bălţi şi raionul Basarabeasca.
 Informarea se poate face,inclusiv prin intermediul uneireviste locale.

consecinţele nerespectăriiigienei şi condiţiile unui modsănătos de viaţă. viaţă.

1.5.3.6. Recomandări- Protecţia socială

Recomandarea

Puncte slabe şi/sau
ameninţările care trebuie

soluţionate prin
intermediul recomandării

Resurse şi puncte forte
utilizate pentru generarea
recomandărilor în vederea
soluţionării problemelorDe a elabora la nivel naţionalproiecte de schimbare a legislaţiei cuprivire la pensiile asigurărilor socialede stat şi a legislaţiei din sferaprotecţiei sociale a populaţiei,stipulând în ele apropierea treptată amărimii medii a pensiilor şi adiferitor indemnizaţii de mărimeavalorii minimului de existenţă,pensionari şi respectiv, beneficiari deindemnizaţii.

Mărimile mici ale pensiilor şiindemnizaţiilor, determinăcăderea beneficiarilor lor înstare de sărăcie.
Modificarea legislaţiei privindpensiile de asigurări sociale de statşi a legislaţiei privind protecţiasocială a populaţiei (nivelnaţional).

 Consolidarea activităţii organeloradministraţiei publice a raionuluipentru atragerii fondurilorextrabugetare în vedereafinanţării sferei de asistenţăsocială a populaţiei raionului.
 De a lărgi colaborarea cuorganizaţiile naţionale şiinternaţionale umanitare.

Finanţarea insuficientă a sfereide asistenţă socială.
 Majorarea volumului definanţare extrabugetară aasistenţei sociale pentrupopulaţia raionului
 Atragerea surselor financiare aleorganizaţiilor naţionale şiinternaţionale

 Crearea unei legături între MMPSEcu instituţiile de învăţământsuperior în scopul corespunderiiofertei specialiştilor din sferasocială cu necesităţile pieţeimuncii.
 De a elabora regulamentulactivităţii lucrătorilor sociali.
 La nivel naţional de a elabora un

Lipsa de prestigiu aprofesiunilor legate deprestarea serviciilor sociale,mărimea mică de remunerarea lucrătorilor sociali, lipsasuplementelor pentru condiţiinocive de lucru.

 Elaborarea regulamentuluipentru activitatea lucrătorilorsociali.
 Majorarea salariului lucrătorilorsociali.
 Motivarea prin introducereaunor pachete sociale.
 Introducerea suplementelorpentru condiţii nocive de lucru.
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proiect de schimbări în legislaţiaprivind remunerarea muncii însfera bugetară.
 Încurajarea voluntariatului

 Crearea condiţiilor de muncămai bune.
De a prevedea majorarea finanţăriidin buget a instituţiilor în vedereapregătirii şi ridicării calificaţieiasistenţilor sociali.

Un număr semnificativ deasistenţi sociali fără studiispeciale.  Instruirea asistenţilor sociali
 Perfecţionarea profesionalăcontinue a asistenţilor socialiDe a majora acoperirea cu ajutorsocial şi unele servicii sociale printr-o mai mare informare a familiilor şipersoanelor îndreptăţite să leprimească.

O acoperire insuficientă cuajutor social şi cu anumiteservicii sociale a familiilor şipersoanelor, care au dreptul săle primească.
Ridicarea nivelului de informare afamiliilor şi persoanelor, care potcorespunde cerinţelor pentruprimirea ajutorului social şi a altorservicii sociale.Stabilirea unor standarde\criterii deevaluare şi constatare avulnerabilităţii categoriilor debeneficiari.

Inactualitateaunorstandarde\criterii de evaluareşi constatare a vulnerabilităţiicategoriilor de beneficiari.
Perfecţionarea sistemului destabilire a unor standarde\criteriide evaluare şi constatare avulnerabilităţii categoriilor debeneficiari.De a crea condiţii pentrusatisfacerea nevoilor speciale aleanumitor categorii de populaţiepentru reabilitarea medicală şiprofesională, în instruire, sport şi alteservicii sociale.

Lipsa serviciilor specialepentru unele categorii depopulaţie cu anumitenecesităţi.
 Prestarea serviciilor dereabilitare medicală şiprofesională.
 Diversificarea serviciilorsociale în dependenţă denecesităţile individuale alocalităţilor şi populaţiei.
 Asigurarea serviciilor socialepentru unele categorii depopulaţie cu materialeajutătoare, didactice, literaturăşi suport didactic pentruspecialişti.
 Crearea serviciilor gratuite deprotecţie şi adăpost, juridico-consultative.De a asigura instruirea şi plasarea încâmpul muncii a persoanelor cudizabilităţi şi independenţa lor de laalţi cetăţeni.

Integrarea slabă a persoanelorcu dizabilităţi în viaţa socială araionului. Crearea şi dezvoltareasistemului de instruireprofesională pentru asigurareadrepturilor persoanelor cudizabilităţi pentru ai asigura culucru
Adaptarea infrastructurii detransport şi a altor sfere lanecesităţile persoanelor cudizabilităţi
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 De a ridica activitatea organelor detutelă din componenţa organelorde administrare publică raionalăşi locale. De a efectua monitorizăriperiodice şi evaluarea activităţiilor.
 De a dezvolta serviciile sociale,alternative formelorinstituţionale.
 Diversificarea serviciilor sociale îndependenţa de necesităţileindividuale a localităţilor şipopulaţiei.

Îndeplinirea insuficientă adrepturilor şi asigurareaprotecţiei copiilor, aflaţi îndificultate.

Luarea la evidenţă de cătreorganele de tutelă a copiilor dinraion, a căror părinţi sunt plecaţipeste hotare în căutarea unui locde muncă.
Dezvoltarea formei serviciilorsociale de tip atât public, cât şifamilial, şi anume: centre de zi,centre de amplasate temporală acopiilor, case de copii de tipfamilial şi altele.

Simplificarea procedurii de plată aindemnizaţiilor, pensiilor şi altorajutoare băneşti până la primireaacestora dintr-o singură sursă şi osingură procedură.
Dificultatea procedurii de platăa indemnizaţiilor, pensiilor şialtor ajutoare băneşti.

Perfecţionarea procedurii de platăa indemnizaţiilor, pensiilor şi altorajutoare băneşti până la primireaacestora dintr-o singură sursă şi osingură procedură.
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Asistenţa medicală

Recomandarea

Puncte slabe şi/sau
ameninţările care

trebuie soluţionate prin
intermediul
recomandării

Resurse şi puncte forte
utilizate pentru generarea
recomandărilor în vederea
soluţionării problemelor

 Asigurarea acoperirii cu cadremedicale a instituţiilor medicale,în special în localităţile rurale.
 Asigurarea creşterii ponderiimedicilor şi a personalului mediumedical de categorie înaltă, maiales în localităţile rurale.

O repartizare inegală apersonalului medical în profil“oraş-sat”. Îmbunătăţirea repartizării teritorialea personalului medical în profil„oraş-sat”.

Crearea în instituţiile medicale acondiţiilor de lucru decente pentrupersonalul medical şi a condiţiilornormale pentru tratarea oamenilorbolnavi.
Baza tehnico-materialăperimată a instituţiilormedicale. Echipamentul şibirourile în policlinici suntmici, rău asigurat.

Consolidarea bazei tehnico-materialeale sănătăţii.
Elaborarea la nivel naţional aproiectului de schimbare a legislaţieicu privire la remunerarea muncii însectorul bugetar.

Nivelul redus de remunerarea muncii, mai ales aasistentelor medicale. Majorarea remunerării munciilucrătorilor medicali.
Popularizarea medicinii, prezentareaîn mass-media (presa, radio, TV, etc.)portretului pozitiv a medicii. Asistenţa medicală (medicii,surori medicale) nu prezintăautoritate pentru băştinaşiiraionului.

Prezentarea portretului pozitiv amedicii,popularizarea medicinii.
Informarea populaţiei privindconsecinţele nerespectării igienei şicondiţiile unui mod sănătos de viaţă. Consecinţele nerespectăriiigienei şi condiţiile unui modsănătos de viaţă. Promovarea unui mod sănătos deviaţă.
Aprovizionarea populaţiei cu apăpotabilă de calitate joasă. Nivelul ridicat a bolilor legatede apă potabilă de calitatejoasă. Îmbunătăţirea calităţii apelor.
O acoperire mai largă a populaţieiraionului cu asistenţa medicală.Disponibilitatea instituţiilor medicalea raionului de un fond de poliţe deAsigurare Medicală pentru cazuriexcepţionale.

Lipsa unui fond special pentruoameni (din păturilevulnerabile) fără poliţe deAsigurare Medicală.
Organizarea unui fond special pentruoameni fără poliţe de AsigurareMedicală (din păturile vulnerabile).
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1.5.4. SISTEMUL EDUCAŢIONALSistemul de învăţământ din raionul Ialoveni este structurat pe următoarele trepte de şcolaritate:
educaţia preşcolară, învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Infrastructura şcolară araionului în anul 2013, include: 68 instituţii de învăţământ: 34 instituţii preşcolare, 17 gimnazii,15 licee, o şcoală primară-grădiniţă, o şcoală primară, o şcoală de sport şi un centru de creaţie aelevilor. Toate instituţiile din raionul Ialoveni se află pe teritoriul a 25 de primării.În anul de studiu 2013 activează 1153 cadre didactice, dintre care 316 în instituţiile preşcolare,895 cadre didactice în învăţământul preuniversitar. Iar în anul de studiu 2012 au activat 1297cadre didactice, dintre care 383 în instituţiile preşcolare, 914 cadre didactice în învăţământulgimnazial şi învăţământul liceal. Cu studii superioare – 787, cu studii medii de specialitate – 108,cu studii incomplete – 19. Deci în anul 2013, se observă o tendinţă de scădere a cadrelordidactice cu 11,1% faţă de anul 2012.Tabelul 30. Optimizarea instituţiilor de învăţămît în raionul Ialoveni, în perioada 2010-2013
Nr.d/o Instituţia Anulreorganizării,lichiării Tipuloptimizării Localitatea undesînt transportaţielevii dupăoptimizare Destinaţia clădiriiinstituţieide învăţământ optimizate
1 GimnaziulAlexandrovca 2010 Lichidată Comuna Gangura Conservată, clădireadaptată2 Şcoala medie decultură generalăCigîrleni 2012 Reorganizatăîn gimnaziu 0 Instituţie educaţională,gimnaziu inpracticabilă,stare avariată3 Şcoala medie decultură generalăCărbuna 2012 Reorganizatăîn gimnaziu 0 Instituţie educaţională,gimnaziu
4 LiceulTeoretic ”MihaiEminescu”Ulmu 2013 Reorganizat îngimnaziu 0 Instituţie educaţională,gimnaziu
5 Şcoala primarăRuseştii Vechi 2013 Reorganizatăîn Şcoalăprimară-grădiniţă 0 Instituţie educaţională
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6
Şcoală internatspecială pentrucopii cu restanţepoliomelită şiparalizie cerebrală 2013 lichidată Elevi transferati înraioanele deorigine, 10 elevi înCasa comunitarădin or. Ialoveni

Instituţie educaţională(Şcoala de Arte, Bibliotecaor. Ialoveni)
Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Învăţământ din raionulIaloveniImplementarea reformei structurale în educaţie urmăreşte realizarea obiectivului, asigurareaaccesului pentru toţi copiii la educaţia de calitate. Educaţia de calitate poate fi asigurată îninstituţiile ce-şi desfăşoară procesul educaţional în clădiri – tip, ce întrunesc regulile şinormativele sanitaro – epidemiologice unice privind amenajarea, întreţinerea şi organizarearegimului în şcoli. Reorganizarea instituţiilor de învăţământ se efectuează prin schimbareastatutului acestora sau prin lichidare. Reforma structurală în educaţie a început să fieimplementată în raionul Ialoveni din anul de studii 2010-2013, în această perioadă au fostoptimizate 6 instituţii de învăţământ, cu excepţia anului 2011. Respectiv, trei şcoli medii au fostreorganizate, un liceu reorganizat în gimnaziu şi 2 instituţii lichidate la decizia Consiliuluiraional.
1.5.4.1. Învăţământul preşcolar din raionOferta educaţională din învăţământul preşcolar este asigurată doar de sectorul public. Conformdatelor oferite de BNS, în localităţile raionului Ialoveni au activat 33 de instituţii preşcolare cu4528 copii înscriţi în anul 2012 mai mult cu 22% faţă de 2009. Numărul instituţiilor preşcolareeste în creştere de la an la an, în 2009 s-au înregistrat 30 de instituţii, iar în 2013 – 34 deinstituţii preşcolare, în toate instituţiile limba de instruire este limba de stat.După statutul de funcţionare sunt 2 centre comunitare şi o şcoală primară – grădiniţă în RuseştiiVechi. În 34 de instituţii preşcolare, 2 din ele se desfăşoară program de activitate de 12 ore înlocalităţile Răzeni nr.1 şi Răzeni nr.2, iar la restul 32 de instituţii preşcolare se desfăşoarăprogram de activitate de 10,5 ore. Respectiv, 21 de grădiniţe din raion îşi desfăşoară activitateaîn clădiri standartizate (tip), iar 13 grădiniţe activiază în clădiri ajustate.
Figura 21.Evoluţia învăţământul preşcolar din raionul Ialoveni, în perioada 2010-2013

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Învăţământ din raionulIaloveni
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În anul 2012, în raionul Ialoveni, la 100 de locuri în instituţiile preşcolare se atribuie 109 copii,mai mult decât nivelul înregistrat pe ţară – 84 de copii, ceea ce denotă faptul că instituţiilepreşcolare au potenţial valorificat. Numărul copiilor a crescut în perioada 2009-2013, de la3603 de copii la 4866 de copii sau cu o creştere de 35%. Respectiv, în anul 2013 au fostinstuţionalizaţi 63,6% copii cu vîrsta cuprinsă între 2 şi 7 ani mai mult cu 8,3 p.p. faţă de anul2009 (55,3%).
Tabelul 31. Instituţionalizarea copiilor în instituţiile preşcolare din raionul Ialoveni, înperioada 2009-2013

Anii Nr . de copii
% din copii instituţionalizaţi cu

vârsta cuprinsă 2-7 ani
%, debutul şcolar cu

vârsta 6-7 ani
2009 3603 55,3 86
2010 3652 56 88
2011 4082 58 93
2012 4633 60,2 94.1
2013 4866 63,6 97

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Învăţământ din raionulIaloveniÎn anul 2011-2012 numărul cadrelor didactice antrenate în procesul de educaţie preşcolară eraîn număr de 383 (cu 37,28% mai mult decât în perioada 2009-2010), ponderea cadrelor custudii superioare reprezintă 40% mai mult cu 5,4% faţă de 2010 ce are o influenţă pozitivăasupra serviciilor educaţionale oferite copiilor. Problema personalului calificat persistă îninstituţiile preşcolare, unde 55,4% din personal au studii medii de specialitate, dar pe parcursulanilor se observă o descreştere de 1,2% în anul 2012 faţă de 2011.În anul de studii 2012-2013 în instituíile de învăţământ preşcolar activează 140 cadre didactice(educatori), 133 manageri şi 6 lucrători muzicali. Grade didactice deţin:1 educator - gradul I;139 educatori - gradul II, ceea ce constituie 41,3%, 12 directori – gradul managerial doi (36,1%)şi 6 lucrători muzicali (17,6%). În treapta preşcolară activează 6 tineri specialişti.
Figura 22.Ponderea cadrelor didactice - învăţământul preşcolar din raionul Ialoveni, înperioada 2010-2012,%

Sursa: Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPERespectiv, în anul 2012, cea mai mare pondere a cadrelor didactice după vîrstă reprezintă vîrstacuprinsă între 46-57 de ani constituind 34%, o creştere de la 116 cadre didactice în anul 2010 la131 de cadre în 2012. Acest fenomen se explică prin îmbătrînirea cadrelor didactice din raion.



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

96

Dar în anul 2012, se observă o tendinţă de creştere cu 5% a cadrelor didactice tinere, cu vîrstacuprinsă între 26-35 de ani faţă de 2010, de la 48 de cadre didactice în 2010 la 83 de cadredidactice în 2012.
Figura 23.Ponderea cadrelor didactice după vîrstă - învăţământul preşcolar din raionul Ialoveni,în perioada 2010-2012,%

Sursa: Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPECadrele didactice participă la stagii de formare profesională în problematica reformei referitorla abilitatea curriculară. În raionul Ialoveni sunt localităţi care nu dispun de instituţii preşcolareca: Mileştii Noi, Ruseştii Vechi, Budăi, Alexandrovca, Homuteavca, Pojăreni, Misovca, Horodca,Găureni, Bălţaţi.
1.5.4.2. Învăţământul preuniversitar în raionÎn anul 2012, învăţământul pruniversitar în raionul Ialoveni include 35 instituţii de învăţământdintre care: 16 gimnazii, 16 licee şi 2 şcoli primare şi o şcoală primară grădiniţă. Ca rezultat alprocesului de optimizare a reţelei instituţiilor de învăţământ general, numărul instituţiilor deînvăţământ primar şi secundar general s-a redus pe parcursul ultimilor 4 ani cu 5,7% (de la 37de insituţii în 2009 la 35 de instituţii 2012). În acelaşi timp, s-a finalizat procesul dereorganizare a şcolilor medii de cultură generală în gimnazii sau licee. Respectiv, 32 de instituţiistudiază în limba de stat, o instituţie în lima rusă şi o instituţie mixtă.În ultimii trei ani (2010-2012), s-a redus populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar dinraionul Ialoveni, scăderea înregistrată în anul 2012 faţă de 2010 fiind de 9,2%. În anul deînvăţământ 2011-2012 în 35 de şcoli ai raionului Ialoveni erau înregistraţi 11320 elevi,reprezintînd o micşorare de 1048 de elevi faţă de anul 2010. În medie pe ţară în anul 2012-2013,la 10 mii locuitori au revenit 1032 elevi faţă de 1222 elevi în anul de studii 2008-2009.În 9 localităţi (Budăi, Bălţaţi, cpmuna Ţipala, Homuteanovca, comuna Gangura, Găureni, comunaZîmbreni, Piatra Albă, comuna Mileştii Mici) nu sunt instituţii educaţionale, copiii sunttransportaţi cu autobuse speciale donate de Ministerul Educaţiei. În 29 de instituţii şcolare dinraion procesul educaţional este organizat într-un schimb, iar în 2 licee şi 1 gimnazii se deruleazăprocesul în două schimburi.În anul 2012, din totalul elevilor cuprinşi în învăţământul primar şi secundar general 36,5%reprezentau elevii din învăţământul primar, 46,9% – elevii din învăţământul gimnazial şi 10,2%- elevii din învăţământul liceal. Comparativ cu anul de studii 2010 numărul elevilor din
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învăţământul primar a constituit o pondere de 34,2%, iar din gimnazial a scăzut cu 4,6%(51,06%), iar a celor din liceal a scăzut cu 4,4%.Diminuarea numărului de elevi s-a produs în ambele medii de rezidenţă şi în toate cele treiniveluri de învăţământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) şi este în strînsă legătură cuevoluţia demografică şi cu alegerea făcută de elevi în favoarea şcolilor din oraşele vecine,îndeosebi în cazul liceenilor. În strînsă legătură cu diminuarea numărului de elevi se remarcă şidiminuarea numărului de cadre didactice.În anul şcolar 2011-2012 în învăţământul preuniversitar îşi desfăşurau activitatea 914 de cadredidactice (învăţători şi profesori). Respectiv în tot în acest an, în sistemul educaţional raional aufost angajaţi peste 11 cadre tinere, iar în anul 2013 au fost angaşate 21 de tineri specialişti cu 10cadre mai mult faţă de 2012, deci în ultimii 3 ani au fost angajaţi aproximativ 49 de tinerispecialişti. În unele instituţii şcolare, din cauza insuficienţei de cadre didactice cu o calificaresuficientă, generată şi de criza demografică, predarea unor discipline din planul-cadru devineproblematică şi unele discipline sunt predate de nespecialişti sau sunt formate clase cu instruiresimultană în treapta primară.Raportul elevi/cadre didactice s-a menţinut constant în ultimii 2 ani la valoare de 12 şi sedatorează scăderii numărului de cadre didactice şi de elevi. Acest fapt ar putea fi valorificat, înspecial în mediul rural, fiind posibilă la creşterea nivelului calitativ al actului didactic, situaţie ceva permite ca profesorii, respectiv, învăţătorii putînd să dedice mai mult timp pentru instruireafiecărui elev în parte.În anul 2011-2012 numărul cadrelor didactice antrenate în procesul de educaţie preuniversitareste de 914 (cu 2% mai puţin decât în perioada 2009-2010), ponderea cadrelor cu studiisuperioare reprezintă 86% mai mult cu 1% faţă de 2010. Astfel, 12% din personal au studiimedii de specialitate, iar 2% reprezintă cadre didactice cu studii neterminate.
Figura 24.Evoluţia cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în raionul Ialoveni, înperioada 2010-2012

Sursa: Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPEFăcând analiza cadrelor didactice după vechimea în muncă, în anul 2012, deducem următoarele:pînă la 3 ani – 88; de la 3/8 ani - 101; de la 8/13- 75; de la 13/18 – 144; mai mult de 18 aniconstituie 518 cadre didactice. Respectiv, cadrele didactice cu vărsta de pesionare în anul 2012este în scădere şi a consituit 190 de unităţi mai puţin cu 9 de unităţi faţa de 2010. Diversificarea
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după gen este în creştere la femei, în 2012 constituie 783 femei (86%) iar la bărbaţi este înscăderede la an la an constituind 127 bărbaţi (14%) în anul 2012, în comparaţie cu anul 2010,practic, ponderea acestora a rămas aproximativ aceeaşi (respectiv, 84% şi 16%).
Figura 26.Evoluţia numărului de absolvenţi din învăţământul preuniversitar din raionulIaloveni, în perioada 2010-2012

Sursa: Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPEEvoluţia numărului de absolvenţi în raion este în scădere de la an la an. În anul 2011-2012numărul total de absolvenţi a constituit 1773, mai puţin cu 308 de absolvenţi sau cu 17,4% maipuţin faţă de anul 2009-2010 (2081 de absolveţi).În anul 2012, numărul elevilor din sate a constituit 9783 de elevi, de 5,7 ori mai mult decât înoraşul Ialoveni (1702 elevi). Analiza în dinamică a numărului de elevi indică un trenddescrescător pentru şcolile din sate iar pentru cele din oraş se observă o uşoară creştere de la12,9% în 2010 la 14% în 2012.
Figura 27.Ponderea elevilor în mediul rural şi urban, din învăţământul preuniversitar dinraionul Ialoveni, în perioada 2010-2012,%

Sursa: Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPEÎn anul 2012, numărul elevilor ce au studiat limba engleză este de 57,2%, la limba franceză acestindicator a constituit 43%. În perioada 2009-2012, ponderea elevilor ce au studiat limbafranceză, în numărul total de elevi ce au studiat limbi străine, s-a redus de la 48% la 43%, iar încazul limbii engleze acest indicator a crescut de la 48% la 57,2%. Tendinţa de creştere a
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ponderii elevilor din raion ce au studiat limba engleză ca limba cea mai preferată de circulaţie şicomunicare internaţională este o premisă foarte importantă pentru elevii ce planifică să-şicontinue studiile sau să se angajeze la muncă peste hotare.
Tabelul 32. Evoluţia numărului de familii incomplete din raionul Ialoveni,2011-2013

Copii de 0-18 ani:
Anul de studii un părinte plecat Ambii părinţi plecaţi
2010-2011 1413 607
2011-2012 2169 842
2012-2013 2208 783

Copii 7-18 ani:
2010-2011 1323 444
2011-2012 1340 490
2012-2013 1186 530

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Învăţământ dinraionul IaloveniLa finele anului de studiu 2011-2013, erau înregistraţi în evidenţele autorităţilor responsabile,în mediu 488 copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Aceast fenomen este îngrijorătorpentru întregul raion şi mai ales pentru o categorie de copii care nu se află sub directasupraveghere a unui adult (părinte, rudă sau cunoştinţă). Astfel, aceşti copii nu beneficiază deun mediu familial adecvat pentru dezvoltarea lor psiho-emoţională normală. În raionul Ialoveninu există nici un ONG care s-ar implica în formarea acestora copii, respectiv nu sunt nici grupeprelungite şi ore de medidaţii.
Tabelul 33. Nivelul de frecvenţă a elevilor în şcolile din raionul Ialoveni, 2010-2013
Anul şcolar

Elevi neşcolarizaţi la
începutul anului şcolar

Elevi neşcolarizaţi la
sfârşitul anului şcolar

Elevi cu abandon
şcolar la sfârşitul
anului şcolar

2009-2010 2 2 4
2010-2011 6 1 4
2011-2012 12 1 4
2012- 2013 9 0 6

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Învăţământ dinraionul IaloveniAbandonul şcolar apare, în general, în rândul categoriilor sociale defavorizate: romi, copii dingrupe de risc. Pentru dimunuarea şi soluţionarea problema abandonului şcolar din raion suntimplicate următoarele instituţii, ca: şcoala, primăriile, asistenţa socială şi politia. Cauzele acesteidiscrepanţe, precum şi a abandonului şcolar sunt:
 Intrarea pe piaţă;
 Normamariajului timpuriu;
 Implicarea copiilor de la sate în munca fizică de acasă;
 Numărul mare de copii rămaşi fără supravegherea părinţilor;
 Insuccesul şcolar;
 Dificultăţi materiale, dezorganizarea familiei;
 Atitudinea neglijentă şi indiferentă a părinţilor referitor la educarea şcolară a copiilor;
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 Integrarea insuficientă în în colectiv clase de elevi.
1.5.4.3. Învăţământul secundar profesional în raionÎnvăţământul secundar profesional în raionul Ialoveni este reprezentat de şcoala de meseriinr.11, satul Dănceni raionul Ialoveni, care pregăteşte muncitori ca: lăcătuşi, sudori, etc.Pe parcursul anilor 2009-2013, participarea la învîţămîntul secundar profesional relevă otendinţă de descreştere, astfel, au fost înmatriculaţi 640 elevi, din care au absolvit 737 de elevi.La începutul anului de studiu 2013, numărul de elevi înmatriculaţi a constituit 120 persoane,mai puţin cu 20% faţă de anul 2010.
Tabelul 34. Dinamica numărului de elevi la Şcoala de meserii nr. 11, s.Dănceni, Ialoveni, 2009-2013

Anul de studii Înmatriculaţi Absolvenţi2009 105 2152010 150 1292011 145 1492012 120 1312013 120 113
Total 640 737

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Învăţământ dinraionulÎn anul 2013, personalul didactic al şcolii de meserii este 13 de profesori, mai puţin cu 2 cadredidactice faţă de anii 2009-2012. După absolvirea şcolii secundare profesionale, absolvenţii suntangajaţi pe şantierele din Republica Moldova şi peste hotare.O altă instituţie secundar profesională din raionul Ialoveni este Şcoala profesională Răzeni. Încadrul şcolii se pregătesc cadre în structura structura „Moldtelecom”-ului şi a „Poştei Moldova”la specilităţile: 1. Montator linii aeriene şi cablu; 2.Operator în comunicaţiile poştale, şi sepregătesc cadre în industrie ca: Cusător în industria uşoară.Pe parcursul anilor 2009-2012 au fost înmatriculaţi la studii 320 de elevi şi au absolvit înaceastă perioadă 346 de elevi. De la an la an se observă o reducere a numărul de absolvenţi , înperioada anilor 2009-2012 a scăzut cu 6,5%.
Tabelul 35. Dinamica numărului de elevi la Şcoala profesională Răzeni,Ialoveni, 2009-2012

Anul de studii Înmatriculaţi Absolvenţi2009 106 922010 129 932011 59 842012 26 77
Total 320 346

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Învăţământ dinraionul
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Personalul didactic al şcolii profesionale este format din 15 de profesori în anul 2013 dintrecare: 7 profesori în domeniul specialităţilor respective, 2 manageri şi 6 maiştri.
Tabelul 36. Evoluţia numărului didactic în Şcoala profesională Răzeni,Ialoveni,2010-2013

Anul de studii Personalul didactic/personalul managerial Total

2010
Manageri - 4;
Maiştri- 14;
Profesori – 8.

26

2011
Manageri - 3;
Maiştri- 9;

Profesori – 6.
18

2012
Manageri - 3;
Maiştri- 8;
Profesori- 6.

17

2013
Manageri - 2;
Maiştri- 6;
Profesori – 7

15

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Generală Învăţământ din raionulStudiile în şcoala profesională se fac în limba de stat. ŞP Răzeni dispune de o cantină şi o sală defestivităţi amenajată conform cerinţelor şi mai dispune de o sală de sport unde se practicăvoleiul, baschetul, şahul, tenisul de masă. ŞP Răzeni dispune şi de o sală de calculatoare, undeelevii studiază informatica şi tehnica de calcul.
1.5.4.4. Baza tehnicol materialăDistribuirea cheltuielilor din sistemul educaţional este ineficient, sunt multe instituiţii şcolarecare nu funcţionează la capacitate deplină, respectiv media pe raion de utilizare a spaţiului estede 81%, însă în G. Dănceni, G. Ialoveni se utilizează doar 37-35% din spaţiu. Pentrueficientizarea în G Misovca în perioada rece a anului este conservat etajul doi, iar în G Dănceni -etajul trei. Per raion capacitatea de utilizare a instituţiilor este de 68,9%, cel mai mic procent deutilizare este în:- Gimnaziul Misovca- 21%;- Gimnaziul „Alexandria Rusu”, Dănceni – 31,25%;- Gimnaziul „Grigore Vieru”, Ialoveni – 60%.În cadrul Proiectului „Educaţie pentru toţi – iniţiativă de acţiune rapidă”, au fost desfăşurateurmătoarele activităţi:- În baza necesităţilor sociale ale localităţilor şi rezltatelor evaluării tehnice a edificiilordin raioanele eligibile, au fost selectate şi revitalizate grădiniţa Cărbuna pentru renovarefiind acordată suma de 50 de mii USD;- În cadrul proiectului Parteneriatul Global pentru Educaţiei au fost deschise 2 CentreComunitare pentru părinţi şi copii în localităţile Pojăreni şi Mileştii Noi;- Au fost deschise 5 centre de mentorat în localităţile Răzeni, Bardar, Ţăpala, Ialoveni,Costeşti care au beneficiat de dotări în sumă de 35 mii lei.În ultimii ani 2009-2013, are loc îmbunătăţirea periodică a bazei tehnico-materiale. Anualadministraţia publică de nivelul I şi II alocă resurse financiare suficiente pentru reparaţiicapitale şi curente, asigurarea cu literatură a bibliotecilor şcolare.
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Toate şcolile şi grădiniţele sunt asigurate cu minimul necesar de mobilier şcolar conformcerinţelor sanitaro-igienice, deşi mobilierul este învechit. O problemă stringentă este lipsamobilierului: bănci, pătucuri, mese, scăunele, dulapuri. Respectiv este necesar şi reabilitareaedificiilor instituţiilor preşcolare în Ialoveni, Ţîpala, Moleşti, Mileştii Micii, Carbuna, Horeşti,Zîmbreni, Răzeni, etc. Este necesar de extins numărul de grupe în grădiniţele existente înraionul Ialoveni, şi anume în:- Gr. Ialoveni nr 5, Ialoveni - cu 4 grupe şi sunt necesare 6 cadre didactice;- Gr. „Licurici ”, s. Bardar – cu 2 grupe şi 6 cadre didactice;- Gr. „Piatra Albă”, Piatra Albă – cu 2 grupe şi 4 cadre didactice;- Gr. Numărul 1, Rezeni – cu 2 grupe şi sunt necesare 4 cadre didactice, etc.În raion este necesar deschiderea unor noi grădiniţi în următoarele localităţi, ca:- Gr. Gangura, com.Gangura – 45 de copii cu 3 grupe şi 3 cadre didactice;- Gr. Puhoi, s. Puhoi – 50 copii cu 2 grupe şi 2 cadre didactice;- Gr. Bardar, s. Bardar – 135 copii cu 4 grupe şi 8 cadre didactice;- Gr. Balţaţi, com.Ţîpala – 59 copii cu 2 grupe şi 3 cadre didactice.Între anii 2008-2010 în raion au fost construite 2 edificii şcolare noi: s. Horodca, s. MileştiiMici.Cabinetele şi atelierele şcolare au insuficienţă de aparate, ustensile, instrumente înorganizarea şi realizarea eficientă a părţii practice prevăzute în curricula şcolară.În unităţileşcolare din raion sînt dotate 31 clase de calculatoare (446 calculatoare). Unile instituţii nudispun de cantine ca: G Cărbuna, G Văsieni, LT Horeşti, G Pojoreni. Gimnaziu Hansca necesitărenovarea săţii de sport. Lipsa sitemului de încălzire în grădiniţa Piatra Albă. Doar 63% deinstituţii preşcolare sunt dotate cu calculatoare, imprimante şi copiatoare.
1.5.4.5. Probleme în domeniul educaţieiSistemul educaţional din raionul Ialoveni se confruntă cu o serie de probleme majore. Astfel, dinanaliza de mai sus elucidăm cele mai principalele probleme referitoare la acest domeniu. Elesunt:- Reţeaua şcolară (număr mic de copii în clase, imposibilitatea asigurării normei cadrelordidactice, predarea unor materii şcolare de pedagogi nespecialişti, cheltuieli njustificatepentru întreţinerea spaţiilor şcolare, etc.), impun necesitatea optimizării şirestructurării reţelei instituţiilor educaţionale din raion;- Ponderea înaltă a cadrelor cu vîrstă de pesionare (21,6% din total pensionari);- Lipsa mijloacelor financiare pentru a introduce orele de meditaţii în grupa cu regimsemi intern;- Asigurarea bazei materială a şcolilor şi inclusiv dotarea cu tehnică de calcul;- Migraţia părinţilor fapt ce contribuie la neimplicare în educaţia copiilor.
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1.5.4.6. Analiza SWOT sistemul educaţional
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Amplasarea geografică a raionului favorizează accesul
la educaţie.

- Poziţia activă şi deschisă a managerilor şcolari spre
schimbare în realizarea politicilor educaţionale.

- Formarea tuturor managerilor şcolari în elaborarea de
proiecte.Implementarea proiectelor de parteneriat şi
investiţionale.

- Imaginea învăţământului este promovată prin gradul
de acoperire cu personal de conducere şi didactic
calificat, performanţele elevilor.

- Centrul metodic oferă managerilor şcolari, cadrelor
didactice, tinerilor specialişti suport în formarea
continuă.

- Cadrul normativ de organizare şi desfăşurare a
procesului educaţional adecvat.

- Instituţiile din raion implementează principiile
educaţiei incluzive.

- 63,7 din cadrele didactice deţin grade didactice; 1 –
titlu ştiinţific. În ultimii 5 ani 98,5% din cadrele
didactice au realizat formarea continuă în instituţii
specializate abilitate de Ministerul Educaţiei.

- Procesul instructiv-educativ favorizează susţinerea
examenelor de BAC în proporţie de 96,5% şi 99,5% a
examenului de absolvire a gimnaziului.

- În raion este instituit un sistem de activităţi
extracurriculare cu specific cultural, sportiv, artistic,
ştiinţific etc.

- În cadrul proiectului “Educaţie de calitate în mediul
rural” 15 licee din raion au cîştigat “Granturi de
calitate”. Toate unităţile şcolare au fost dotate cu
materiale şi utilaje în cadrul componentei “Granturi de
echitate”.

- În cadrul proiectului “Educaţie pentru toţi. Acţiunea
rapidă” 12 instituţii preşcolare au fost dotate cu
mobilier, jucării, materiale didactice, etc.

- Nr. de instituţii educaţionale (19 şcoli, 15 grădiniţe) au
implementat proiecte investiţionale susţinute de mai
mulţi donatori.

- Dezvoltarea unor parteneriate durabile cu AP de toate
nivelurile, ONG–uri ce activează în domeniu, agenţi
economici, părinţi şi comunitate.

- Stabilirea parteneriatelor între AP, instituţii
educaţionale din raion cu omologii din alte raioane,
ţări, regiuni etc.

- Lipsa unei conexiuni sănătoase „familie-şcoală” ;
- Discrepanţa între frecvenţa elevilor în mediul urban şi

cel rural;
- Creşterea fenomenului de abandon şcolar;
- Lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice

tinere (salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe sociale
etc.);

- Competenţe insuficiente, lipsa motivaţiei, indiferenţă din
partea managerilor în realizarea unui sistem de
management şcolar modern;

- Suprasarcină didactică a unor cadre manageriale şi
didactice.

- Elemente de planificare formală a activităţii unor
instituţii educaţionale.

- 28% din numărul cadrelor manageriale şi didactice sînt
de vîrstă persionară.

- 8,9% din cadrele didactice din instituţiile preşcolare au
studii medii nepedagogice şi fără studii.

- Nu sînt organizate ore de meditaţii în instituţiile şcolare.
- Interes neuniform din partea populaţiei şi a elevilor faţă

de obţinerea studiilor de calitate.
- Strategiile didactice continuă să fie preponderent

tradiţionale, bazate pe activitatea profesorului.
- Evaluarea nu se aplică reglatoriu în proiectarea de

proces. Colectivul de cadre didactice, nu cuantifică, prin
intermediul rezultatelor evaluărilor, progresul şcolar şi
nu iau în considerare acest aspect la evaluarea
activităţii didactice

- Pregătirea sub nivelul cerinţelor a unor cadre didactice,
prepoderent a tinerilor specialişti, în realizarea unui
demers didactic modern.

- Sistemul existent de formare continuă a cadrelor
didactice nu totdeuna răspunde necesităţilor şi
provocărilor.

- Număr mare de copii cu cerinţe educaţionale speciale
proveniţi din medii sociale şi familii defavorizate sau
lipsiţi de supravegherea şi interesul părinţilor.

- Sistem de consiliere psihopedagogică şi sociale în stare
de formare (la nivel incipient). Lipsa specialiştilor
(psihologi, logopezi etc) în instituţiile preşcolare, şcoli
primare şi gimnazii.

- Resursele financiare alocate nu satisfac cerinţele
funcţionării eficiente a sistemului educaţional din raion.

- 6 unităţi şcolare organizează procesul educaţional în
edificii adaptate. Alarmantă rămîne situaţia la
gimnaziul din satul Cigîrleni.

- Dotare insuficientă cu mijloace multimedia a
instituţiilor, lipsa soft-urilor educaţionale licenţiate,
nimăr insuficient de calculatoare comparativ cu
numărul de elevi.

- Bibliotecile şcolare nu sînt asigurarte suficient cu
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literatură (didactică, beletristică, de referinţă).
- În unele grădiniţe spaţiile educaţionale duc lipsă de

dotările necesare pentru organizarea activităţilor.
- Lipsa unei baze de date a posibililor parteneri în

educaţie.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Posibili parteneri pentru eficientizarea procesului
educaţional, atragerea mijloacelor financiare care ar
contribui la dezvoltarea în sistemului educaţional din
raion.

- Parteneri în crearea de noi servicii educaţionale şi
sociale orientate copiilor de vîrstă preşcolară şi şcolară.

- APL, agenţi economici, părinţi, comunităţi locale şi
sociale deschise în susţinerea dezvoltării invăţămîntului
din raion.

- Instituţii abilitate în ţară în analiza şi elaborarea
propunerilor pentru eficientizarea procesului
educaţional.

- Instituţii abilitate în ţară şi peste hotare pentru
dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor şi
competenţelor pentru cadrele didactice şi managerii
şcolari.

- Politici educaţionale clare şi consecvente, bine
formulate accesibile în domeniul implementării
curricula şcolară axată pe competenţe.

- Mediu geografic propice în accesul elevilor şi a cadrelor
didactice la diverse resurse informaţionale, cultural
artistice etc.

- Posibilitatea prestării serviciilor contra plată.
- Standarde şi valori ale Consiliului Europei în materie de

colaborare la nivel de comunitate (şcoala –
comunitatea de părinţi).

- Colaborare cu alte instituţii de învăţământ, schimb de
experienţă.

- Asociaţii obşteşti care activează în bază legală în
susţinerea învăţământului.

- Posibilitatea îmbunătăț irii și modernizării bazei
tehnico materiale a instituț ilor de învăț ămînt din raion
cu suportul AO ”Lumos Fundation”.

- Politica de salarizare existentă în domeniul educaţional,
cu influenţe negative asupra calităţii actului educaţional;

- Îmbătrînirea cadrului didactic în mediul rural;
- Existenţa unui cadru legislativ stabil în domeniul

învăţământului;
- Rezistenţa populaţiei vis-a-vis de reforma structurală în

domeniul educaţiei.
- Plecarea profesorilor calificaţi,
- Lipsa standardelor educaţionale în învăţământul

preuniversitar general.
- Influenţa abuzivă a politicului asupra sistemului de

învăţământ;
- Trendul descendent al populaţiei şcolare în perioada

2009-2012;
- Lipsa unui mecanism clar de motivare şi stimulare a

cadrelor didactice.
- Starea materială, condiţiile de lucru şi trai a angajaţilor.
- Motivaţie scăzută a unor primării, agenţi economici, ONG-

uri, părinţi, comunitate în colaborare şi parteneriat cu
instituţiile educaţionale.

- Reducerea resurselor financiare alocate.

1.5.4.7. Recomandări sistemul educaţionalÎn urma analizei efectuate, se propun următoarele recomandări de ameliorare a problemelor şide sporire a sistemului educaţional:- Promovare a parteneriatului prin încheierea noilor contracte de colaborare şi cooperare,- Dotarea şi modernizarea bazei tehnico materiale (asigurarea cu materiale curriculare,didactice. etc);- Optimizarea reţelei instituţiilor în scopul asigurării unui proces educaţional de calitate;- Asigurarea cadrelor didactice care intenţionează să îşi îmbunătăţească capacitateaprofesională, prin suportul şi/sau cofinanţarea cursurilor sau vizitelor de studii.
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- Stabilirea unei culturi organizaţionale care ar crea o bună imagine instituţiilor;- Dezvoltarea unor programe vizînd combaterea şi prevenirea abandonului şcolar;- Dezvoltarea practicilor educaţionale inclusive în învăţământul general;- Evaluarea perfecţionării continuă a cadrelor didactice în baza unor criterii deperformanţă şi proiectarea activităţilor;- Pregătirea nediferenţiată a generaţiei tinere pentru participarea socială activă, destinatăevitării sărăciei şi excluziunii sociale;- Crearea condiţiilor optime pentru atragerea cadrelor didactice tinere;- Garantarea egalităţii şanselor de acces în învăţământul preuniversitar asigurîndu-se unstandard optim, la nivelul drepturilor fundamentale;- Performanţele şcolare ale elevilor, avînd în vedere diferenţele de rezultate înregistratela testele naţionale şi ratele mai scăzute de promovare la examenele terminale, în cazulelevilor din mediul rural;- Completarea anuală a fondurilor bibliotecilor şcolare.
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1.6. DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Strategia de dezvoltare integrată a raionului
Ialoveni, 2013 – 2020

Auditul socio-economic al raionului Ialoveni
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1.6.2. MEDIUL DE AFACERI

1.6.1.1. Evaluarea mediului de afaceri

Înregistrarea şi radierea întreprinderilorConform datelor Camerei Înregistrărilor de Stat, la data de 1 septembrie 2013, în Registru destat, în r-nul Ialoveni erau înregistrate 3615 întreprinderi. Astfel la 1000 de persoanerevenindu-le 35,9 întreprinderi, comparativ cu 47,9 – media înregistrată pe ţară.În ultimii 5 ani, numărul net de întreprinderi noi create a cunoscut o creştere relativ modestă. Înanul 2008, 2009 şi 2011 numărul acestora a fost în scădere comparativ cu anii precedenţi, cuprecădere ca urmare creşterii numărului de întreprinderi radiate.
Figura 28. Evoluţia numărului net de întreprinderi

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Camera Înregistrărilor de Stat
Structura sectorului antreprenorial conform dimensiunii întreprinderilorDin cele 20821 agenţi economici aflaţi la evidenţă la Inspectoratul Fiscal Ialoveni în 2012, 2343unităţi reprezintă persoanele juridice şi 18474 unităţi – persoane fizice, dintre care 17021gospodării ţărăneşti.
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Figura 29. Structura sectorului antreprenorial conform statutului de persoană fizică saujuridică înregistraţi la IFT Ialoveni

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Inspectoratul Fiscal de Stat al Raionului IaloveniConform statisticii oficiale, în anul 2012 în raion activau 1036 întreprinderi2. Din numărulacestora 25 sunt mari, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), reprezentând 1011unităţi, dintre care 34 – întreprinderi mijlocii, 182 – mici şi 792 micro.
Figura 30. Numărul de întreprinderi conform criteriului dimensiunii întreprinderilor, unităţi

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăDin punct de vedere sectorial, contribuţia cea mai mare la angajarea populaţiei şi acumulareaveniturilor din vânzări o are sectorul de servicii cu pondere de 60% şi corespunzător 70,5%. Totîn acest sector activează şi circa 80,5% din întreprinderi.Al doilea sector după dimensiune este industria, în care activează 12,3% din întreprinderileactive care angajează aproximativ un sfert din populaţia ocupată în întreprinderile active şirealizează 17,7% din veniturile din vânzări. De menţionat că, raionul reflectă o performanţă maibună pentru toţi aceşti indicatori comparativ cu media pe ţară.
2 Au fost luate în consideraţie întreprinderile active, care reprezintă unităţile ce au cifra de afaceri mai mare ca
zero sau cel puţin un salariat
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În sectorul agricol activează 6,8% din întreprinderi, cu 1,6 p.p. mai puţin comparativ cu mediape ţară. În acelaşi timp, deşi după ocuparea forţei de muncă deţine o pondere asemănătoarecomparativ cu cel înregistrat la nivel naţional, veniturile din vânzări obţinute sunt mai mici.
Tabelul 37. Distribuţia sectorială a întreprinderilor active în raion

Raionul Ialoveni ŢarăNumărul deîntreprinderi Numărulmediu desalariaţi,pers
Venituridinvânzări Numărul deîntreprinderi Numărulmediu desalariaţi,pers

Venituridinvânzări
Valoarea, mil. lei

Total 1036.0 8747.0 3647.0 50681 519882 211759.3
Agricultura, economia
vântului, silvicultura şi

piscicultura 70.0 808.0 86.2 2622.0 48567.0 7292.6
Industria 127.0 2071.0 644.3 5181.0 100231.0 33863.9

Energie electrică, gaze
şi apă 5.0 613.0 346.9 287.0 18430.0 22355.2
Servicii 834.0 5255.0 2569.6 42591.0 352654.0 148247.6

Ponderea în total, %
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura, economia
vântului, silvicultura şi

piscicultura

6,8 9,2 2,4 5,2 9.3 3.4
Industria 12.3 23.7 17.7 10.2 19.3 16.0

Energie electrică, gaze
şi apă

0.5 7.0 9.5 0.6 3.5 10.6
Servicii 80.5 60.1 70.5 84.0 67.8 70.0

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăConform situaţiei din anul precedent, 2,4% din numărul total de întreprinderi erauîntreprinderi mari, nivel superior mediei pe regiune şi asemănător mediei pe ţară. Din totalulîntreprinderilor mari – 9 activau în producere, dintre care 7 în industria alimentară, 1 – înconfecţionera articolelor de îmbrăcăminte, 1 – fabricarea articolelor finite din metal şi 16 îndomeniul serviciilor. Important este de menţionat în acest sens faptul că activitateaîntreprinderilor mari în domeniul serviciilor este relativ diversificată, acestea avândreprezentanţi în sectoarele de construcţii, transporturi, comerţ, alte activităţi prestateîntreprinderilor ş.a.Figura 31. Structura întreprinderilor active mari pe genuri de activitate, %
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Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăContrar tendinţei atestate în perioada anilor 2000-2007, criteriul principal de categorisire aîntreprinderilor în grupul celor mari este volumul veniturilor din vânzări.
Figura 32. Evoluţia numărului mediu de angajaţi şi a veniturilor din vânzări per unitate deîntreprinderi mari

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăSectorul întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă o componentă foarte importantă a mediuluide afaceri, prezentând o serie de beneficii pentru economia raionului. Mai întâi de toatedinamica acestuia indică direct asupra spiritului antreprenorial, iar indicatorii săi deperformanţă asupra eficienţei sectorului. Deşi, întreprinderile mari au o putere mai mare deinfluenţă a pieţei, întreprinderile mici şi mijlocii sunt mai flexibile şi deci pot depăşi uneori maiuşor anumite situaţii de criză.În conformitate cu Legea nr. 206 din 07.07.2006 a Republicii Moldova privind susţinereaîntreprinderilor mici şi mijlocii, acest sector cuprinde: întreprinderile micro al căror numărmediu scriptic anual de salariaţi este de cel mult 9 persoane, sumă anuală a veniturilor dinvânzări de cel mult 3 milioane de lei şi valoare totală anuală de bilanţ a activelor nu depăşeşte 3milioane de lei; întreprinderile mici al căror număr mediu scriptic anual de salariaţi este de celmult 49 de persoane, suma anuală a veniturilor din vânzări de cel mult 25 milioane de lei şi
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valoare totală anuală de bilanţ a activelor nu depăşeşte 25 milioane de lei; întreprinderi mijlociial căror număr mediu scriptic anual de salariaţi este de cel mult 249 de persoane, suma anuală aveniturilor din vânzări de cel mult 50 milioane de lei şi valoare totală anuală de bilanţ aactivelor nu depăşeşte 50 milioane de lei.Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă 1011 unităţi, constituind, astfel, 97,8% dintotalul întreprinderilor. Contrar situaţiei întreprinderilor mari, ponderea IMM-urilor în totaleste mai mică comparativ cu nivelul mediu înregistrat în regiunea Centru, dar similar cu mediape ţară.Pe genuri de activitate, 82% din întreprinderi activează în domeniul serviciilor, circa 12% înindustria prelucrătoare şi 6% în sectorul agricol. De menţionat că la nivel de ţară, în anulprecedent, în domeniul serviciilor activau 84,5% din întreprinderi, diferenţa realizându-se dincontul numărului mai mic de întreprinderi agricole cu 1 p.p. şi cu 1,5 p.p. a întreprinderilorindustriale.
Tabelul 38. Structura sectorului antreprenorial conform dimensiunii întreprinderilor, subaspect regional

Total mun. Chişinău Nord Centru Ialoveni Sud U.T.A. Găgăuzia

Total 100 100 100 100 100 100 100

Mari 2.4 2.6 2.4 1.9 2.4 2.2 2.4
IMM 97.6 97.4 97.6 98.1 97.6 97.8 97.6

Mijlocii 3.0 2.7 4.2 3.3 3.3 4.2 3.7
Mici 18.9 17.5 23.5 19.3 17.6 23.3 20.9
Micro 75.6 77.2 69.9 75.5 76.7 70.2 73.0
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
Figura 33. Evoluţia numărului mediu de angajaţi şi a veniturilor din vânzări per unitate deîntreprinderi mari

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
Evoluţia numărului de întreprinderi
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Un indicator bun al mediului de afaceri este dinamica înaltă a întreprinderilor active, care înperioada ultimilor cinci ani au sporit cu un ritm mediu anual de 10,2%, comparativ cu ritmul de6,3% la nivelul regiunii Centru şi 4,9% la nivel de ţară. Această evoluţie, vine în tandem cutendinţa de creştere mai rapidă a numărului net de întreprinderi noi create în r-nul. Ialoveni,comparativ media pe ţară – 4,2% vs. -10,2%
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Figura 34. Ritmul de creştere al numărului de întreprinderi, în profil teritorial ( %)

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
Tabelul 39.Media anuală de creştere a numărului de întreprinderi active în perioada anilor2008-2012, %Regiunea Centru 6,3 Ungheni 8,9
Anenii Noi 4,6 Hânceşti 5,9
Călăraşi 4,1 Ialoveni 10,2
Criuleni 4,0 Nisporeni 11,0
Dubăsari 6,1 Orhei 6,8
IALOVENI 3,2 Şoldăneşti -0,2
Străşeni 6,3 Teleneşti 1,1
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăAstfel, în ultimii cinci ani numărul total al întreprinderilor active a sporit cu 300 deîntreprinderi, ceea ce reprezintă o creştere cu 41%. Această dinamică a fost determinată,preponderent de o creştere rapidă a numărului de întreprinderi mari (media anuală 28% înperioada 2008-2012) şi a întreprinderilor mici (media anuală 15% în perioada 2008-2012).Numărul întreprinderilor micro şi mijlocii a evoluat mai lent în această perioadă, cu o mediaanuală de 9,5% şi, respectiv, 7,2%. În cazul ultimelor, trebuie de menţionat, totodată, căîncepând cu anul 2007 şi până în 2011 numărul acestora a marcat o scădere constantă, de la 30la 19 unităţi, însă putem presupune că această tendinţă ar putea fi cauzată de trecerea unei părţidin întreprinderile din acest grup în categoria întreprinderilor mari.
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Figura 35. Dinamica numărului de întreprinderi în r-nul. Ialoveni pe categorii de întreprinderi,unităţi

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
Densitatea întreprinderilor la 1000 de locuitoriDensitatea întreprinderilor în raionul Ialoveni, calculată ca raport al numărului de unităţi la1000 de persoane, a constituit 10,4 unităţi, cifră superioară mediei în regiunea Centru – 6,7unităţi, dar şi celelalte regiuni cu excepţia municipiului Chişinău – 42,1%.
Figura 36. Densitatea întreprinderilor la 1000 de locuitori, în profil teritorial

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăPe lângă nivelul, relativ înalt, un indicator bun este creşterea acestuia în timp. În perioadaultimilor cinci ani, densitatea întreprinderilor la 1000 de locuitori a sporit de la 7,5 unităţi la10,4 unităţi, şi aceasta în pofida creşterii numărului populaţiei, ceea ce vorbeşte despre ocreştere mai accelerată a numărului de întreprinderi active.
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Figura 37. Evoluţia densităţii întreprinderilor la 1000 de locuitori

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
Ocuparea forţei de muncă în întreprinderile activeÎn anul 2012, conform statisticii oficiale în cele 1036 de întreprinderi activau 8747 de angajaţi,ceea ce reprezintă în jur de 11% din populaţia activă în raion sau în jur de 13% din populaţiaactivă până la vârsta de pensionare.Cea mai mare parte a angajaţilor este ocupată în întreprinderile mari – 3086 de persoane, puţinpeste o treime din personalul mediu scriptic în întreprinderile active. Astfel putem constata cădeşi ca număr de întreprinderi, ponderea acestora în total este similară în raion comparativ cunivelul înregistrat pe ţară, ca pondere a numărului mediu scriptic de angajaţi valoareaînregistrată în raion este mai mică, ceea ce indică pe de o parte asupra rolului redus al acestorcompanii în ocuparea forţei de muncă. Pe de altă parte, putem presupune, că acest indicator arputea indica asupra performanţei bune a întreprinderilor care după numărul angajaţilor s-arîncadra în categoria întreprinderilor mijlocii.În sectorul IMM sunt angajaţi 5661 de salariaţi, ceea ce reprezintă 64,7%. Cea mai mare parte asalariaţilor este angajată în întreprinderile mici – 2084 persoane, după care urmeazăîntreprinderile micro cu un număr de 1878 de salariaţi şi întreprinderile mijlocii – 1699persoane.
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Figura 38. Repartizarea angajaţilor pe categorii de întreprinderi3

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăÎn raionul Ialoveni activează circa 2% din numărul total de întreprinderi active şi numărul deangajaţi pe ţară. Este un indicator bun, ţinând cont că o valoare mai mare a acestui indicator seatestă doar în municipiile Chişinău şi Bălţi şi un nivel similar cu cel al r-nului. Ialoveni, în r-nele.Orhei şi Ungheni, inclusiv Soroca şi Cahul după numărul de angajaţi. Totodată, ţinând cont denivelul mic al numărului de angajaţi per întreprindere, contribuţia acestora în ocuparea forţeide muncă ar putea fi sporită. În r-nul Ialoveni, în anul 2012, numărul de angajaţi perîntreprindere a fost de 8,4 salariaţi, cel mai mic nivel înregistrat în regiune, dar şi comparativ cualte raioane.
Figura 39. Repartizarea numărului de angajaţi per companie pe categorii de întreprinderi

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăPrivit în dinamică, numărul de angajaţi în întreprinderile active a sporit în 2012 comparativ cuanul 2008 cu 314 persoane sau cu 3,7%. Media anuală a ritmului de creştere în perioada anilor2008-2012 a fost de 1,3%.Creşterea modestă fost determinată, mai cu seamă, de reducerea numărului de angajaţi înîntreprinderile mijlocii în toată această perioadă cu excepţia anului 2012. La fel, o evoluţiefoarte modestă a avut-o şi numărul de salariaţi în întreprinderile mari, înregistrând o medieanuală de 2% în perioada de referinţă, ţinând cont că numărul acestora a sporit cu 28%. Astfel
3 Au fost luate în consideraţie doar întreprinderile active
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din 2008 până în 2012 numărul întreprinderilor mari a sporit cu 11 unităţi, în timp ce numărulde angajaţi cu doar 163 de persoane.
Figura 40. Evoluţia numărului de angajaţi în întreprinderile active

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticAceste tendinţe slabe din sectorul întreprinderilor mijlocii şi mari, au fost parţial compensate deevoluţiile mai bune a numărului de angajaţi în întreprinderile mici şi micro care au sporit înperioada anilor 2008-2012 cu o medie anuală de 9,3% şi 4%. Astfel, în ultimii cinci ani numărulde salariaţi în întreprinderile mici a sporit cu 323 de persoane, iar în întreprinderile micro cu508 persoane.
Tabelul 40.Media anuală de creştere a numărului de întreprinderi active în perioada anilor2008-2012, %

2008 2012 Creşterea în valori
absolute, 2012/2008

Creşterea în valori
relative, 2012/2008Salariaţi,pers. Întreprinderi,unit. Salariaţi,pers. Întreprinderi,unit. Salariaţi,pers. Întreprinderi,unit. Salariaţi,pers. Întreprinderi,unit.

Total 8433 735 8747 1036 314 301 3 41
Mari 2923 14 3086 25 163 11 5 78
Mijlocii 2379 28 1699 34 -680 6 -28 21
Mici 1761 129 2084 182 323 53 18 41
Micro 1370 564 1878 795 508 231 37 41

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
Rezultatele financiare ale întreprinderilorÎn anul 2012, întreprinderile active au acumulat venituri din vânzări în valoare de 3647 mil. lei.În ultimii cinci ani, acestea au avut o tendinţă de creştere, chiar şi în perioada anilor de criză,înregistrându-se doar o temperare a ritmurilor de creştere. Totodată, luând în consideraţiemedia anuală din această perioadă, acestea au păstrat un ritm de creştere superior (27%)nivelului înregistrat la nivel de ţară (8,3%).
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Figura 41. Evoluţia numărului de angajaţi în întreprinderile active

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăDistribuit pe categorii de întreprinderi, veniturile din vânzări realizate de către întreprinderilemari au constituit 1998,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 54,8% din totalul veniturilor din vânzărirealizate în raion. Mai puţin de jumătate – 1648,4 mil lei au fost realizate de către sectorul IMM,dintre care 756,9 mil. lei de către întreprinderile mici, 684,5 mil. lei de către cele mijlocii şi 207mil. lei de către microîntreprinderi.
Tabelul 41. Veniturile din vânzări pe categorii de întreprinderi

2008 2009 2010 2011 2012
Valoarea, mil. lei

Total 2180,3 2441,5 3043,1 3298,4 3647,0
Mari 1166,7 1421 1989 1992,6 1998,7

IMM, inclusiv 1013,6 1020,5 1054,1 1305,8 1648,4
Mijlocii 364,2 397,8 300,5 356 684,5
Mici 499,3 462,6 589,2 729,1 756,9
Micro 150,1 160,1 164,4 220,7 207

Ponderea în total, %
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mari 53,5 58,2 65,4 60,4 54,8

IMM, inclusiv 46,5 41,8 34,6 39,6 45,2
Mijlocii 16,7 16,3 9,9 10,8 18,8
Mici 22,9 18,9 19,4 22,1 20,8
Micro 6,9 6,6 5,4 6,7 5,7
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăTendinţă observată, cu precădere, în cadrul unei analize comparative cu media înregistrată peţară, sectorul IMM are o pondere impunătoare şi în realizarea veniturilor din vânzări. Las nivelnaţional, întreprinderile mari realizează 65,5% din veniturile din vânzări, în timp ce sectorulIMM numai 35,5%.
Tabelul 42. Structura veniturilor din vânzări pe categorii de întreprinderi, în profil teritorial (%)

Total Mari Mijlocii Mici Micro

Total pe Republica 100 65,5 11,8 18,1 4,6
Regiunea Centru 100 49,0 19,0 24,9 7,1
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Ialoveni 100 54,8 18,8 20,8 5,7
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăClasamentul sectoarelor după veniturile din vânzările realizate ar putea fi reflectat după cumurmează:- Servicii de comerţ şi ridicată, sector în care se realizează circa 54% din veniturile dinvânzări. şi 63,5% din profiturile realizate până la impozitare. Totodată mai mult dejumătate (53,6%) din întreprinderile active în acest sector activează în pierdere;- În industria prelucrătoare au fost obţinute 17,5% din veniturile din vânzări şi 17,3% dinrezultatul financiar până la impozitare, care a constituit 20,24 mil. lei .- Sectorul de producţie şi distribuţie a energiei electrice, apei şi gazului a realizat venituriîn valoare de 347 mil. lei (9,5% din total), dar pierderile acestora până la impozitare auconstituit 6128 mil. lei, 3 din 5 întreprinderi realizând pierderi. Reieşind din dateledisponibile putem conchide că aceste rezultate se datorează preponderent activităţiiunei întreprinderi mari (593 de angajaţi) pierderile căreia au fost estimate la 6345668lei.
Tabelul 43. Indicatori de performanţă ai întreprinderilor active distribuite pe sectoare deactivitate, 2012

Genul de activitate NR.
întreprinderi

Salariaţi,
pers

Venituri
din vânzări,

mil. lei

Ponderea în
totalul

veniturilor din
vânzări, %

Ponderea
întreprinderilor care au

primit profit, %

Ponderea
întreprinderilor care au
înregistrat pierderi, %

TOTAL 1 036 8 747 3 647 100 39,5 54,8
Agricultura, economia vântului
şi silvicultura

61 713 77 2,1

29,5 70,5
Pescuitul 9 95 10 0,3 44,4 55,6
Industria extractivă 1 86 6 0,2 0,0 100,0
Industria prelucrătoare 126 1 985 638 17,5 41,3 53,2
Energia electrică, apă şi gaze 5 613 347 9,5 40,0 60,0
Construcţii 78 809 236 6,5 43,6 51,3
Comerţ cu ridicata şi
amănuntul

429 2 336 1 973 54,1
43,1 53,6

Hoteluri şi restaurante 24 106 8 0,2 25,0 70,8
Transporturi, depozitare şi
comunicaţii

112 665 238 6,5
39,3 57,1

Activităţi financiare 9 22 4 0,1 22,2 77,8
Tranzacţii imobiliare, închirieri
şi servicii prestate populaţiei

110 310 50 1,4

36,4 60,0
Învăţământ 7 33 2 0,0 57,1 42,9
Sănătate şi asistenţă socială 14 792 52 1,4 50,0 42,9
Alte activităţi de servicii
colective, sociale şi personale

50 166 6 0,2

22,0 32,0
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăUn indicator important al eficienţii mediului de afaceri este capacitatea întreprinderilor de arealiza profituri. În anul 2012, valoarea profiturilor obţinute de întreprinderile de toatecategoriile a constituit 117,3 mil. lei., dintre care 66,4 mil. lei au fost realizate de cătreîntreprinderile mari, 28,8 mil. lei de către întreprinderile mijlocii, 20,7 mil. lei de cele mici, iarîntreprinderile micro au fost în pierdere cu 2,1 mil. lei.
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Evoluţia rezultatelor financiare până la impozitare obţinute de către întreprinderile activereflectă o tendinţă foarte volatilă în perioada începând cu anul 2005. În anii 2006, 2007 acesteaau marcat o valoare negativă de 20,6 mil. lei şi corespunzător 3,1 mil. lei, după care a urmat unsalt brusc în 2008, însă descreşteri a fost înregistrate şi în alţi ani ce au urmat. În anul 2012, înpofida creşterii numărului total de întreprinderi, a numărului mediu de salariaţi şi a veniturilordin vânzări, profiturile realizate au fost în descreştere cu 49,4% comparativ cu anul 2011.Reducerea profiturilor s-a produs ca urmare scăderii acestora în întreprinderile mari şi mici, iarîn întreprinderile micro rezultatul financiar fiind unul negativ (2,1 mil. lei).
Figura 42. Rezultatul financiar al întreprinderilor până la impozitare

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăCât priveşte numărul de întreprinderi ce au obţinut profituri, cea mai bună performanţă oreflectă întreprinderile mijlocii şi cele mari. În anul 2012, circa 64,7% din întreprinderilemijlocii au obţinut profit – indicator superior mediei pe toate regiunile. La fel, conform niveluluila nivel de ţară, 60% din întreprinderile mari şi 57,1% din cele mici au realizat profituri. . Înacelaşi timp, situaţia întreprinderilor micro este una alarmantă, doar o treime din acesteaînregistrând profituri, corespunzător mai mult de 70% fiind în pierdere.
Figura 43. Ponderea întreprinderilor ce au realizat profituri, %

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
Serviciile de suport propuse mediului de afaceri
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Un aspect important al dezvoltării mediului de afaceri este accesul facil şi cu costuri reduse ladiverse servicii ce ţin de înregistrarea şi desfăşurarea mediului de afaceri, inclusiv acordate dediverse instituţii publice. Lipsa serviciilor descentralizate în anumite regiuni creează costurisuplimentare financiare şi de timp antreprenorilor. Dat fiind apropierea de mun. Chişinău,antreprenorii din raion au un avantaj în a accesa majoritatea serviciilor ceea ce ţine, cel puţin deeconomisirea pentru cheltuielile de transport şi de timp, mai mult unele dintre acestea fiinddislocate în raion:
 Inspectoratul fiscal;
 Trezoreria Ialoveni;
 Inspectoratul veterinar;
 Inspecţia seminceră;
 Inspectorat protecţia plantelor;
 Inspecţia ecologică;
 Agenţia forţei de muncă;
 Casa de asigurări sociale;
 Direcţia statistică;
 Birou evidenţă/documentare;
 Oficiul stare civilă;
 Oficiul teritorial cadastral;
 Direcţia poştă Ialoveni;
 Telecom – Ialoveni;
 Centrul Medicină Preventivă;
 Comisariatul de poliţie;
 Procuratura Ialoveni;
 Judecătoria Ialoveni;
 Poliţia rutieră;
 Secţia situaţii excepţionale;
 Secţia Administrativ Militară;
 Inspecţia muncii.Politica de dezvoltare a antreprenoriatului în raion este elaborată şi implementată,preponderent de Consiliul Raional prin intermediul Direcţiei Economie. În anul 2012 a fostelaborat Programul raional de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentruanii2012-2020, care însă nu a fost aprobat şi, implicit nu este implementat. Strategia esteorientată spre realizarea câtorva obiective specifice:1. Ajustarea cadrului normativ de reglementare la necesităţile dezvoltării întreprinderilormici şi mijlocii;2. Îmbunătaţirea accesului IMM-urilor la finanţare;3. Dezvoltarea capitalului uman prin promovarea competenţelor şi culturiiantreprenoriale;4. Sporirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi încurajarea spirituluiinovator;5. Facilitarea dezvoltării IMM-urilor în regiuni;6. Dezvoltarea parteneriatelor în afaceri.Prezentul program inclusiv şi alte programe existente în acest sens trebuie să aibă o bunăanaliză a situaţiei mediului de afaceri în raion, inlusiv a constrîngerilor existente în caleaantreprenorilor. Ori în lipsa unei bune înţelegeri a problemelor cu care se confruntă mediul de

http://www.il.md/inspectoratul-fiscal/servicii-deconcentrate/inspectoratul-fiscal
http://www.il.md/trezoreria-ialoveni/servicii-deconcentrate/trezoreria-ialoveni
http://www.il.md/inspectoratul-veterinar/servicii-deconcentrate/inspectoratul-veterinar
http://www.il.md/inspecia-semincer/servicii-deconcentrate/inspec-ia-semincer
http://www.il.md/inspectorat-protecia-plantelor/servicii-deconcentrate/inspectorat-protec-ia-plantelor
http://www.il.md/inspecia-ecologic/servicii-deconcentrate/inspec-ia-ecologic
http://www.il.md/agenia-forei-de-munc/servicii-deconcentrate/agen-ia-de-ocupare-a-for-ei-de-munc
http://www.il.md/casa-de-asigurri-sociale/servicii-deconcentrate/casa-de-asigur-ri-sociale
http://www.il.md/direcia-statistic/servicii-deconcentrate/direc-ia-statistic
http://www.il.md/birou-evidendocumentare/servicii-deconcentrate/birou-eviden-documentare
http://www.il.md/oficiul-stare-civila/servicii-deconcentrate/oficiul-stare-civil
http://www.il.md/oficiul-teritorial-cadastral/servicii-deconcentrate/oficiul-teritorial-cadastral
http://www.il.md/directia-posta-ialoveni/servicii-deconcentrate/centrul-de-po-t-ialoveni
http://www.il.md/telecom-ialoveni/servicii-deconcentrate/telecom-ialoveni
http://www.il.md/centrul-medicina-preventiva/servicii-deconcentrate/centrul-medicin-preventiv
http://www.il.md/comisariatul-de-politie/servicii-deconcentrate/comisariatul-de-poli-ie-al-raionului-ialoveni
http://www.il.md/procuratura-ialoveni/servicii-deconcentrate/procuratura-ialoveni
http://www.il.md/judecatoria-ialoveni/servicii-deconcentrate/judec-toria-ialoveni
http://www.il.md/politia-rutiera/servicii-deconcentrate/poli-ia-rutier
http://www.il.md/sectia-situatii-exceptionale/servicii-deconcentrate/sec-ia-situa-ii-excep-ionale
http://www.il.md/sectia-administrativ-militara/servicii-deconcentrate/sec-ia-administrativ-militar
http://www.il.md/inspecia-muncii/servicii-deconcentrate/inspec-ia-muncii
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afaceri şi a necesităţilor acestora, devine dificilă focusare mai bună a diverselor programe desusţinere a mediului de afaceri şi corespunzător ar putea fi sortite eşecului.Direcţia Economie din cadrul CR este angajată şi în realizarea altor activităţi ce vin întrususţinerea mediului de afaceri, în special a sectorului IMM, printre care pot fi menţionate:
 asigurarea întreprinderilor mici cu servicii informaţionale relevante;
 îmbunătăţirea accesului IMM la servicii de informare şi consultanţă şi promovareaschimbului de experienţă;Pe parcursul a doi ani secţia a organizat mai multe seminare şi cursuri de instruire pentrumediul de afacere. În cooperare cu ONG ProRuralInvest a fost organizat trainingul ,, cum săiniţiem o afacere, suport în utilizarea remitenţelor pentru crearea noilor afaceri şi a locurilor demuncă, cu ODIMM - Programul naţional de abilitare economică a tinerilor PNAET, Garantareacreditelor pentru afacere FGC, programul Gestiunea Eficientă a Afacerii pentru antreprenoriGEA, Protecţia Consumatorilor, seminare de instruire cu privire la bonul de casă utilizate deagenţii economici în domeniul comerţului.Totodată, multe din aceste activităţi nu aduc rezultatele scontante, printre cauzele principalefiind: rata joasă de participare a mediului de afaceri la astfel de acţiuni; lipsa încrederiimediului de afaceri; capacităţile reduse de monitorizare a rezultatelor acţiunilor realizate ş.a. Pede altă parte, rolul instituţiei CR în acest sens este foarte important, ţinînd cont că în raion nuexistă alte companii de consultanţă care ar putea oferi servicii accesibile antreprenorilor mici şimijlocii ca cost şi calitate.În cadrul atelierelor desfăşurate cu reprezentanţii APL şi ai mediului de afaceri s-a determinatlipsa unui dialog reciproc, ceea ce pe de o parte împieidcă reprezentanţii APL de a elaboraprograme de susţinere a mediului de afaceri spre care ar corespunde necesităţilor acestora dinurmă şi vice versa lipsa unei înţelegeri şi încrederi a mediului de afaceri în iniţiativele APL-ului.Pe de altă parte, lipseşte şi o bază de cooperare între reprezentanţii mediului de afaceri înansamblu, fiind atestată o lipsă a asociaţiilor de afaceri viabile, care ar permite crearea unuipartener impunător în dialogul cu reprzentanţii autorităţilor publice.

1.6.1.2 Constrângerile mediului de afaceriPer ansamblu, mediul de afaceri a avut o evoluţie bună pe parcursul ultimilor ani, în special înceea ce ţine de: crearea afacerilor noi, inclusiv care au condiţionat creşterea densităţiinumărului de întreprinderi la 1000 de locuitori; creşterea numărului întreprinderilor activecare a sporit cu o medie anuală mai accelerată (10,2%) comparativ cu media pe regiune (6,3% )şi pe ţară (4,9%); creşterea numărul întreprinderilor mari care au o repartizare diversificată pesectoare ş.aÎn acelaşi timp au fost identificate câteva constrângeri ale mediului de afaceri, care seinfluenţează reciproc cu situaţia economică generală în raion.În urma analizei a fost identificată o rată mică de ocupare a forţei de muncă in întreprinderilemari si mijlocii. Rata mică de angajare poate limita posibilităţile de majorare a veniturilorpopulaţiei în ansamblu, provenite;
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Sectorul întreprinderilor mici si mijlocii are o pondere relativ mai mare în numărul populaţieiocupate şi a veniturilor realizate, însă performanţa situaţiei economico financiară a acestora, înspecial a celor micro este redusă, o mare parte din acestea activând în pierdere, iar numărulacestora evoluând relativ lent.Ca urmare cercetării calitative efectuate am putut identica o serie de posibile cauze:
 Lipsa unui dialog dintre APL şi mediul de afaceri, ce are la bază neîncrederea ultimilor înautorităţile publice;
 Lipsa interesului antreprenorilor de a participa la diverse activităţi organizate de APL-uri;
 Monitorizarea redusă a rezultatelor acţiunilor implementate de APL întru susţinereamediului de afaceri;
 Lipsa unui fond de susţinere a antreprenorilor mici;
 Înţelegerea redusă a APL-urilor privind constrângerile specifice ale mediului de afaceri,capacităţi instituţionale reduse de identificare a acestora;
 Lipsa asociaţiilor de afaceri viabile şi, corespunzător, a unui partener de dialog încomunicarea mediului de afaceri cu autorităţile;
 Lipsa unei infrastructuri de susţinere a afacerilor;
 Lipsa unui profil investiţional;
 Competenţe reduse ale antreprenorilor în gestiunea afacerilor atât la etapa deplanificare a afacerilor, organizare, management a resurselor umane şi de realizare aproducţiei;Iar toate aceste bariere, devin şi mai stringente în condiţiile existenţei unor ameninţări ce ţin dedezvoltarea mediului de afaceri în ansamblu la nivel de ţară: instabilitatea politicii şi deci apoliticilor, cadrul normativ deseori ambiguu şi împovărător, birocraţia şi corupţia în instituţiilepublice ş.a.
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1.6.1.3 Analiza SWOT a mediului de afaceri

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Proximitatea de mun. Chişinău ceea ce
asigură o piaţă largă de desfacere pentru
producătorii locali, accesul la diverse servicii
publice, alte servicii pentru susţinerea
mediului de afaceri;

- Existenţa companiilor mari şi, corespunzător,
a unei cereri pentru servicii auxiliare;

- Existenţa afacerilor de succes care ar putea
servi un bun exemplu pentru antreprenori;

- Experienţa antreprenorilor în vederea
accesării diverselor programe pentru
dezvoltarea afacerilor. 10 antreprenori au
obţinut cofinanţare în dezvoltarea afacerilor
în cadrul programului Pare 1+1;

- Experienţa de conlucrare a APL cu instituţiile
de resort pentru instruirea mediului de
afaceri;

- Existenţa unei direcţii în cadrul CR care se
ocupă de stimularea sectorului
antreprenorial;

- Disponibilitatea forţei de muncă relativ mai
calificată comparativ cu alte regiuni mai
îndepărtate de capitală.

- Cultura antreprenorială redusă;
- Lipsa infrastructurii de afaceri;
- Capacităţi reduse de realizare a studiilor de evaluare

a situaţiei mediului de afaceri;
- Capacităţi instituţionale reduse de elaborare şi

implementare a programelor de susţinere a
sectorului IMM;

- Dialogul redus dintre mediul de afaceri, în special mic
şi mijlociu cu APL-urile; Insuficienţa informatizării
antreprenorilor privind experienţa bunelor practici
ale mediului de afaceri;

- Colaborarea redusă dintre mediul de afaceri şi
instituţiile de cercetare;

- Capacităţi reduse de gestiune a antreprenorilor în
gestiunea afacerilor; Accesul limitat al
întreprinderilor, în special al IMM-urilor, la sursele
de finanţare;

- Lipsa unor asociaţii de business viabile.
Conştientizarea redusă a rolului cooperării
întreprinderilor.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Valorificarea beneficiilor de pe urma
implementării Strategiei de dezvoltare a
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2012-2020;

- Existenţa programelor de suport în finanţarea
afacerilor;

- Accesul facilitat pe pieţele externe ca urmare
regimurilor de comerţ preferenţial în Uniunea
Europeană şi Comunitatea Statelor
Independente;

- Posibilitatea accesării diverselor programe de
finanţare a afacerilor ca urmare semnării
Acordului de Asociere cu UE, care ar putea
crea premize pentru stimularea investiţiilor
străine;

- Creşterea populaţiei;
- Conlucrarea slabă dintre Agenţia de ocupare

a forţei de muncă şi mediul de afaceri.

- Costurile înalte ale factorilor de producţie: energie
electrică, forţă de muncă, resurse financiare;

- Lacunele cadrului de reglementare a achiziţiilor
publice, care creează condiţii discriminatorii pentru
agenţii economici;

- Calitatea redusă a serviciilor publice prestate
mediului de afaceri;

- Lipsa ghişeului unic;
- Capacităţile reduse ale APL de monitorizare a

activităţii antreprenorilor;
- Birocraţia în instituţiile publice

http://www.mec.gov.md/files/document/Strategie de dezvoltare a sectorului IMM 2012-2020.doc
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1.6.1.4 Recomandări pentru dezvoltarea mediului de afaceriReieşind din rezultatele analizei efectuate, în prezent se vede important consolidareamediului de afaceri, acţionând pe următoarele dimensiuni:1. Susţinerea iniţiativelor antreprenoriale: identificarea opţiunilor şi creareaparcului industrial, crearea seminarelor privind lansarea afacerilor cu oulterioară monitorizare a afacerilor efectiv iniţiate şi a constrângerilor existenteîn acest proces, crearea unui ghid a celor mai (performante )de succes afaceri, înspecial din sectorul IMM;2. Dezvoltarea afacerilor: crearea unei platforme de dialog permanente între APLcu mediul de afaceri; implicarea mediului de afaceri în procesul decizional şiconsolidarea încrederii acestora în instituţiile statului; organizarea seminarelorde instruire în domeniile de interes ale mediului de afaceri; consultareapermanentă a mediului de afaceri privind constrângerile existente; informareamediului de afaceri privind programele disponibile de finanţare achiziţiilornoilor tehnologii;3. Lărgirea accesului la informaţii: lărgirea spectrului d informaţii privinddezvoltarea afacerilor plasat pe situl CRI şi sporirea vizibilităţii acestuia;elaborarea pe pagina WEB a unei rubrici dedicate consultării mediului de afaceriprivind constrângerile sale, precum şi alte aspecte;4. Sporirea capacităţilor instituţionale ale CR în stimularea afacerilor:adoptarea programului de dezvoltare a IMM până în perioada anilor 2020,sporirea competenţelor specialiştilor în stabilirea unui dialog constructiv cumediul de afaceri, crearea unei direcţii de atragere a investiţiilor, crearea unuifond de susţinere a IMM-urior;5. Sporirea capacităţilor de monitorizare a activităţii antreprenorilor:Instituirea de către APL a unor proceduri de colectare a informaţiilor relevanteprivind activitatea agenţilor economici;6. Stimularea iniţiativelor de asociere a mediului de afaceri: instituirea unuicurs privind metodele de cooperare a mediului de afaceri, avantajele cooperăriicu exemplificarea bunelor practici.
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1.6.2. INDUSTRIA

1.6.2.1. Evaluarea generală a industrieiConform datelor disponibile privind întreprinderile active, în anul 2012 industria r-nuluiIaloveni era reprezentată de 1 întreprindere mijlocie din industria extractivă, 126 întreprinderidin industria prelucrătoare şi 5 întreprinderi din producţia şi distribuţia energiei electrice, agazului şi apei.Structura industriei prelucrătoare a raionului este relativ concentrată, ponderea cea mai mareca număr al întreprinderilor, populaţiei ocupate şi a veniturilor din vânzări realizate o deţineindustria alimentară şi a băuturilor. Printre acestea, 7 întreprinderi sunt întreprinderi mari, cuun potenţial de 922 angajaţi şi o cifră de afaceri de 413,5 mil. lei în 2012, cea ce reprezintăaproximativ 75,7% şi, corespunzător, 87,4%.Alte două sectoare cu o contribuţie relativ mare la crearea veniturilor din vânzări suntproducţia articolelor din cauciuc şi materiale plastice – 57 mil. lei şi fabricarea altor produse dinminerale nemetalifere – 36 mil. lei. În ansamblu aceste trei activităţi au deţinut 89% dinveniturile din vânzări realizate în industria prelucrătoare. Totodată, trebuie de notat că circajumătate din întreprinderi din sectoarele menţionate, în care mai mult, în care mai puţin au oactivitate neprofitabilă.
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Tabelul 44. Structura industriei prelucrătoare a r-nului Ialoveni, 2012
Domeniul de activitate Numărul deîntreprinderi Numărulmediu desalariaţi Venituri dinvânzăriunit. % pers. % mil. lei %

Industria prelucrătoare 126 100 1 985 100 638 100Industria alimentară şi a băuturilor 48 38 1 218 61 473 74Fabricarea produselor textile 2 2 51 3 6 1Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 17 13 304 15 21 3Producţie din piei, articole din piei şiîncălţăminte 2 2 8 0 0 0Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelordin lemn 10 8 39 2 9 1Fabricarea hârtiei şi cartonului 2 2 91 5 13 2Edituri, poligrafie şi producerea materialelorinformative 3 2 8 0 1 0Industria chimică 7 6 22 1 5 1Producţia articolelor din cauciuc şi materialeplastice 9 7 57 3 57 9Producţia altor produse din mineralenemetalifere 10 8 81 4 36 6Fabricarea produselor finite din metal, exclusivproducţia de maşini şi utilaje 7 6 77 4 17 3Fabricarea de maşini şi echipamente 2 2 4 0 0 0Producţia de maşini şi aparate electrice 1 1 1 0 0 0Producţia de mobilier şi alte activităţiindustriale 6 5 24 1 3 0
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăUn alt sector reprezentativ ca pondere în numărul de întreprinderi şi forţa de muncă ocupatăeste fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. În acelaşi timp, în conformitate cu datele anuluiprecedent majoritatea companiilor din sector au înregistrat pierderi, iar profitule realizate decătre cele 4 companii profitabile a constituit doar 647 mii lei.Un argument în plus celor menţionate anterior, sunt datele oferite de către Consiliul RaionalIaloveni privind principalele companii industriale din raion. Astfel, după cum este reprezentat şiîn tabel, acestea provin preponderent din următoarele sectoare: producţia vinului, îngheţatei,cărnii şi produselor din carne, fabricarea îmbrăcămintei s.a.
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Tabelul 45. Principalele întreprinderi industriale r-nul Ialoveni, 2012Nr. Denumireacompaniei Localitatea Gen de activitate Activitatede export Sectorul
1. VINARIA"Mileştii Mici" s.Mileştii Mici Fabricarea vinului Da Industriaalimentară
2. "Vinuri-Ialoveni" or.Ialoveni Fabricarea vinului Da Industriaalimentară

3. "Sandriliona" or. Ialoveni Fabricarea îngheţatei Da Industriaalimentară
4. "VinăriaBardar" s.Bardar Fabricarea băuturiloralcoolice distilate Da Industriaalimentară5. "ValulTraian" s.Văratic Produse din carne, carne depasare si de iepure Da Industriaalimentară
6. “Cascad Vin” or.Ialoveni Fabricarea macaroanelor,tăiţei Da Industriaalimentară

7. "Ialtexal-Aurica" or.Ialoveni Fabricarea de articole deîmbrăcăminte Da Industriauşoară
8. "Mondo-blu"Italia s.Costeşti Fabricarea de articole deîmbrăcăminte din piele Da Industriauşoara
9. "CODRU-TEXTIL" s.Ulmu Fabricarea de articole deîmbrăcăminte pentru lucru Da Industriauşoară
10. „BaşinaRădog” s.Dănceni Edituri Da Industriauşoară
11. „Inconex ComProduction” or.Ialoveni Fabricarea elementelor demontare din beton Da Industria grea
12. „Mina dePiatra M.Mici” s.Mileştii Mici Extragerea calcarului Da Industria grea
Sursa: Conform datelor Consiliului Raional IaloveniValoarea producţiei industriale4 în anul 2011 a constituit 538,2 mil. lei, în termeni fizici,înregistrând o creştere cu 9,3% faţă de anul precedent. De menţionat că cel puţin datele pentruperioada începând cu anul 2007 indică asupra unei evoluţii instabile a producţiei industriale.

4 Luînd în consideraţie activitatea întreprinderilor cu activitate industrială principală şi secundară,
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Figura 44.Evoluţia activităţii industriale în perioada 2007-2012

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăAstfel, evoluţiei producţiei industriale în această perioadă poate fi caracterizată prinurmătoarele tendinţe:
 Reducerea continuă a producţiei industriale în perioada anilor 2007-2009. Aceastapoate fi explicată de mai mulţi factori. Primul factor este embargoul rus impus vinurilormoldoveneşti în 2006 care a afectat producătorii locali de băuturi alcoolice. De faptinterzicerea impusă exporturilor de vinuri pe piaţa rusă a afectat producătorii locali maimulţi ani, dat fiind că acestea a fost ridicat definitiv abia în 2009. Un al doilea factor esteseceta din anul 2007 care a afectat sectorul agricol şi inclusiv producţia alimentară careare o pondere impunătoare în industria raionului. Spre exemplu producţia de făină înanul 2007 s-a redus cu 40,8%, ca urmare unei scăderi a culturii de grâu cu 38,7%,obţinându-se o roadă la hectar de 12,3 chintale la ha., ceea ce reprezintă 60% dinvaloarea anului 2006.

Figura 45. Producţia principalelor băuturi alcoolice în perioada 2007-2012, %

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistic



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

130

Începând cu anul 2010 se atestă o creşterea a volumelor de producţie industrială comparativ cuanii precedenţi. Pe principalele categorii de produse, în perioada de referinţă s-a putut observao creştere semnificativă a producţiei de carne şi mezeluri, paste făinoase, vinuri naturale dinstruguri, divin ş.a. Deşi unele din acestea au cunoscut o uşoară scădere în anul 2012. Demenţionat că anul 2012 a fost un an secetos care a avut un impact nefast asupra producţieiagricole, furnizor de materie primă pentru industria alimentară.Un factor important care caracterizează industria raionului în ultimii ani este creştereaproductivităţii muncii şi reducerea decalajului dintre nivelul înregistrat în industria raionului şicel la nivel de regiune. În perioada anilor 2007-2010, volumul producţiei (exprimat în preşurileanului 2005) raportat la un angajat în industrie a sporit cu 70,5%, în timp ce în medie, înregiunea Centru acesta s-a redus cu 4,4%. Calculat în preţuri curente, această creşterecorespunde următoarelor valori +97% şi, respectiv, +10,5%. În fond, decalajul mare din aceştiani a fost determinată, inclusiv de existenţa unor producători majori în regiunea Centru, iarîngustarea acestuia indică asupra potenţialului de creştere al producătorilor din raion.
Figura 46. Evoluţia productivităţii muncii în industrie în perioada 2007-2010, mii lei

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăNotă: Productivitatea muncii a fost calculată ca raport al volumului producţiei în preţurile anului 2005 şi a număruluide salariaţi în întreprinderile industrialeUn punct forte al industriei raionului este şi existenţa unui potenţial relativ înalt alproducătorilor la export. Mai multe companii importante din sector sunt antrenate în activităţide export (tabelul 9). În anul 2012, valoarea producţiei livrate de către întreprinderile cuactivitate principală industrială a constituit 248,9 mil. lei, în creştere cu 22,6% faţă de anulprecedent. Lipsa datelor nu permite tendinţa de export a producătorilor industriali pe o seriemai lungă de timp, dar existenţa companiilor exportatoare şi capacitatea acestora ( cel puţin aîntreprinderilor cu activitate principală industrială) de a exporta circa jumătate din producţia s-a este indicator optimist.
Tabelul 46. Orientarea externă a producţiei industriale, 2011-2012

Valoarea
producţiei,
mil. lei

Valoarea
producţiei livrate,
mil. lei

Valoarea producţiei
livrate pe piaţa
externă, mil.lei

Valoarea producţiei
livrate pe piaţa internă,
mil.lei

Valoarea mil. lei
2011 383,4 408,7 203,0 205,7
2012 475,2 499,6 248,9 250,7

Ritmul de creştere, %
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2012 23,9 22,4 22,6 21,9
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
1.6.2.2 Principalele probleme ale industrieiAnaliza activităţii industriale în raionul Ialoveni a avut la bază atât o serie de informaţiicalitative obţinute în urma atelierelor de lucru desfăşurate cu reprezentanţii APL şi ai serviciilordecentralizate precum şi cu mediul de afaceri, precum şi prelucrarea datelor statistice oferite deinstituţiile publice relevante. Rezultatele acesteia au permis identificarea acelor puncte fortecare ar putea stimula dezvoltarea industriei pe termen mediu şi lung, dar şi constrângerile înacest context, care dacă nu vor fi abordate corespunzător s-ar putea transforma în riscuri.După o decelerare care a durat câţiva ani, industria raionului a început să-şi revină începând cuanul 2010, iar un factor ce redă un anumit nivel de optimism este sporirea productivităţiimuncii care permite, inclusiv reducerea decalajului comparativ cu media înregistrată înregiunea Centru. Raionul se plasează printre acele cu o contribuţie relativ mai importantă lacrearea producţiei industriale a ţării. În sector activează mai multe companii orientate spreexport, iar un alt indicator care considerăm a fi bun este că producţia industrială livrată esteechilibrat orientată atât spre piaţa internă cât şi pe cea externă, ceea ce ar permite amortizareaanumitor şocuri parvenite fie de pe o piaţă sau alta.Totodată, există mai multe constrângeri, unele care s-ar putea transforma foarte rapid în riscurişi este vorba despre:- Specializarea relativ înaltă a producătorilor în industria alimentară;- Eficienţa redusă a unor sectoare cu o pondere relativ importantă ca număr de agenţieconomici şi populaţie angajată, spre ex. industria de confecţii şi textilă;- Reducerea numărului de angajaţi în industrie;- Numărul mare de întreprinderi care înregistrează pierderi;- Cooperarea slabă între producătorii industriali pe orizontală şi pe verticală;- Neîncrederea mediului de afaceri în instituţiile publice;- Dialogul redus dintre APL-uri şi mediul de afaceri;- Dificultatea producătorilor de dimensiuni mai mici de a se conforma procedurilor deexport;- Puterea slabă de influenţă a pieţei a producătorilor industriali de dimensiuni mici;- Capacitatea limitată a CR de a colecta date privind activitatea principalilor producători şide a efectua analize de evaluare a situaţiei economice în raion;

- Caracterul limitat al informaţiilor statistice care reflectă activitatea economică, din cauzaproblemelor de colectare a datelor statistice;
- Mediatizarea redusă a bunelor practici în domeniul producerii.

1.6.2.3 Analiza SWOT industrie

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

132

- Proximitatea de mun. Chişinău care
asigură o piaţă mare de desfacere ca
număr al consumatorilor şi ca nivel al
puterii de cumpărare;

- Posibilităţi mai largi de furnizare cu
materie primă;

- Existenţa producătorilor mari cu tradiţii;
- Experienţa de operare pe pieţele externe

a principalilor producători industriali;
- Creşterea productivităţii muncii;
- Disponibilitatea infrastructurii

transporturilor şi energetice;
- Disponibilitatea forţei de muncă relativ

calificată;

- Lipsa infrastructurii de suport a
afacerilor. Lipsa unui incubator de
afaceri;

- Specializarea îngustă a producătorilor
industriali;

- Ponderea înaltă a industriei alimentare,
ceea ce sporeşte volatilitatea faţă de
şocurile externe;

- Cooperarea slabă a producătorilor pe
orizontală şi pe verticală;

- Existenţa companiilor cu capacitate
înaltă de ocupare a forţei de muncă din
industria de confecţii, dar în mare parte
care au o activitate cu performanţă
redusă;

- Reducerea numărului de angajaţi în
industrie;

- Lipsa asociaţiilor viabile a oamenilor de
afaceri, inclusiv a producătorilor;

- Lipsa companiilor de consultanţă în
afaceri din raion.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Existenţa a două şcoli profesionale,
inclusiv de pregătire a cusătoreselor şi în
domeniul agriculturii;

- Acces liber pe principalele pieţe de
export – Comunitatea Statelor
Independente şi Uniunea Europeană;

- Existenţa programelor de susţinere a
antreprenorilor, în special a tinerilor
producători (PNAET, PARE 1+1);

- Lărgirea posibilităţilor de cofinanţare a
afacerilor agroindustriale din fondul de
subvenţionare de stat;

- Posibilitatea semnării Acordului de Liber
Schimb, Aprofundat şi Cuprinzător cu UE,
care ar putea crea premize pentru
stimularea investiţiilor străine.

- Specializarea în sectoare cu o expunere
înaltă la şocurile climaterice şi la
perturbările de pe pieţele externe;

- Instabilitatea politicilor;
- Birocraţia în instituţiile publice şi

calitatea redusă a serviciilor oferite
mediului de afaceri;

- Dialogul redus dintre APL şi mediul de
afaceri. Lipsa platformelor de dialog;

- Caracterul limitat al informaţiilor
statistice care reflectă activitatea
economică în raion;

- Lipsa unui profil investiţional.

1.6.2.4 Recomandări privind dezvoltarea industrieiIndustria deţine o pondere importantă în economia raionului, iar această trăsătură devine maivizibilă în contextul comparaţiei cu situaţia la nivel de ţară. Economia raionului are potenţial dedezvoltare, iar gradul de valorificare a acestuia depinde direct de capacitatea APL-urilor de
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nivelul întâi şi doi, de rând cu mediul de afaceri de a înlătura constrângerile din caleaproducătorilor şi de a asigura o infrastructură fizică şi de afaceri dezvoltată.Reieşind din constrângerile identificate, eforturile urmează a fi orientate spre realizareaurmătoarelor obiective strategice:1. Intensificarea dialogului APL-urilor cu mediului de afaceri, câştigarea încrederii acestoraprin realizarea unor acţiuni concrete care vin să soluţioneze nevoile concrete alemediului de afaceri;2. Crearea unor platforme de dialog permanente dintre mediul de afaceri şi APL;3. Sporirea capacităţilor reprezentanţilor CR întru monitorizarea situaţiei în industriaraională. Ar fi recomandabilă conlucrarea cu mediul academic, companiile deconsultanţă;4. Efectuarea unor anchete periodice privind constrângerile producătorilor;5. Acţionarea reprezentanţilor CR în calitate de facilitatori ai dialogului producătorilor depe diverse filiere;6. Consultarea producătorilor în diverse probleme ce ţin de activitatea de export, inclusivasistarea acestora în a obţine informaţiile relevante privind diverse pieţe potenţiale deexport, procedurile de export;7. Crearea unui incubator de afaceri care contribui inclusiv la diversificarea activităţilorindustriale:8. Mediatizarea bunelor practici în domeniul producţiei;Sporirea conlucrării dintreproducători, şcolile de meserii şi Agenţia de ocupare a forţei de muncă din raion.
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1.6.3. AGRUCULTURA

1.6.3.1. Evaluarea situaţiei generale în agriculturăSuprafaţa totală a raionului Ialoveni constituia 78348,6 ha la data de 01.01.2012, din care40593,4 ha sau cca 52% sunt terenuri agricole. Suprafaţa totală a terenurilor agricoleproprietate publică a statului constituie cca 1 ha, iar suprafaţa totală a terenurilor agricoleproprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale constituie cca 35 ha, ambele categoriiîntrunind mai puţin de 1% din suprafaţa totală a terenurilor agricole din raion. Terenurileagricole aflate în proprietate privată constituie 40556,3 ha sau aproape 100% din totalsuprafeţele agricole ale raionului Ialoveni.
Figura 47. Structura terenurilor agricole din raionul Ialoveni după forma de proprietate la datade 01.01.2012, ha, %

Sursa:Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPETerenurile agricole din raionul Ialoveni sunt folosite preponderent ca terenuri arabile - 64%,cca. 23% sunt acoperite cu plantaţii multianuale, inclusiv vii (15%) şi livezi (7%), iar cca. 13%sunt ocupate de păşuni şi fâneţe. Circa 215 ha terenuri agricole sau mai puţin de 1 % sunt lăsateca pârloagă.
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Figura 48. Structura terenurilor agricole în raionul Ialoveni după modul de folosire la data de01.01.2012, ha, %

Sursa>Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPECirca 52% din totalitatea terenurilor agricole din raionul Ialoveni sunt lucrate în cadrul celorcca 20 mii de gospodării ţărăneşti, inclusiv cca. 33% de către gospodăriile ţărăneşti cu suprafaţade 1-5 ha şi cca. 12% de către gospodăriile ţărăneşti cu suprafaţa de până la 1 ha. Astfel cele19876 de gospodării ţărăneşti cu suprafaţa de până la 5 ha prelucrează cca 45% din terenurileagricole, fapt ce denotă un nivel foarte înalt de parcelare. Totodată 73 de gospodării ţărăneşti cusuprafaţa de peste 5 ha prelucrează doar cca 7% din terenurile agricole. În cadrul celor 64 desocietăţi cu răspundere limitată (SRL) sunt lucrate cca. 16% din total terenuri agricole, iar treicooperative din raion cultivă doar cca 3% din terenurile agricole.
Figura 49. Structura terenurilor agricole din raionul Ialoveni după formele de organizarejuridică a exploataţiilor agricole, 2012, %

Sursa:Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPE
Specializarea raionului Ialoveni este domeniul fitotehniei şi în particular viticultura. ConformHotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 514 din 10.05.2007 bonitatea medie a solului înraionul Ialoveni este de 58 de grade, fiind mai mică decât bonitatea medie pe zona Centru, careeste de 61 grade.
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O parte considerabilă din terenurile agricole din raion nu sunt lucrate. Astfel, conform datelorMAIA pentru anul 2011, ponderea terenurilor agricole din raion constituia cca. 25,7%,comparativ cu media pe ţară de 11,5% şi pe Zona de Centru de 17,6%, fiind unul dintre cele maiînalte nivele de terenuri agricole nelucrate pe republică.
Figura 50. Ponderea terenurilor nelucrate în total terenuri agricole din r-l Ialoveni 2011

Sursa:Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPESectorul fitotehnic al raionului Ialoveni este specializat în producţia de cereale şi leguminoaseboabe, floarea-soarelui, legume de câmp, cartofi, fructe, bacifere şi struguri. Ponderea raionuluiIaloveni în volumul total al producţiei globale din Republica Moldova la aceste culturi în ultimiiani este destul de mică, fiind de ordinul 1%. Doar la producţia globală a întreprinderilor agricolela struguri şi a gospodăriilor ţărăneşti la fructe şi bacifere această pondere a depăşit cu puţinpeste 2%.
Tabelul 47. Producţia globală a culturilor agricole în gospodăriile ţărăneşti în RepublicaMoldova şi în raionul Ialoveni, 2010-2011, tone, %

Întreprinderile agricole

Anii Republica Moldova raionul Ialoveni Ponderea, %

Cereale şi leguminoase boabe 2010 905116 7773 0,92011 986773 9524 1,0Floarea-soarelui 2010 266749 1486 0,62011 291081 1477 0,5Cartofi 2010 46310 455 1,02011 54099 626 1,2Legume de câmp 2010 53116 791 1,52011 55628 799 1,4Fructe şi bacifere 2010 129554 710 0,52011 142945 357 0,2Struguri 2010 69095 1589 2,32011 127312 1435 1,1
Gospodăriile ţărăneşti
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Cereale şi leguminoase boabe 2010 84663 1076 1,32011 97937 1668 1,7Floarea-soarelui 2010 28456 118 0,42011 37028 241 0,7Fructe şi bacifere 2010 11838 339 2,92011 12575 322 2,6
Sursa:Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPE
Analiza comparativă a recoltelor medii la culturi agricole de bază din raion demonstrează cărecoltele medii la cereale şi leguminoase boabe sunt aproximativ egale cu recoltele medii peRepublica Moldova, pe când la floarea soarelui recoltele medii din raion sunt cu 10-15% maimici decât media pe republică. Totodată recoltele medii la cartof şi legume de câmp sunt cu multmari decât recoltele medii pe republică, în mediu cu cca 30% şi 70%, respectiv, fapt ce denotăanumite avantaje competitive a raionului la aceste culturi.
Tabelul 48. Producţia medie la hectar la unele culturi agricole, comparativ în RepublicaMoldova, Zona Centru şi raionul Ialoveni, 2010-2011, chintale

Cultura Anii Republica Moldova Zona Centru raionul IaloveniCereale şi leguminoase boabe 2010 22,6 20,4 22,22011 25,8 23,0 27,0Floarea-soarelui 2010 15,7 14,2 142011 15,8 14,1 15Cartofi 2010 134,5 112,1 162,52011 157,7 138,3 232,0Legume de câmp 2010 66,4 62,0 102,72011 86,6 73,4 159,7Fructe şi bacifere 2010 38,9 26,0 322011 47,8 36,1 39Struguri 2010 23,7 25,6 382011 46,0 42,7 36

Sursa:Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPE
Sectorul zootehnic al raionului Ialoveni este specializat preponderent în creşterea bovinelor,porcinelor, ovinelor, caprinelor şi păsărilor. Şeptelul de bovine, inclusiv vaci este în scădere dela 7,8 mii şi 5,1 mii respectiv în anul 2006 până la 4,4 mii şi 3,3 mii respectiv, în anul 2012,înregistrând o scădere cu 44% şi 35%, respectiv, în perioada 2006-2012. Şeptelul de ovine şicaprine de asemenea este în scădere de la 10,2 mii capete în 2006 până la 7,7 mii capete, sau cu25%mai puţin în această perioadă. Şeptelul de porcine după ce a înregistrat o scădere bruscă înurma secetei din anii 2007-2008, începând cu anul 2009 a întrat într-o fază de revigorare (vezifigura 46).
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Figura 51. Efectivul de animale în gospodăriile de tot tipul din raionul Ialoveni, 2008-2012,capete

Sursa:Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPE
Volumul global al producţiei agricole, în ce priveşte producţia de lapte, a fost într-un proces descădere lentă în perioada 2008-2012 de la 12454 tone în anul 2008 la 10595 tone în anul 2012sau cu cca 15%. Producţia totală de carne în masă vie şi cea de ouă se caracterizează printr-otendinţă uşoară de creştere. Astfel volumul producţiei globale de carne în masă vie a crescut înanul 2012 cu cca 9% comparativ cu anul 2008, iar cel al producţiei de ouă cu cca 29% în aceiaşiperioadă.
Figura 52. Volumul global al producţiei animaliere în gospodăriile de tot tipul din raionulIaloveni, 2008-2012

Sursa>Elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPE
Comparând productivitatea sectorului animalier în toate tipurile de exploataţii agricole din r-lIaloveni cu valorile medii pe ţară şi pe zona Centru se observă că, în anul 2011, producţia medieanuală de ouă pe o găină ouătoare a fost mai mică decât media pe ţară cu cca. 60%, iarproducţia medie anuală de lapte pe o vacă a fost mai mică decât media pe ţară cu cca. 20%.
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Aceasta denotă un nivel redus de competitivitate a producţiei de ouă şi lapte comparativ cu alteraioane ale ţării.
Figura 53. Productivitatea sectorului zootehnic în toate tipurile de exploataţii agricole din r-l Ialovenicomparativ cu valorile medii pe ţară şi pe zona Centru, 2011

Principalele probleme cu care se confruntă agricultoriiProblemele cu care se confruntă agricultorii din raionul Ialoveni sunt multiple şi pot fi clasificateîn câteva grupe majore şi anume: problemele legate de prelucrarea terenurilor agricole,problemele ce se referă la parcelarea şi consolidarea terenurilor agricole, problemele legate deirigarea terenurilor agricole, problemele legate de piaţa de desfacere a produselor agricole,problemele legate de dialogul între persoanele din agricultură şi APL
Probleme legate de prelucrarea terenurilor agricole:

 Fragmentarea înaltă a terenurilor agricole private
 Imposibilitatea proprietarilor de terenuri agricole de a lucra pământul din cauza lipseide tehnică şi a preţurilor înalte la serviciile agro-tehnice.
 Lipsa planificării în producţia agricolă
 Preţurile mari la procurarea tehnicii şi a echipamentului agricol.
 Nerespectarea asolamentului de către producătorii agricoli
 Lipsa hărţilor tehnologice
 Monitorizarea insuficientă a terenurilor agricole şi lipsa specificării zonelor agricole
 Gradul înalt de eroziune a solurilor

Problemele ce se referă la parcelarea şi consolidarea terenurilor agricole:
 Implicarea insuficientă a APC şi APL în soluţionarea acestor probleme
 Preţurile mari la serviciile de perfectare a actelor în procesul de cumpărare-vânzare,schimb, comasare de terenuri, etc.
 Imperfecţiunea cadrului juridic îndreptat la soluţionarea problemelor menţionate
 Proprietarii terenurilor agricole plecaţi peste hotare.

Problemele legate de irigarea terenurilor agricole
 Lipsa rezervelor de apă şi deficitul de apă pentru irigare.
 Lipsa unui sistem centralizat de irigare
 Calitatea nesatisfăcătoare a apei pentru irigare
 Lipsa unei întreprinderi de asigurare a producătorilor agricoli cu apă pentru irigare

Problemele legate de piaţa de desfacere a produselor agricole
 Lipsa planificării producerii agricole
 Lipsa garanţiei ca producţia agricolă va fi comercializată
 Insuficienţa utilităţilor de procesarea şi comercializarea producţiei agricole
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 Accesul insuficient la pieţele de desfacere
Printre ale lacune existente, care nu permit dezvoltarea agriculturii raionului Ialoveni
pot fi menţionate:

 Lipsa cadrelor pregătite în domeniul agriculturii
 Salariile mici în agricultură
 Caracterul sezonier al lucrărilor agricole
 Cooperarea insuficientă a producătorilor agricoli pentru procurarea serviciilor tehnice,a input-urilor agricole şi comercializarea produselor finite
 Dezvoltarea şi promovarea insuficientă a producţiei ecologice, dar şi a celei cu valoareadăugată înaltă
 Bariere la înregistrarea întreprinderilor agricole
 Susţinerea financiară insuficientă în special a micilor producători agricoli
 Insuficienţa cantitativă şi calitativă a tehnicii şi echipamentului agricol
 Reducerea continuă a sectorului zootehnic.

1.6.3.2. Analiza SWOT a sectorului agricol

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Tradiţii de legumicultură în cadrul
populaţiei raionului

- Condiţii favorabile pentru un spectru
larg de activităţi agricole şi ne-agricole

- Proximitatea pieţelor de desfacere din
or. Chişinău.

- Fragmentarea înaltă a terenurilor agricole
- Insuficienţa infrastructurii post-recoltare

de colectare, procesare şi păstrare a
materiei prime agricole

- Conexiuni slabe între agricultură şi sectorul
de prelucrare a produselor agricole

- Tendinţe demografice nefavorabile ca
îmbătrânirea, depopularea şi migrarea în
masă

- Lipsa rezervelor de apă şi deficitul de apă
pentru irigare.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Dezvoltarea irigării prin reabilitarea
sistemelor vechi de irigare, dar şi a irigaţiei
mici

- Dezvoltarea agriculturii specializate în
microzone

- Elaborarea planului de consolidare a
terenurilor agricole

- Dezvoltarea producţiei ecologice, ca produs
de nişă

- Dezvoltarea şi promovarea structurilor
asociative

- Valorificarea potenţialului comercial al
zonelor turistice specifice raionului.

- Intensificarea hazardurilor naturale
- Extinderea proceselor de eroziune a solurilor
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1.6.3.3. RecomandăriEchipa de experţi propune spre analiză următoarele recomandări de remediere a problemelordin sectorul agricol al raionului Ialoveni:
 Consolidarea investiţiilor în agricultură prin:
o Stimularea asocierii producătorilor agricoli pentru procurarea tehnicii şi prestareaserviciilor tehnice;
o Informarea producătorilor agricoli privind diversele oportunităţi de finanţare internă şiexternă, şi acordarea asistenţei pentru atragerea investiţiilor;
o Acordarea asistenţei la elaborarea planurilor de afaceri pentru producătorii agricoli micişi mijlocii şi instruirea acestora pentru perfectarea abilităţilor de antreprenoriat
 Consolidarea terenurilor.
o Cointeresarea deţinătorilor de terenuri de a arenda terenurile agricole;
o Perfectarea cadrului juridic, care ar permite consolidarea mai uşoară a terenurilor princrearea posibilităţilor de deplasare spre margini a proprietarilor ce nu doresc săconsolideze loturile
o Promovarea diferitor forme de consolidare cum ar fi cumpărare-vânzarea, arenda,schimbul sezonier, asocierea etc.
o Perfectarea şi revizuirea permanentă a listei persoanelor care doresc să consolidezeterenurile
o Informarea producătorilor agricoli despre măsurile de subvenţionare a proceselor deconsolidarea oferite de către AIPA şi MAIA.
 Îmbunătăţirea infrastructurii de irigare.
o Informarea producătorilor despre măsurile de subvenţionare a procurării sistemelor deirigare
o Trecerea de la irigarea mare prin aspersiune la cea mică prin picurare
o Crearea bazinelor de acumulare a apelor pluviale în văile râurilor Işnovăţ, Botna,Botnişoara şi a altor păraie mai mici.
 Facilitarea accesului pe piaţă prin:
o Promovarea creării unor întreprinderi mici şi mijlocii de procesare şi comercializare aproducţiei agricole
o Promovarea diversificării producţiei agricole cu valoare adăugată înaltă
o Dezvoltarea infrastructurii post-recoltare prin crearea întreprinderilor de colectare,ambalare şi păstrare a producţiei agricole.
 Revitalizarea sectorului zootehnic prin:
o Promovarea procurării animalelor de prăsila
o Promovarea procurării utilajului tehnologic pentru producţia animaliera
o Promovarea procurării utilajului si echipamentului tehnologic pentru procesareaproducţiei animaliere
 Îmbunătăţirea calităţii solurilor prin informarea agricultorilor despre consecinţelenerespectării asolamentului şi prelucrarea incorectă a solului,
 Promovarea fondării asociaţiilor de exploatare a tehnicii agricole,
 Instruirea agricultorilor în domeniul prelucrării solurilor,
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 Elaborarea regulamentelor necesare pentru evitarea şi prevenire a eroziunii solurilor şiimplementarea măsurilor aniti-erozionale.
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1.6.4. INVESTIŢIILE ŞI PROCESUL INVESTIŢIONAL

1.6.4.1. Evaluarea procesului investiţionalÎn prima jumătate a anului curent volumul investiţiilor în active pe termen lung efectuate decătre întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselorde finanţare, au constituit 93,9 mil. lei, majorându-se de 2,5 ori comparativ cu perioada similarăa anului precedent. Pentru prima jumătate a anului, în Ialoveni au fost investite 20% dinvaloarea totală a investiţiilor efectuate în regiunea Centru de către cele 13 raioane. Din valoareatotală a investiţiilor efectuate în raion în perioada ianuarie-septembrie 2013, 11,7 mil. lei(12,5%) au fost realizate din sursele provenite din bugetul de stat şi o sumă mică de 2,8 mil. lei(3%) din Unităţilor teritorial administrative (UTA). Aproximativ 39,7% di suma investită a fostorientată activităţilor de construcţie montaj, o creştere de 87% comparativ cu perioada similarăa anului precedent.Un indicator relevat este nivelul investiţiilor pe cap de locuitor. Astăzi raionul seplaseazăprintre primele cinci unităţi teritorial administrative cu cel mai mare nivel alinvestiţiilor pe cap de locuitor. Acest indicator a constituit în anul precedent 2,9 mii lei pentruun locuitor anual. Totodată, acest nivel este mult prea mic, plasându-se cu mult sub media peRepublică de 4,7 mii lei, iar decalajul mărindu-se şi mai mult fiind comparat cu municipiulChişinău – 14,1 mii lei.
Figura 54.Profil regional privind nivelul investiţiilor în active pe termen lung pe cap de locuitor,mii lei

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăPer ansamblu, investiţiile în active materiale pe termen lung au marcat o traiectorie neclară dedezvoltare pe parcursul ultimilor ani. În perioada 2007-2010 acestea au trecut, mai cu seamă,printr-o fază de decelerare, după care acestea au urmat un trend crescător. În 2011 acestea ausporit cu 17,9% comparativ cu 2010, iar în 2012 cu 23,7%.
Figura 55. Evoluţia investiţiilor în active materiale pe termen lung în r-nul. Ialoveni5
5 Datele cuprind informaţia pe cercul de întreprinderi incluse în cercetările trimestriale cu numărul mediu de
salariaţi 20 şi peste - exhaustiv, iar până la 20 – selectiv
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Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăÎn această perioadă, rolul determinat în fluctuaţiile mari ale investiţiilor l-a avut modificărilefluxurilor de investiţii provenite din investiţiile efectuate din alte surse decât cele din bugetul destat şi al UTA. Totodată, creşterea din anul 2012 a fost cauzată anume de creşterea investiţiilordin bugetul de stat, a cărui grad de influenţă a constituit 18,1%. În anul 2012, valoareainvestiţiilor provenite din bugetul de stat a constituit 60,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 20,8% dinvolumul total al investiţiilor şi a avut drept consecinţă o reducerea a cotei investiţiilor provenitedin celelalte surse. Valoarea investiţiilor provenite din bugetul UAT a cunoscut variaţii mari înperioada analizată, iar ţinând cont de efectul procesului inflaţionist evoluţia acestora ar putea fiestimată şi mai modest.
Figura 56.Contribuţia finanţelor publice la realizarea investiţiilor în active pe termen lung,2012

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăÎn acest context, urmează să menţionăm că ponderea investiţiilor provenite din bugetul de statşi al UTA a depăşit cum mult media înregistrată pentru regiunea Centru - 22,5% şi peRepublică – 10,7%. Mai mult ca atât, situaţie atestată şi în anul 2006, exceptând municipiulChişinău, în raionul Ialoveni au ost orientate cele mai mari investiţii din bugetul de stat.Totodată, cota cea mai importantă rămâne a fi ocupată de investiţiile provenite din alte surse(Tabelul 12), însă eforturile administraţiei publice urmează a fi consolidate şi orientate spreîmbunătăţirea mediului de afaceri .
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Tabelul 49. Evoluţia investiţiilor provenite din bugetul de stat şi al unităţilor teritorialadministrative
2008 2009 2010 2011 2012

Valoarea nominală, mil. leiFinanţate din contul bugetelor UTA 22,6 15,3 22,8 23,6 22,6Finanţate din contul bugetului de stat 11,7 11,1 3,9 8,1 60,7Alte surse de finanţare 257,4 203,6 173,1 203,8 208,1
Ponderea în total, %Finanţate din contul bugetelor UTA 7,7 6,7 11,4 10,0 7,8Finanţate din contul bugetului de stat 4,0 4,8 2,0 3,4 20,8Alte surse de finanţare 88,2 88,5 86,6 86,5 71,4

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de StatisticăCel puţin în perioada anilor 2012-2013 au fost implementate o serie de proiecte investiţională îndiverse lucrări de infrastructură susţinute preponderent din Fondul Ecologic Naţional şi dinfonduri străine - Fondul social de investiţii, UNICEF. Alte câteva proiecte au fost aplicate şi sunt înaşteptare de aprobare.
Tabelul 50. Proiecte investiţionale realizate în ultimii aniDenumirea proiectului Sursa de finanţare sau programul la cere s-aaplicatManagementul adecvat al deşeurilor solide în teritoriuls. Mileştii Mici Fondul Ecologic Naţional a. 2012Construcţia apeductului în s. Ruseştii Noi Fondul Ecologic Naţional a. 2012Staţia de epurare la grădiniţa de copii, Butucel,,nr.11/12 s. Nimoreni Fondul Ecologic Naţional a. 2012Construcţia staţiei de pompare a apelor managere, APLIaloveni Fondul Ecologic Naţional a. 2012-2013Forarea fântânii arteziene în s. Cigârleni Fondul Ecologic Naţional a. 2012Forarea sondei arteziene şi alimentarea cu apă în s.Costeşti Fondul Ecologic Naţional a. 2011- 2012,,Aleea Tinerilor,, în s. Cărbuna Fondul Tinerilor a. 2009-2012Reparaţia capitala a salii mari din casa de culturas. Văsieni Consiliul local, Fondul social de investiţii şiComunitatea locala a. 2012Reparaţia totala a casei de cultura din s. Costeşti APL I şi II, Sponsori a. 2012Reparaţia capitala a căminului cultural din s. Moleşti APL I şi UNICEF Moldova a. 2011
Sursa: Elaborat conform datelor Consiliului Raional IaloveniFapt care ar veni să explice, inclusiv şi ponderea mare a investiţiilor publice în r-nul Ialoveni,este şi volumul mare al investiţiilor în lucrări de construcţie montaj. Valoarea acestora aconstituit 169,4 mil. lei în anul 2012, ceea ce a constituit circa 58% din valoarea investiţiilorefectuate în active materiale pe termen lung. Pentru comparaţie, nivelul acestui indicator pentruregiunea Centru şi media pe ţară a constituit 50,3% şi, corespunzător, 49,3%. La fel, în acest
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context, este relevant faptul că r-nul Ialoveni s-a plasat în 2012 pe locul 4 la nivel raional în ceeace priveşte volumul investiţiilor în lucrări de construcţie montaj, fiind precedată de mun.Chişinău (5847,9 mil. lei), municipiul Bălţi (440,4 mil. lei), r-nul Drochia (172,4 mil. lei).Cât priveşte evoluţia în timp a acestor investiţii, trebuie de menţionat că în ultimii patru aniponderea acestora a sporit considerabil – 2009 (67%), 2010 (71,3%), 2011 (62,9%), 2012(58%), însă evoluţia a fost determinată, preponderent de dinamica generală a investiţiilor decâtde modificarea volumului acestei categorii de investiţii.
Figura 57.Evoluţia investiţiilor în lucrări de construcţie montaj

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică
1.6.4.2. Analiza SWOT climatul investiţional

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Proximitatea de municipiul Chişinău, care oferă
mai multe oportunităţi de afaceri;

- Nivelul de calificare relativ mai înalt
comparativ cu raioanele mai îndepărtate de
Centru;

- Reţeaua de drumuri diversificată;
- Experienţa agenţilor economici de a participa la

fonduri externe de cofinanţare a investiţiilor
(Pare 1+1);

- Crearea şi funcţionarea incubatorului de
afaceri;

- Lipsa unei direcţii în cadrul CR responsabilă de
atragerea investiţiilor;

- Lipsa unui profil investiţional al raionului, care
ar face vizibilă activitatea investiţională locală şi
oportunităţile existente pentru noi investiţii;

- Insuficienţa instrumentelor de stimulare şi
atragere a investiţiilor în raion, precum şi
instrumente neadecvate pentru promovarea
climatului investiţional în raion.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea
Europeană;

- Lansarea diverselor fonduri naţionale şi
internaţionale de susţinere a investiţiilor.

- Instabilitatea politică şi a politicilor;
- Lipsa dialogului dintre mediul de afaceri şi APL;
- Birocraţia în instituţiile publice;
- Presiunea fiscală ridicată;
- Capacitatea redusă a antreprenorilor mici de a

contracta credite bancare.



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

147

1.6.4.3. Recomandări privind îmbunătăţirea climatului investiţionalFăcând abstracţie de nivelul general mic al investiţiilor în valoare absolută efectuate înRepublica Moldova, raionul Ialoveni, se situează astăzi printre regiunile cu cel mai înalt nivel alinvestiţiilor pe cap de locuitor, inclusiv al investiţiilor în lucrări de construcţie montaj – ceea cepermite o restabilire şi menţinere a infrastructurii fizice a raionului într-o stare relativ bună. Iaru8n avantaj semnificativ în acest sens este amplasarea sa geografică şi proximitatea de capitalăcare creează mai multe oportunităţi de afaceri.Totodată, analizele efectuate indică asupra necesităţii întreprinderii unui set de măsuri care arpermite o valorificare mai bună a potenţialului investiţional existent în raion, care se referă cuprecădere la:1. Crearea unei direcţii în domeniul dezvoltării Investiţiilor în cadrul CR sau pregătireaunui specialist în acest domeniu, în sarcina căruia ar intra scrierea solicitărilor deaplicare la diverse programe investiţionale;2. Crearea profilului investiţional al raionului;3. Identificarea potenţialelor programe de finanţare, integrală sau parţială a afacerilor şiinformarea mediului de afaceri privind oportunităţile existente de finanţare a afacerilor;4. Promovarea imaginii raionului în ţară, precum şi în exteriorul ţării, inclusiv prin creareaunui profil investiţional al raionului, organizarea forurilor raionale sau regionale aantreprenorilor cu invitarea partenerilor străini şi susţinerea participăriiantreprenorilor locali la expoziţii, forumuri comerciale din alte localităţi ale ţării sauinternaţionale;5. Dezvoltarea dialogului APL cu mediul de afaceri;6. Evaluarea obiectelor disponibile în proprietate APL care ar putea prezenta potenţialeobiecte investiţionale şi identificarea altor oportunităţi de afaceri;7. Implicarea societăţii civile şi a mediului de afaceri în susţinerea investiţiilor în obiectede importanţă socială, culturală şi economică prin promovarea conceptului deResponsabilitate Socială Corporativă şi mediatizarea largă a practicilor existente;8. Promovarea parteneriatelor publice private întru susţinerea investiţiilor.
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1.7. MEDIUL

Strategia de dezvoltare integrată a raionului
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio-economic al raionului Ialoveni
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1.7.2. Mediul
1.7.2.1. Aerul atmosfericPe parcursul anului 2011, în raionul Ialoveni activau 106 întreprinderi cu impact redus asuprabazinului aerian, cu suma de emisii de 317,038 t/an şi 99 cazangerii autonome, cu suma deemisii de 298,448 t/an. Emisiile în atmosferă au fost de 615,54 t/an, fiind în creştere încomparaţie cu anul 2010, au aproximativ 16,5 t/an. Cauza constă în creşterea numărului decazangerii în bază de gaze naturale, de la 63 în 2010 aproximativ la 99 în 2011.Dintre poluanţii sectorului industrial asupra aerului atmosferic pot fi menţionaţi aproximativ 9fabrici cu o cantitate de 145,662 t/an, impactul cel mai mare fiind generat de întreprinderilecare activau în sectorul vinicol, cu o emisie de 35,734 t/an, conform informaţiei InspecţieiEcologice
1.7.2.2. Resursele de apăResursele de apă a raionului sunt reprezentate de rîuleţul Işnovăţ şi rîul Botna. De rînd cuacestea mai există 75 lacuri naturale şi bazine artificiale cu o suprafaţă de aproximativ 1625,3ha, ape subterane cu 198 fîntîni arteziene şi circa 4738 fîntîni.Pe teritoriul raionului sunt amplasate 198 sonde arteziene, dintre care: 107 sunt exploatate şi91 neexploatate.În raion există aproximativ 75 bazine acvatice, dintre care 57 se află la balanţa primăriilor. Lamoment, 21 bazine acvatice sunt nămolite, 8 uscate, 17 barajul bazinelor este avariat, la 20bazine evacuatorul de fund nu funcţionează.Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane este cauzată în mare arte de sectorulparticular, sectorul agrar, staţiile de alimentare cu combustibil şi staţiile de epurare a apeloruzate. De asemenea, o altă sursă de poluarea sunt 63 de puţuri neexploatate.Totodată, din cauza celor aproximativ 24 ferme resursele de apă sunt contaminate.
Tabelul 51. Bazinele importante de apă din raionul Ialoveni
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Sursa: în baza informaţiei de la Agenţia Apele MoldoveiSuprafaţa totală a celor mai importante bazine acvatice este de 7,21 km.
Lacul de acumulare Ialoveni a fost construit în 1981 în valea râului Işnovăţ. Apele lacului sefolosesc pentru irigatie. Aici a fost organizata o gospodărie piscicola. Volumul proiectat-21,7mln.m³. Volumulutil-18,9 mln.m³. Perimetrul-13,5km. În urma construirii lacului, s-au schimbatmult conditiileecologice din preajma malurilor. Sunt semnalate alunecări de teren, surpări demaluri, pe alocuri aparsoluri jilave, se dezvolta noi habitate. Suprafeţele din apropiereamalurilor, unde s-au format aceleasiconditii pedologice si trofice, aceeasi componenta floristicaau fost atribuite la unul si acelasi tip deconditii ecologice.
Lacul de acumulare Costesti a fost construit în valea râului Botna în 1963. Suprafata oglinziiapei – 160 ha, volumul – 3,3mln m³. Perimetrul - 5km, adâncimea medie – 1,8 m, adâncimea labaraj – 4,1 m. Pierderile din volumul total constituie 40% fata de volumul initial. Compozitiafloristica a fitoplanctonului include 211 specii si varietati ale algelor planctonice. Predominaprotococalele, algele cianofite si euglenofite.
Lacul de acumulare Razeni. Bazinul de apa Razeni a fost construit în 1963 în valea râuluiBotna. Volumul - 3,4mln. m³. Suprafata oglinzii apei – 1,9 km². Adâncimea la baraj este de 4 m.Perimetrul – 7 km. Compozitia floristica a fitoplanctonului include 251 specii si varietati.La fondarea plantatiilor forestiere de-a lungul lacului de acumulare Razeni au fost aplicatescheme similare si originale de sadire ca si pentru lacul de acumulare de la Costesti. Acesteplantatii sunt unice si pot servi ca baza pentru efectuarea cercetarilor în vederea elaborariiprincipiilor fundamentale de sadire pe teritoriile din preajma malurilor bazinelor acvatice.Bazine acvatice (rezervoare de apa, formate în albii ale râurilor sau în depresiuni de suprafataauscatului prin construire de baraje).În iazurile raionului Ialoveni se întâlnesc urmatoarele specii de pesti: crap oglinda, crap natural,stiuca, salau, sânger (loban), rosioara, cosas, platica, caras argintiu, biban. De asemenea se maiîntâlneste o varietate de reptile ca: Sarpele de apa, Sarpele de casa, vipera obisnuita, sopârlaverde, sopârla apoda, sopârla agera, sopârla argintie.
Staţiile de epurare



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

151

La moment, în raion funcţionează doar 3 staţii de epurare a apelor uzate. Pe parcursul anului2011, în raion au fost acumulate 762,547 mii m3 ape uzate, dintre care au fost epurate doar141,54 mii m3 .Monitorizarea apelor reziduale se efectuează doar de laboratorul SEB SA ”Vinăria Bardar”.
1.7.2.3. Resursele funciareSuprafaţa totală a terenurilor raionului constituiau la 1 ianuarie 2012 78348,57 ha. Dinsuprafaţa totală aproximativ 27710 ha de terenuri agricole sunt supuse eroziunii solului. Celemai însemnate suprafeţe de terenuri agricole puternic erodate sunt în primăriile satelor Puhoi,Ulmu, Horăşti, Costeşti, Ţîpala, Văratic.În ceea ce priveşte alunecările de terenuri, acestea constituiau în 2012 1,9% din suprafaţa totalăde terenuri agricole.
1.7.2.4. Flora şi faunaLa 01.01.2012 suprafaţa totală a plantaţiilor forestiere în teritoriul raionului Ialoveni constituie14526,6 ha.
Figura 58. Suprafaţa plantaţiilor forestiere, ha

Sursa: în baza informaţiei IE IaloveniCea mai mare suprafaţă a plantaţiilor forestiere aparţine ÎSC ”Sil Rezeni”, ceea ce constituie7337 ha.
Fondul forestier

Fondul forestier al raionului Ialoveni are suprafata totala de 9433 ha, acoperit cu padure –8992ha. Conform datelor Asociatiei de Stat pentru Sivicultura „Moldsilva‖ în raionul Ialovenisunt urmatoarele rezervatii naturale:
 Ocolul silvic Razeni situat la 2 km Sud de satul Molesti cuprinde 5 ha;
 Vila Molesti – Razeni parcela 11, subparcela 1, parcela 12, subparcela 3 (gospodariasilvica Cimislia);
 Sectorul etalon de padure „de scumpie‖ cuprinde 110,2 ha situat între satele Malcoci siCondrita;
 Ocolul silvic Scoreni parcela 22, subparcela 1,2,4,7, parcela 23, subparcela 3;
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 Ocolul silvic Capriana , padurile caruia se extind pâna la satul Ulmu, sectorul de Nord araionului Ialoveni.
1.7.2.5. Starea fondului cinegeticAmenajamentele cinegetice sunt efectuate pe o suprafaţă de 7337 ha de către ÎSC ”Sil Rezeni”.Din componenţa ÎSC fac parte trei ocoale silvie cu includerea d e20 de cantoane.La data de 01 ianuarie e 2012 în raion sunt înregistraţi 420 de vînători. Cu toate acestea suntînregistrate cazuri de vînătoare ilicită.
1.7.2.6. Analiza

SWOT

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Existenţa unui agent economic autorizat în
gestionarea deşeurilor doar în oraşul Ialoveni;

- Iniţiative şi proiecte de înverzire a mediului
ambient;

- Acţiuni de lichidare continua a gunoiştilor
neautorizate;

- Activităţi continue de regenerare a fondului
forestier

- Efectuarea permanent a lucrărilor silvotehnice

- Tehnologie insuficientă pentru reciclarea a
deşeurilor;

- Existenţa unui număr semnificativ de
gunoişti neautorizate;

- Lipsa serviciului de salubrizare a primăriilor
existente;

- Nu este efectuată colectarea selectivă a
deşeurilor în întreg raionul;

- Lipsa unei infrastructuri tehnice de
gestionarea deşeurilor;

- Depozitarea nesancţionată a deşeurilor
menajere;

- Întîrzieri sistematice de efectuare a
lucrărilor de înhumare a deşeurilor

- Lipsa proiectelor de execuţie pentru
construirea depozitelor de deşeuri menajere
solide.

- Cazuri de braconaj şi tăieri ilicite ale
fondului forestier

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Posibilitatea de a atrage surse financiare
datorită Fondului Ecologic Naţional

- Oportunitate de dezvoltare a serviciilor de
salubrizare prin clusterizarea localităţilor
raionuluişi dezvoltarea formelor de cooperare
inter comunitare;

- Existenţa programelor de finanţare în
domeniul serviciului de salubrizare;

- Generarea anuală a unei cantităţi
semnificative de deşeuri vegetale care pot fi
utilizate pentru producerea biogazului.

- Tendinţa de extindere a suprafeţelor
gunoiştilor autorizate şi neautorizate

- Nerespectarea spaţiilor autorizate de
colectare a deşeurilor

- Creşterea continuăa gunoiştilor
neautorizate;

- Atitudinea inconştientă a populaţiei faţă de
problemele de mediu;

- Micşorarea arrilor naturale
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1.7.2.7. Recomandări- Acordarea asistenţei consultativ metodologice organelor administraţiei publice locale laelaborarea planurilor de acţiune privind protejarea mediului şi utilizării resurselornaturale;- Organizarea şi desfăşurarea bilunarului ecologic;- Organizarea acţiunilor ”un aer curat pentru toţi”;- Elaborarea mecanismelor de monitorizare şi controling a surselor fixe de poluare aaerului atmosferic;- Inventarierea obiectelor acvatice şi a surselor de apă;- Mobilizarea ONG-urilor locale privind desfăşurarea acţiunilor: ”Un arbore pentrudăinuirea noastră”, ”Apa izvorul vieţii”, ”Rîu curat de la sat la sat”, ”Un aer curat pentrutoţi”, ”Lunarul de salubrizare”- Reciclarea şi utilizarea deşeurilor acumulate care au un impact negativ asupra poluăriiaerului atmosferic;- Utilizarea surselor de energie alternativă care să substituie cazangeriile existente;- Înregistrarea automată a emisiilor poluante a aerului atmosferic de la sursele staţionarede poluare;- revizuirea contractelor de utilizare a bazinelor acvatice, dintre primăriile raionului şipersoanele care le exploatează- Transmiterea sondelor neexploatate la bilanţurile primăriilor şi după necesitatelichidate (aproximativ 63 sonde necesită a fi lichidate);- Plantarea făşiilor forestiere de protecţie a terenurilor agricole, a bazinelor acvatice, arîurilor şi a lacurilor;- Delimitarea de către autorităţile publice locale a rezervaţiilor şi ariilor naturaleprotejate de stat prin borne de hotar, panouri informative, etc.- Regenerarea şi extinderea fondului forestier;- Dezvoltarea serviciului organizat de gestionare a deşeurilor;- Elaborarea programului raional de gestionare a deşeurilor;- Crearea mecanismelor de evidenţă a gestionării deşeurilor în toate primăriile, înconformitate cu articolul 6, literele e) şi g) a Legii nr. 1347 din 09.10.1997 privinddeşeurile de producţie şi menajere, autorităţile administraţiei publice locale suntabilitate cu dreptul de a efectua evidenţa sistematică a formării, depozitării şi prelucrăriideşeurilor pe teritoriul din subordine şi de a întocmi şi ţine registrele locurilor dedepozitare a deşeurilor.- Autorizarea rampelor pentru deşeuri în 17 localităţi- Efectuarea studiului de fezabilitate privind amplasarea depozitelor pentru deşeuri cu osuprafaţă de câte 5 ha în primăriile Rezeni şi Pojoreni- Reînnoirea gropilor Beckari în primăriile raionului;- Educarea ecologică a populaţiei;- Constituirea întreprinderii de colectare, tratare, sortare şi valorificare deşeurilor.Dotarea acesteia cu două autospeciale;- Construirea poligoanelor de depozitare a deşeurilor;
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- Construcţia unei gropi izolate pentru acumularea deşeurilor vegetale;- Instalarea platformelor de colectare selectivă a deşeurilor în 25 de primării ale raionului;
- Organizarea instituţională a Inspecţiei Ecologice, după structură bicamerală: inspectorişi garda ecologică. Dezvoltarea competenţelor personalului IE prin organizarea vizetelorde studii în ţările vecine. Dotarea IE cu o maşină care să permită echipei deplasarea înteritoriu.- Soluţionarea problemelor braconajului;- Dezvoltarea unui mecanism de gestionarea a fondului forestier pentru conservareaacestuia;- Înmulţirea fondului cinegetic;- Efectuarea unui studiu pentru determinarea cantităţii de zăcăminte existente;- Promovarea afacerilor în domeniul biomasei prin stimularea creşterii salciei energeticeîn preajma răului Botna şi Işnovăţ;- Deînmolarea rîurilor şi afluenţilor acestora;- Întocmirea paşaportului ecologic al raionului Ialoveni;- Educarea şi acordarea consultărilor agenţilor economici privind protecţia mediului.
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1.8. TURISMUL

Strategia de dezvoltare integrată a raionului
Ialoveni, 2014 – 2020

Auditul socio-economic al raionului Ialoveni
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1.8.2. POTENŢIALUL TURISTIC AL RAIONULUI IALOEVENI

1.8.2.1. Potenţialul turistic al raionului IaloveniUn pilon important pentru dezvoltarea integrată a raionului îl reprezintă turismul şi potenţialulacestuia.Datorită legăturilor complexe dintre industria turistică şi celelalte ramuri aleeconomiei, turismul are şi un important efectdeantrenare,destimulareaproducţieiînaltedomenii.Pe lângă faptul că permite o valorificare superioară a resurselor naturale şi antropice (forme derelief, peisaje, factori naturali de cură, monumente istorice, etc.), prin dezvoltareaşi exploatarea resurselor de mici dimensiuni, dispersate, turismul contribuie la dezvoltareaeconomiilor locale.Formele turismului sunt variate; de cele mai multe ori acestea rămîn neschimbate pe parcursultimpului. Unul dintre aspectele cele mai importante este produsul şi oferta turistică, caretrebuie să fie atractivă şi diversă, pentru ca rolul acestui sector să fie resimţit pentru întreagasocietate.La elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului ca componentă a Strategiei de Dezvoltare
Socio-Economice a Raionului, s-a ţinut cont de planul sectorial în domeniul turismului, Planul de
dezvoltare durabilă a turismului rural în raion.

1.8.2.2. Potenţialul turistic al raionului IaloveniPotenţialul turistic al raionului Ialoveni constă din monumente naturale geologice şipaleontologice, arii protejate de stat, rezervaţii naturale silvice, monumente de naturăpeisagistică, rîuri şi lacuri.
Fondul acvaticFondul acvatic include râurile Botna si Isnovat cu o lungime de peste 202 km, care tranziteazaraionul si apele subterane ocupând o suprafata de peste 1990km patrati. Cele mai marisuprafete ocupate de lacuri sunt prezente în localitatile Ialoveni, Costesti, Danceni,Razeni, Ulmu.În teritoriul raionului sunt 74 de bazine acvatice, cu suprafata totala de 1423.95 hectare.Celemai importante fiind : Danceni1 cu 181.3ha, Danceni2 cu 18ha, Danceni3 cu 110.7ha, Danceni cu
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117.18ha, Malcoci cu 37.1ha, Tipala cu 180ha, Rezeni cu 88.05ha, Costesti cu 104ha si Ulmu cu114ha.
Monumente naturaleConform ASS ”Moldsilva”, în zona centru, în raionul Ialoveni, zonarea monumentelor naturaleeste prezentată în tabelul de mai jos:
Tabelul 52.Monumente ale naturii, r-nul Ialoveni

Sursa: ASS ”Moldsilva”
Potenţial turistic antropicPatrimoniul antropic al raionului este caracterizat de:

 57 situri arheologice,
 36 biserici, dintre care 15 - de nivel national
 3 mînastiri,
 18 monumente în memoriam,
 1 cetatuie,
 1 necropola,
 1 tumul,
 1 complex subteran al vinului
 1 beci cu fîntîna
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Potenţialul turistic etnografic şi meşteşugărescUn obiectiv de interes turistic deosebit ar putea fi Muzeul de istorie si etnografie din s Vasieni.Un tezaur în sine îl constituie mesterii populari din satele Bardar, Danceni, Malcoci, Milestii Mici,Suruceni, Vasieni, Ulmu. În special, în aceste sate de Codru sunt multi botnari, dogari, tablari.De asemenea, în raionul Ialoveni există un număr considerabil de pictori a căror lucrări suntestimate atît în Republică cât şi peste hotarele ţării.Totodată, existenţa a 13 colective artistice oferă posibilitatea dezvoltării unui turism bazat peoferte attractive şi unice.Cele mai de amploare colective sunt:
- „Cîntam eroiii neamului"- festivalul cîntecului patriotic si haiducesc, folcloric
- „Florile dalbe"- festivalul obiceiurilor de iarna
- Expozitia - concurs de arte plastice picture „Martisor"
- „Ziua Republicii Moldova”
- „Cântecul pascal”.

1.8.2.3. Inventarierea resurselor turistice din localităţile raionului

A. Or. Ialoveni
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Figura 59. Harta obiectelor arheologice din microzona or. Ialoveni

Ialoveni-Marginea de est a orasului (,1). Asezare apartinând culturii Sântana deMuresCernjachov. Statiunea se afla la periferia estica a orasului.Aria asezarii este de circa 350 -200 m.
Ialoveni – Hotarul de est al orasului (2).
Ialoveni - Marginea de sud a orasului(3). Asezare cu urme de locuire din Hallsttatul timpuiu(cultura Chisinau – Corlateni) si din epoca romana
Ialoveni – La sud de oras (4).Asezare din epoca medievala timpurie apartinând culturii Dridu(sec.X-XI).
Ialoveni – Panta estica a Sesului lui Mardari (5). Punct arheologic cu vestigii din perioadamedievala târzie sau moderna (sec. XVIII-XIX).
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Ialoveni – Panta vestica a Sesului lui Mardari (6). Statiune arheologica cu descoperiri dindiferite epoci: asezare neolitica apartinând culturii ceramicii liniare, urme sporadice de locuiredin epoca eneolitica (cultura Cucuteni-Tripolie, faza C);
Ialoveni – Hârtop (7). Asezare cu resturi de locuire din epoca bronzului (faza incerta) si dinperioada medievala târzie (sec. XV-XVIII).
Ialoveni – Timileauca (Savantul) (8). Asezare din a doua epoca a fierului apartinând culturiigetice (sec. IV-III a. Chr.).
Ialoveni – La sud-vest de Iazul lui Bozu (9). Asezare din epoca romana târzie apartinândculturii Sântana de Mures-Cernjachov (sec. IV p. Chr.).
Ialoveni- La sud-est de Iazul de la Danceni (10). Asezare din epoca antica târzie apartinândculturii Sântana de Mures-Cernjachov (sec.IV p.Chr.);
Ialoveni - Dealul Manastirii. Complex funerar în forma de tumul circular.Atracţiile turistice ale oraşului:

- Biserica ”Sfînta cuvioasă Parascheva”
- Biserica ”Acoperămîntul Maicii Domnului”
- Fabrica de vinuri ”Vinuri Ialoveni”

B. BardarBardar este un sat şi comună din raionul Ialoveni. Satul are o suprafaţă deaproximativ 1.91kilometri pătraţi, cu un perimetru de 8.02 km pătraţi.Obiectele de atracţie turistică:
- Ferma de struţi
- Vinăria Bardar
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C. Costeşti În cadrul situlu Costesti Gârla(asezare din sec.X-XIII de tipul
Dridu-Raducaneni si Oras al
Hoardei de Aur din primajumatate
a sec.XIV cu o cetatuie )au fostdescoperite câteva asezari ale culturiigeto-dace (sec.IV-III a.Chr.), Sântanade Mures-Cerneahov (sec.III-IV) simedievala târzie (sec.XV-XVIII).Asezarea din sec.X-XIII e situata pemalul din dreapta râului Botna, pe osuprafata de 200x150 m.

„Orasul medieval de pe Botna”, numit si „Oras al Hoardei de Aur‖ se extinde pe ambele maluriale râului Botna, pe o suprafata cu lungimea de 2,5 km si latimea de 2,0 km. La marginea denord-est a orasului pe un promontoriu se afla un cimitir cu înhumatii medievale. Un alt cimitircu înhumatii medievale se gaseste la nord-est de oras pe versanta de est a unui promontoriu dinstânga Botnei. La nord de oras pe platoul «Cetatuie» din imediata apropiere a primului cimitirse gasesc vestigiile unei fortificatii medievale. În partea centrala a monumentului, în luncaBotnei la adâncimea 1,0-1,5 m într-un sant de melioratie au fost observate mai multe temelii dinpiatra, ramasite ale cladirilor orasenesti din sec.XIV. La marginea de nord-est a orasului învâlceaua de lânga primul cimitir se gasea un cartier cu ateliere pentru producerea si ardereaceramicii.În toate sectoarele monumentului poate fi observata ceramica oraseneasca a Hoardeide Aur, iar în perimetrul asezarii din sec.X-XIII ceramic lucrata la roata înceata cu inciziivalurite-orizontale.
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Costesti – în Dreapta Iazului. Aici au fost descoperite asezari din sec.V-VII, din sec.VIII-IX, dinsec. X-XI si din prima jumatate a sec.XIV. Tot în acest spatiu, pe panta dreapta a lacului deacumulare format în valea râului Botna, este situata si o asezare medievala târzie din sec.XV-XVII. Asezarea este intersectata de drumul Costesti-Pojoreni. Asezarea se întinde pe o suprafatade 500 m, pe 100 m. O mare parte din asezarii a fost acoperita de apa lacului de acumulare.
Costesti – în Stînga Iazului, - asezare din sec.VIII-IX. Tot aici mai exista si alte orizonturiculturale cum ar fi: o asezare a culturii Sântana de Mures-Cerneahov, sec.III-IV, si o asezare aculturii medievala târzii, sec.XVII. În cadrul sitului au fost descoperite fragmente de ceramicamedieval timpurie lucrata cu mâna din sec.VIII-IX.Prima mentiune documentara despre existenta satului Costesti dateaza din anul 1573. În acestact se zice ca Ioan Voda cel Cumplit‖... întareste preotului Toader din Lapusna o jumatate dinsatul Costesti, partea de sus cu helesteul si moara în Botna.

D. HorăştiLocalitatea se gaseste pe rîul Botna, la 31 km de Chisinau, între satele Costesti, Zîmbreni, Tipala,Razeni, Ciogîrleni, Bacioi. Horastii au fost atestati la 7 august 1617. Arhiologii au descoperit înspatial respectiv 5 asezari si 3 tumuli.Obiecte de atracţie turistică:
- Iazul Chihnicea
- Bisera ”Sf. Nicolae de vară”
- Mănăstirea ”Sf. Cneaz Vladimir”
- Muzrul satului
- ”Cei cinci plopi”
E. Mileştii MiciMileştii Mici este situat în valea râului Işnovăţ şi pârâiaşului Râpa Satului,coord.geografice:46.53 , long. 27.28 , distanţa de la Chişinău: 18 km.Atracţii turistice:
- Vatra istorică a satului, care a păstrat sistemul tradiţional de ulcioare, pieţe şistrăzi;
- Fântâni seculare cu cumpănă (7 sunt amplasate în Larga , altele 7în Stoian );
- Biserica Sf.Nicolae din 1870;
- Cimitirulcu o vârstă de circa 1000 de ani:
- Moaradevânt:
- BrazdaCazacului;
- Mina de piatră;
- Combinatul de Vinuri MileştiiMici care a devenit celebru dupaincludereaînCarteaRecordurilor Guiness ca cea mai mare colecţie de vinuri din lume, cu peste 1,5 milioane sticle.Complexul de galerii (pivniţe) de aici este cel mai mare din Europa, întinzându-se peaproximativ 200 km, din care doar 60 km sunt folosiţi.Concluzie: este efectuat un studio de evaluare a potenţialului antropic a localităţilor, cuindicarea exacta obiectelor de semnificaţie istorico turistică.
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1.8.1.4. Evaluarea structurilor turisticeII. Hoteluri şi tabere turisticeUnicele 2 hotele din raion, situate la Costeşti oferă turiştilor o gamă largă de servicii. Primul mini-hotel dispune de 7 odăi, bucătărie, saună, sală pentru banchet. Al doilea hotel oferă servicii de cazareapentru 40 persoane, 2 săli pentru recepţii şi o cramă. Capacitatea de deservire constituie 400 persoane.III. AgropensiuniÎn raion, în special în sate nu există agropensiuni, dat fiind faptul apropierii raionului de Chişinău.
1.8.2.4. Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Existenţa unui număr variat de obiecte de
destinaţie turistică;

- Prezenţa valorilor artizanale;
- Fondul cultural istoric diversificat;
- Cunoaşterea de către populaţie de existenţa

turismului religios din raionul IALOVENI ;
- Existenţa unui potenţial şi tradiţii etno

folclorice care poate fi valorificat în cadrul
diferitor trasee turistice

- Obiective ale patrimoniului turistic de valoare
şi cunoscute în rîndul potenţialilor turişti

- Existenţa unei structuri turistice de primire
clasificate

- Resursele turistice competitive şi attractive
- Turismul de afaceri dezvoltat;
- Flora şi fauna diversă;
- Existenţa unor agenţi economici cunoscuţi care

activează în domeniul turismului
- Există evaluarea întregului potential antropic

care ar permite zonarea turistică
- Existenţa bazei meşterilor populari care

constituie o resursă turistică importantă
pentru raion

- Tradiţii de organizare a manifestaţiilor
culturale şi ecologice

- Existenţa planului de dezvoltare a turismului

- Inexistenţa parteneriatelor între APL, agenţii
turistice naţionale şi obiectele de deservire
turistică în raion;

- Capacitatea centralizată de management în
domeniul turismului slab dezvoltată;

- Implicarea redusă a APL-urilor în dezvoltarea
turismului;

- Lipsa postului pentru personalul din domeniul
turismului şi insuficienţa specializării
personalului existent în domeniu

- Canalele şi mijloacele de promovare a
infrastructurii turistice a raionului slab
dezvoltate;

- Lipsa unui oficiu şi a unui centru de informare
turistică

- Lipsa cunoştinţelor, instrumentelor,
metodelor de marketing turistic. Lipsesc
campaniile de promovare a turismului din
partea administraţiilor locale

- Nu există un sistem de informare – orientare
a turiştilor pe trasee locale, diversificarea
ofertei meşteşugăreşti şi comercializarea
acestora în apropierea resurselor turistice

- Lipsa traseelor turistice şi a programelor
turistice coordonate la nivel local de instituţie
sau persoană specializată în domeniu –
conlucrarea redusă cu agenţii economici în
domeniul practicării turismului

- Starea fizică a obiectelor turistice precară
- Nu există o zonare a obiectelor şi a

destinaţiilor istorico turistice
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- Multe obiecte turistice au fost privatizate şi
nevalorificate de către agentul economic

- Reţeaua structurilor de cazare din Raion slab
dezvoltată, în special în localităţile din mediul
rural cu potential touristic mare, cum ar fi:
Mileştii Mici, Horeşti, Ruseştii Noi, Costeşti,
Malcoci, Văsieni

- Insuficienţa de hărţi turistice locale tematice
(hartă rutier-turistică, hărţi cu itinerare
turistice pentru diverse forme de turism).

- Lipsa produsului turistic;
- În raion nu există nici un sanatoriu.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Existenţa resurselor şi zăcămintelor naturale
care pot fi utilizate la dezvoltarea
meşteşugăritului popular

- Oportunitatea de dezvoltare a unui portofoliu de
servicii turitice/ oferte turistice, în funcţie de
obiectul turistic;

- Posibilitatea de includere a unităţilor de cazare
turistică în programul traseelor turistice
existente şi colaborarea eficientă cu proprietarii
acestor unităţi;

- Posibilitatea dezvoltării turismului de afaceri în
raion

- Existenţa ONG-urilor locale care pot fi implicate
în promovarea şi dezvoltarea traseelor turistice

- Reţeaua hidrografică a raionului dezvoltată
- Relief atrăgător pentru practicarea turismului
de interes special

- Repararea drumurilor şi porţiunilor de drum
naţionale cu conexiune la raionul IALOVENI

- Susţinerea de către donatorii externi a
proiectelor de conservare a patrimoniului
turistic

- Posibilitatea aplicării la programele
transfrontaliere în domeniul turismului
(programul Operaţional Comun România –
Ucraina – Republica Moldova)

- Posibilitatea includerii obiectivelor turistice în
rutele turistice regionale

- Diversitatea florei şi faunei
- Existenţa premiselor de dezvoltare a unui

- Lipsa concepţiei de dezvoltare durabilă a
turismului;

- Bugetul raional pentru dezvoltarea turismului
limitat;

- Infrastructura de acces la obiectele de
destinaţie turistică precară;

- Nu există personal instruit în domeniul
acordării serviciilor turistice

- Dezorganizarea zonelor de recreere turistică;
- Lipsa capacităţilor antreprenorilor de operare
pe piaţa specifică turistică

- În plan naţional, formele de turism sunt
dezvoltate neuniform;

- Instituţiile de învăţământ nu pregătesc cadre
de specialitate ”ghid turistic”;

- Preţurile la transportul turistic nu stimulează
dezvoltarea turismului intern;

- Nu există un birou naţional de informare şi
promovare turistică;

- Lipsa unui concept de stand naţional pentru
participare la expoziţiile internaţionale;

- Lipsa de hărţi turistice naţionale tematice
(hartă rutier-turistică, hărţi cu itinerare
turistice pentru diverse forme de turism);

- Lipsa experienţei APL de toate nivelurile în
administrarea resurselor turistice

- Accesul limitat al localităţilor la infrastructura
tehnico edilitară ceea ce cauzează şi un interes
mai scăzut din partea potenţialilor agenţi
economici ale unităţilor de cazare ca să
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1.8.2.5. RecomandăriConform PDDT, se recomandă zonarea turistică în două regiuni:
I. „LA CUMPANA VESNICIEI”,care include, pentru început, localitatile Ialoveni, Costesti, Hansca, Molesti, Bardar, Milestii Mici,
Rezeni

II. „LACUL CODRILOR ALBASTRI”,Extinsa, initial, pe teritoriul localitatilor Ialoveni, Danceni, Suruceni, Malcoci, Nimoreni, Ulmu,
VasieniPotenţialul antropic al primei zone date se destinde prin:

 1 asezare oraseneasca
 58 asezari,
 4 asezari cu necropola
 2 necropole
 1 complex funerar
 1 cetatuie
 5 tumuli

portofoliu larg de produse şi categorii de turism
- Implementarea strategiei de dezvoltare a
turismului 2020;

- Perspective de adoptarea, la nivel de stat, a
mecanismului de asigurare a calităţii serviciilor
prestate de către ghizii de turism;

- Diversificarea instrumentelor de informare şi
promovare turistică;

- Republica Moldova este membru al
organismelor internaţionale care sprijină
dezvoltarea turismului (Organizaţia Mondială a
Turismului a Naţiunilor Unite, Centrul de
Competenţă Dunăreană, OCEMN, GUAM,
Consiliul pentru Turism al CSI, etc.)

- Posibilitatea creării pensiunilor turistice în
localităţile în localitatile Ialoveni, Bardar,
Costesti, Hansca, Horodca, Molesti, Malcoci,
Milestii Mici, Nimoreni, Razeni, Ulmu, Vasieni

- Existenţa unui potential pedagogic care ar putea
fi implicat în prestarea produselor turistice

- Raionul este baştina unui număr semnificativ de
oameni celebri, casele şi lucrările cărora pot fi
incluse în produsul şi circuitul touristic

- Disponibilitatea societăţii civile de a se implica
în derularea proietelor de dezvoltare ecologică,
turistică şi culturală.

activeze în zonă
- Nu există o infrastructură de agrement
educativă, aceasta fiind caracterizată de
baruri, cafenele, restaurante şi discoteci

- Insuficienţa facilităţilor pentru dezvoltarea
turismului;

- Insuficienţa promovării raionului;
- Conştientizarea insuficientă a populaţiei
privind importanţa turismului în raion;

- Lipsa personalului instruit în domeniul
managementului turisitic;

- Cadrul legal în domeniul turismului
împovărător şi imperfect;

- Încălcările legislaţiei cinegetice şi existenţa
cazurilor de braconaj.
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 1 val de pamânt cu sant, (sec.XV-XVII)
 1 moara de vînt1
 beci turcesc
 1 Complex subteran pentru pastrarea vinului
 9 biserici,
 21 monumente în memoriam
 1 menajeriePotentialul antropic al zonei a doua se destinde prin:
 55 asezari,
 4 asezari cu necropola
 2 necropole
 1 complex funerar
 1 cetatuie
 2 tumuli
 1 fortificatie monostratigrafica
 1 Troita din sec II-I î.e.n.
 7 biserici,
 9 monumente în memoriamPentru fiecare dintre zonele delimitate, urmează a fi dezvoltate traseele turistice şi produsele specific.I. Zona ”La cumpăna veşniciei”. Sunt recomandate dezvoltarea următoarelor trasee turistice:”la cumpăna veşniciei””la un pahar de vorbă bună””mini-safari Park”II. Zona ”Lacul codrilor albaştri”. Sunt recomandate dezvoltarea următoarelor trasee turistice:”lacul codrilor albaştri””tradiţii meşteşugăreşti”
 Pentru fiecare dintre aceste zone urmeză să aibă loc organizarea şi planificarea programelorturistice şi produselor specific. De asemenea, crearea unui dialog între toţi factorii interesaţieste stringent necesară.
 Realizarea proiectelor investiţionale pentru produsele/traseele turistice în vederea atrageriipotenţialelor surse de finanţare pentru dezvoltarea zonelor şi sporirea numărului de vizitatori;
 Consolidarea tuturor actorilor implicati în dezvoltarea activitatii turistice în raionul Ialoveni;
 Crearea centrului de informare turistică;
 Angajarea personalului calificat în cadrul APL pentru dezvoltarea turismului;
 Crearea şi dezvoltarea reţelelor de pensiuni rurale;
 Restaurarea obiectelor de interes touristic;
 Crearea şi reabilitarea drumurilor de acces la principalele zone turistice;
 Reînnoirea reţelei de indicatoare rutiere care să indices pre obiectele de interes touristic:
 Dezvoltara traseului de biciclete turistice care să aibă delimitare către zonele turistice;
 Amenajarea zonelor de odihnă şi diversificarea serviciului de agrement;
 Amenajarea zonelor de agrement acvatic;
 Crearea pieţelor meşteşugăreşti;
 Stabilirea relaţiilor de bună vecinătate şi intensificarea colaborării în domeniul turismului cueuro regiunile;
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 Elaborarea unor mecanisme eficiente transfrontaliere si inter-regionale, stabilireaparteneriatului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte tari europene;
 Crearea mecanismelor care să asigure transparenţa activităţii turistice în raion;
 Crearea şi certificarea spaţiilor adecvate pentru activitatea de turism;
 Asigurarea creării agenţiilor de turism în raion şi atragerea ghizilor turistici.
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1.9. CULTURĂ ŞI SPORT

Strategia de dezvoltare integrată a raionului
Ialoveni, 2013 – 2020

Auditul socio-economic al raionului Ialoveni
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1.9.2. DOMENIUL CULTURAL

1.9.2.1. Evaluarea mediului culturalRaionul Ialoveni se remarcă cu o istorie culturală bogată şi cu un prezent în care cultura este unpilon important al comunităţii locale. Prin urmare, cultura este promovată în principal prinintermediul căminelor culturale, biserici, muzee, biblioteci, punîndu-se accent pe promovareaculturii şi artei populare tradiţionale.În raionul Ialoveni sunt înregistrate peste 62 de instituţii culturale, dintre care 34 biblioteci, 2muzee, 2 instituţii de învăţământ artistic, 24 case şi cămine de cultură cât şi 14 formaţii caredeţin titlul de formaţie-model şi 51 fără titlu model. Toate instituţiile culturale sunt însubordinea Secţiei Cultură Ialoveni - serviciu de stat descentralizat, care se supune metodologicMinisterului Culturii al Republicii Moldova iar administrativ - Consiliului Raional Ialoveni.Prin urmare, raionul Ialoveni este bogat în edificii religioase care sunt în număr de 32 cele maiimportante sunt: Biserica „Sf. Împ. Constantin şi Elena”, Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” din satulPuhoi, Biserica „Sfiinţii Arh. Mihail şi Gavriil” din satul Rezeni, Mănăstirea „Sfîntul Gheorghe”, etc.
Tabelul 53.Valorile culturale ale raionului Ialoveni
Nr. Denumirea Numărul

1. Case şi cămine de cultură 24
1. 2. Biblioteci 34
2. 3. Muzee 2
3. 4. Instituţii de învăţământ artistic 2
4. 5. Formaţii cu titlu model 14
5. 6. Formaţii fără titlu model 51
6. 7. Monumente, dintre care: 201

7.1. Monumente arheologice 115
7.2. Arhitectură civilă 3
7.3. Sculptură şi pictură monumentală 8
7.4. Monumente de istorie 31
8. Arhitectură religioasă, dintre care 38
8.1. Troiţe 6

7. 8.2. Biserici şi mănăstiri 29/3
8. 9 Arhitectură rurală şi industrială 6

Sursa: în baza datelor oferite de Consiliul Raional Ialoveni
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Conform „Registrul monumentelor din raionul Ialoveni”, sunt înregistrate 201 de monumentede diferite tipuri în cele mai semnificative sunt monumetele arheologice în număr de 115, dintrecare: 101 sunt aşezări, 5 necropole, 3 cetăuţui, 5 tumuli, 1- valuri de pămînt. Majoritateamuzeelor şi obiectivelor istorice din raionul Ialoveni au fost restaurate şi se află într-o starearhitecturală satisfăcătoare.
Case culturaleCasele de cultură îşi organizează activitatea în baza Regulamentului propriu de activitate(conform programelor anuale şi trimestriale de activitate), elaborat şi aprobat în corespunderecu prevederile Regulamentului-tip, precum şi de actele legislative şi normative în vigoare.Casele şi căminele de cultură se aflată în gestiunea APL-I şi II şi se află într-o stare satisfăcătoare.Capacitatea caselor culturale conform datelor BNS pentru anul 2012 este de 5,6 mii despectatori, ceea ce reprezintă 2% din numărul total pe republică şi 4% din zona Centru. Înmedie, la 1000 revin 56 de locuri, medie mai mică decât pe ţară (90 locuri) în anul 2012, acesttrend este în scădere.
Figura 60.Evoluţia numărului de locuri în sălile de spectacole în raionul Ialoveni, mii

Sursa: elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPEÎn raionul Ialoveni, activează 24 de case şi cămine culturale. Starea căminelor culturale este, îngeneral, satisfăcătoare, din totalul clădirilor, 15 case/cămine de cultura au nevoie de reparaţiecapital din 23. Cele mai importante fiind: Bardar, Cigârleni, Costeşti, Hoeşti, Puhoi, Ulmu, Văsieni,etc. Pe lăngă Casele de Cultură din raion îşi desfăşoară activitatea 65 de formaţii artistice deamatori, din care 14 formaţii cu titlu „Model”.Sunt în stadii de reparaţie capitală Costeşti, Ulmu, Puhoi. Starea tehnică a edificiilor de culturărămâne dificilă şi la un nivel scăzut, puţine case/cămine de cultură sunt dotate cu aparataj, doarCosteşti, Horeşti, Răzeni sunt dotate cu laptop, iar aparate de fotografiat li s-au cadonat la 5instituţii jubiliare in anul 2013: Ialoveni, Bardar, Homuteanovca, Suruceni, Ulmu.Sunt instituţii care nu au încălzire în perioada rece a anului, ca: Bardar, Cărbuna, Cigârleni,Costeşti, Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca, Hansca, Malcoci, Mileştii Mici, Moleşti, Puhoi,Ruseştii Noi, Sociteni, Suruceni, Ţâpala, Ulmu, Zâmbreni.
Biblioteci
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Cultura raionului Ialoveni este promovată, de asemenea, prin intermediul reţelei de biblioteci cecuprinde în structura sa 34 de biblioteci (27 biblioteci mixte pentru copii şi adulţi, 4 bibliotecipentru copii şi 4 biblioteci pentru adulţi), ce pun la dispoziţia utilizatorilor sute de mii devolume şi antrenează publicul cititor în diferite activităţi culturale. Din numărul total pe ţară,3% din biblioteci publice sunt în raionul Ialoveni, în număr de 34 cu un număr de cititori 22583.Fondul de carte este de 371,6 mii exemplare în anul 2012, în creştere cu 0,9% faţă de anul 2011.Respectiv, analizând evoluţia fondului de carte, se observă o creştere nesemnificativă anumărului de cărţi şi reviste în perioada anilor 2006-2012 (acesta a scăzut cu 0,6%), ceea cedenotă că îmbogăţiriea cu fond de carte a bibliotecilor raionului este constantă.
Figura 61. Evoluţia fondului de carte în raionul Ialoveni

Sursa: elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPENumărul cărţilor şi revistelor în medie la 100 locuitori este de 371 în dinamică acest indicatoreste în descreştere, la fel ca şi la nivelul ţării (475), în anul 2012, ceea ce înseamnă o degradare asituaţiei şi învechirea fondului de carte. În raionul Ialoveni 12 biblioteci sunt dotate cucalculatoare (Biblioteca Publică orăşenească Petre Ştefănucă,; Filiala de carte română „NicolaeTitulescu”; Filiala copii „Spiridon Vangheli”; Dănceni; Malcoci; Mileştii Mici; Ulmu; Văsieni;Zîmbreni, Cărbuna, Horeşti,Hansca).Consiliul Raional, Secţia Cultură în colaborare cu Editurile „Ştiinţa”, „Pontos”, „ARC” realizeazăproiectul de susţinere a scriitorilor, poeţilor din raion editându-le operele. Astfel au fost editate14 cărţi: Grigore Botezatu. Datini şi creaţii populare; Dumitru Blajinu. În cadrul acestui proiects-a preconizat editarea a 33 de monografii a localităţilor din raion. Pînă în prezent au apărut 9monografii a localităţilor: Ialoveni, Bardar, Horeşti, Malcoci, Răzeni, Suruceni, Ulmu, MileştiiMici.Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă” şi filialele ei număra un fond de circa 86 miide volume, oferind utilizatorilor mai mult de 51 mii de volume in limba de stat si 35 mii in altelimbi. Cel mai impunător procent de documente în colecţiile bibliotecilor din oraşul Ialovenisunt cărţile 83871 ex., care reprezintă 97,6 %, apoi ediţiile periodice – 1283 ex., care alcătuiesc1,5 %. Numărul documentelor electronice – 215 ex. alcătuiesc numai 0,2 % din volumulcolecţiilor. Colecţiile bibliotecilor permit anual servirea circa a 7000 de cititori, iar numărulpublicaţiilor consultate circa 146204 unităţi de evidenta.
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Anual fondurile bibliotecilor publice din or.Ialoveni se completează cu circa 2000 exemplarecărţi şi ediţii periodice din diverse surse: Secţia Cultură, Primăria Ialoveni şi Donaţii de laBiblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru copii „Ion Creangă”,Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul Acces Info, persoane particulare, Consiliul Europei,Danemarca, editura „New era”.Completarea colecţiilor din raion, s-a efectuat prin achiziţii şi donaţii. Suma achiziţiilorconstituie 283808 lei în anul 2013. În anul 2012 s-a efectuat achiziţie de carte în sumă de271200 lei – programare primării.În anul 2012 bibliotecile din raion au beneficiat de donaţia decarte în sumă de 57341 lei din partea Guvernul şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.Respectiv în anul 2013 bibliotecile au primit donaţii particulare de la Guvernul Românie –partea II-a; Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Editura “Ştiinţa” – 1030 de exemplare însumă de 30426,0 lei. Astfel, au fost scoase din circuit publicaţii deteriorate, depăşite moral,nesolicitate în număr de 9840 de exemplare. Rata de înnoire a fondului pe perioada anului încurs a constituit în anul 2013 - 46 ani.
Gradul de utilizare a bibliotecilor publice din raionPe perioada an. 2012 bibliotecile au oferit servicii de lectură şi informare pentru 20605 cititori(utilizatori activi), inclusiv copii – 11276 (utilizatori activi). Frecvenţa constituie 177294,inclusiv copii 110556. Împrumutul documentelor constituie 426,607 unităţi materiale, în limbaromână – 366084 u.m. Documente împrumutate per capita 4,4; per utilizator –20,7; perangajat – 8887,6 documente. Rata de utilizare a colecţiilor – 1,2. Indicele mediu de lectură – 19,4.
Personalul antrenat în domeniul culturiiÎn domeniul culturii activează 174 de specialişti. În cadrul casei şi căminelor de cultură sunt 85de specialişti, cu vîrsta cuprinsă de la 23 la 60 de ani. Respectiv, din 85 de specialişti din cadrulinstituţiilor de cultură doar 47 au studii superioare, 62 au studii de specialitate: medii şisuperioare şi, iar restul angajaţilor au studii medii şi sunt din diferite domenii de activitate ca:drept, pedagogie, ştiinţe ale comunicării, contabilitate, culturologie etc.La biblioteci lucrează 48 de bibliotecari majoritatea au studii de specialitate (bibliotecar).Structura pe vârstă este următoarea: intervalul 25 - 35 ani-6; 36 - 45 ani–5, 46 - 55 ani – 14, 56 –66 ani –20. Astfel, ponderea persoanelor cu vârsta de peste 56 de ani este de 44,4%. În raionulIaloveni, nivelul salariilor pentru un tînăr specialist este de 1000 de lei - la categoria 12 salariuleste 1122 lei şi se adaugă 10%, acest fapt este o problemă în atragerea tinerilor specialişti.
Activităţi culturaleCei 85 de specialişti ai caselor de cultură în comun cu 14 colective artistice cu titlul „model”, peparcursul întregului an, organizează şi desfăşoară pentru populaţia raionului Ialoveni o gamălargă de manifestări culturale, artistice, festivaluri şi concursuri. În anul 2013 au fost efectuateaproximativ 2182 de manifestrări - artistice.Acţiunile artistice prin participarea colectivelor la festivalurile tradiţionale, organizate înIaloveni la nivel raional:- Sărbătoarea cîntecului popular „Mîndră floare de pe Botna”;
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- Sărbătoarea meşterilor populari „La poalele Ţiglei”;- Festivalul-concurs naţional bienal al violoniştilor „Filip Todiraşcu”;- Festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurile de iarnă „V-am urat, v-am tot urat”, etc.În cadrul raionului se organizează acţiuni artistice publice de către Secţia cultură şi APL, pentruparticiparea meşterilor populari (croşetă, ţesuturi tradiţionale, lucrări artistice din ceramică,etc.).
1.9.2.2. Principalele probleme ale domeniului culturalÎn urma analizei efectuate au fost evidenţiate următoarele constrîngeri ce crează impedimenteîn dezvoltarea domeniului cultural. Aici pot fi menţionate cele mai importante:- Insuficienţa finanţării din sursele bugetare. Din punctul de vedere al desfăşurăriiactivităţilor culturale, instituţiile de resort din raionul Ialoveni întâmpină o problemăextrem de bine cunoscută şi popularizată: subfinanţarea. Lipsa fondurilor faceimposibilă desfăşurarea unor evenimente de amploare şi demotivează personalulinstituţiilor de cultură.- Lipsa conlucrării dintre agenţii economici şi APL în promovarea produsului autohton

cultural;
- Nu există un concept şi nu este promovat produsul cultural în mediul rural;- Remunerarea muncii la un nivel scăzut cât şi a condiţiilor de muncă insuportabile, conducla fenomenul migraţionist ce se observă în sfera artiştilor locali din raion cât şi aangajaţilor din domeniu spre alte domenii de activitate sau în alte ţări.- Sistemul de finanţare nu este transparent şi nu stimulează creativitate. Reprezentanţiiputerii locale (primarul şi consilierii) deseori nu conştientizează rolul şi necesitateaactivităţilor culturale în viaţa comunităţii, primarii şi consilierii redirecţioneazăfondurile destinate culturii pentru alte necesităţi.- Oamenii de creaţiei nu beneficiază de scutiri fiscale cât şi de un sistem de asistenţăsocială.- Artiştii profesionişti cu diplomă de absolvire, dar şi cei care deja activează în domeniu,nu-şi pot găsi un loc de munca conform calificării şi rămân şomeri sau se confrunta cu

probleme de ordin social. Există o problema a integrării acestora în lumea artei şiasigurării protecţiei sociale.- Marea majoritate a edificiilor culturale în raion necesită reparaţii.- Instituţiile bibliotecare şi muzeele nu dispun de mijloace financiare pentru dotarea cusistemă de încălzire şi echipament necesar.

1.9.2.3. Analiza SWOT mediul cultural

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE
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- Existenţa unui patrimoniu cultural bogat;
- Existenţa în raion a instituţiilor artistice;
- Existenţa tradiţiilor populare;
- Evoluţia pozitivă a fondului de carte (în anul

2012 s-a înregistrat 371,6 mii exemplare, în
creştere cu 0,9% faţă de anul 2011);

- Existenţa potenţialului uman în domeniul
culturii – factor esenţial de dezvoltare a
sectorului cultural şi de producere a brandului
regional (meşteri emeriţi, ansambluri
folclorice, etc.).

- Inexistenţa unor parteneriate cu
organizaţii neguvernamentale din zonă;

- Nevalorificarea potenţialului etnografic şi
istoric al zonei;

- Insuficienta resurselor umane, materiale şi
financiare în domeniu;

- Lipsa fondurilor locale pentru dezvoltarea
sectorului cultural (starea avansata de
degradare a unei mari părţi din casele şi
căminele culturale);

- Dotare insuficientă pentru majoritatea
bibliotecilor cu echipament tehnic;

- Număr redus de proiecte culturale iniţiate;
- Lipsa mecanismelor şi a managementului

de promovare a potenţialului uman şi a
articolelor produse de meşterii populari;

- Insuficienţa colectivelor cu titlu „Model”;
- Lipsa unor magazine/ puncte de

valorificare a produselor meşteşugăreşti şi
de artizanat.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Acces la fonduri externe şi granturi
- Stimularea creaţiei populare şi revigorarea

meşteşugurilor tradiţionale;
- remunirarea specialiştilor calificaţi existenţi;
- atragerea tinerilor în domeniul cultural;
- programe de susţinere (alocări din bugetul de

stat);
- Informatizarea bibliotecilor şi a serviciilor

oferite de acestea;
- Organizarea unor seminare de instruire a

specialiştiilor din domeniul cultural pentru
promovarea şi păstrarea culturii naţionale.

- Capacitate redusă de satisfacere a nevoilor
culturale, informaţionale, de comunicare;

- Îmbătrînirea cadrelor în cadrul instituţiilor
culturale, în mediul rural al raionului;

- Înrăutăţirea situaţiei sociale a populaţiei;
- Dispariţia meşterilor populari pe fondul

lipsei posibilităţii valorificării produselor
create;

- Lipsa producţiei cinematografice în raion;
- Migrarea persoanelor talentate (artişti,

meşeri, etc.)spre alte raioane sau peste
hotarele ţării.

1.9.2.4. Recomandări mediul culturalPentru redresarea situaţiei în domeniul culturii, se recomandă următoarele:- Atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti în câmpul muncii prin remunerareaaccesibilă;- Intensificarea schimbului intercultural între raionul Ialoveni şi localităţi similare dinRepublica Moldova şi alte ţări;- Atragerea şi dezvoltarea produselor culturale de calitate;- Susţinerea diasporilor apărute în ultimii ani peste hotarele ţării;- Crearea unui fond de arhivă şi scoaterea din anonimat a patrimoniului cultural (cîntec,dans, obicei, tradiţie);
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- Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor;- Îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecilor, în special a celor din mediul rural, prinmonitorizarea achiziţiei de carte;- Crearea unor posibilităţi reale şi sensibilizarea populaţiei, în special a tinerilor, privindimportanţa manifestărilor culturale pentru îmbogăţirea potenţialului individual şiridicarea nivelului cultural;- Reconstrucţia şi reabilitarea edificiilor culturale, a obiectivelor din patrimoniul naţional,ar trebui să devină un obiectiv primordial al statului;- Crearea unor spaţii pentru expoziţii, prezentări de cărţi şi alte evenimente culturale înlocalităţile rurale din raion;- Reabilitarea infrastructurii culturale la nivel de comunitate, prin:
 Majorarea alocaţiilor bugetare.
 Atragerea fondurilor extrabugetare.
 Crearea de parteneriate publice – private.- Refacerea unor centre de practicare a meşteşugurilor artistice printr-un program deidentificare a micilor meseriaşi şi îndrumarea lor pentru înfiinţarea de microfirme şiasociaţii familiale;- Educarea cititorului , promovarea interesului faţă de carte prin organizarea de lecturipublice în şcoli, biblioteci şi muzee;- Asigurarea trensparenţei decizilor luate de APL, discuţii publice ale proiectelor culturale,etc.
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1.9.3. DOMENIUL SPORTIV

1.9.3.1. Evaluarea mediului sportiveÎn anul 2012 în raionul Ialoveni se atestează 78 de edificii sportive, inclusiv 23 de săli sportive(9x18 şi mai mari) şi un stadion cu capacitate a peste 500 de locuri pentru spectatori. Acesteedificii reprezintă 1,79% din totalul pe republică. Starea acestora se califică ca satisfăcătoare. Îngeneral în raion sunt 54 terenuri sportive (fotbal, volei, baschet, lupte, mini fotbal), inclusiv cucel a instituţiilor de învăţământ dar ele nu corespund cerinţelor necesare.Evoluţia în dinamică a edificiilor sportive indică faptul că în perioada anilor 2005-2012 numărulde săli sportive este în creştere. Prin urmare în anii 2010-2012 numărul de săli sportive acrescut cu o unitate. Excepţie nu fac nici terenurile sportive, în această perioadă se observă ocreţtere de la 52 de unităţi în 2005 la 54 unităţi în 2012, excepţie face anul 2010, numprul ascăuit cu 4 unităţi, pentru care este caracteristic o fluctuaţie de-a lungul anilor, cauza fiindaflarea câtorva terenuri în reparaţie şi neutilizarea lor.
Figura 62.Evoluţia numărului de terenuri sportive şi săli sportive în raionul Ialoveni, înperioada 2005-2012

Sursa:elaborat cu suportul Inspiro Consulting şi IDEPEÎn raionul Ialoveni activiază o Şcoală Sportivă pentru Copii şi Tineret cu 15 cadrea didactice şicu o capacitatea de 304 elevi, genurile de sport care sunt practicate în această instituţiie sunt:fotbal, volei, handbal, şah, tenis de masă, lupte libere şi lupte greco-romane.
Baza tehnico-materială
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În ceea ce priveşte baza tehnico-materială, în majoritatea instituţiilor s-au efectuat reparaţii. ŞIsălile sportive sunt într-o stare bună. Problemă asigurării cu inventar sportiv este importantă şise consolidează cu anii foarte greu pentru toate gimnaziile din raionul. Astfel, multe gimnazii nudispun de echipament şi utilaj sportiv, respectiv în raion este nesecar de: panouri pentrubachet- 5, capră şi podeţ de gimnastică -10, scară suedeză-15, funie-10, saltele -60, ningi debaschet-120, mingi de fotbal- 120, mingi de volei-120, mingi de hanbal-90, coarde-300, cercuri-300, baston-300, cronometre -30.
Personalul antrenat în domeniul SportConform datelor Consiliului raional, în anul 2010-2012, numărul total de lucrători angajaţi îndomeniul dat este de 56 persoane, cu studii speciale în domeniul sportului, dintre care: 39 custudii superioare, 3 cu studii medii de specialitate şi 14 nespecialişti. În perioada 2010-2012 aufost încadraţi în cîmpul muncii 3 cadre tinere, iar 4 tineri au plecat din activitatea sportului.
Activităţi sportiveÎn ultimii ani în raionul Ialoveni sunt desfăşurate peste 150 de competiţii. Să dezvoltă sportul deperformanţă (în centrul raional activează „Şcoală Sportivă pentru Copii şi Tineret”), discipoliiacestei şcolii participă la competiţii naţionale şi înternaţionale. Campionii în domeniul sportuluidin raion sunt: Anatol Moldovan, Vladimir Codreanu, Sergiu Iovu, Dumitru Meriacre, Ion Devder,Mihai Lavric.Pe lîngă sportul de performanţă să dezvoltă, de asemenea, şi cel de masă. Sunt populare aşaprobe ca: fotbalul, minifotbalul, lupte libere, atletism, tenis de masă, volei, baschet, taekwon-do,judo, ciclism, şah, joc de dame, lupte greco-romane, etc. Cele mai importante activităţi sportiveorganizate în raionul ialoveni sunt:1.Campionatul Raionului Ialoveni la Tenis de Masă (feminin şi masculin);2. Campionatul Raionului Ialoveni la Baschet (feminin şi masculin);3. Campionatul Raionului Ialoveni la Volei (feminin şi masculin);4. Campionatul Raionului Ialoveni la Fotbal (juniori şi seniori);5. Turneul Internaţional la Lupte Greco-Romane;6. Turneul Cupa Preşedintelui Raionului Ialoveni la Tenis de Masă (feminin şi masculin);7. Turneul Cupa Preşedintelui Raionului Ialoveni la Baschet (feminin şi masculin);8. Turneul Cupa Preşedintelui Raionului Ialoveni la Volei (feminin şi masculin);9. Turneul Cupa Preşedintelui Raionului Ialoveni la Minifotbal (juniori şi seniori).În domeniul sportului, pe plan internaţional, echipele sportive din raionul Ialoveni au dus faimala următoarele competiţii:1, Campionatul European la Fotbal-tenis;2, Turneul Internaţional de Lupte Libere ,,Solidaritate”3. Campionatul Ţărilor Balcanice la Volei;4. Campionatul Republicii Moldova la Volei;5. Turneul Internaţional de Fotbal;6. Campionatul European rezervat cadeţilor şi tineretului;
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7. Campionatul Republicii Moldova la lupte libere şi feminine rezervat tineretului;8. Jocurile Sportive ale Juniorilor din Moldova.În afară de organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi în fiecare an au loc diverse întruniri,seminare, şedinţe, serate, vizite de lucru cu specialiştii în domeniu.
1.9.3.2. Analiza SWOT mediul sportiv

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE

- Existenţa tradiţiilor şi sărbătorilor sportive;
- Aşezarea geografică favorabilă a raionului;
- Rezultate remarcabile în sport;
- Existenţa unei şcolil sportive;
- Existenţa potenţialului uman în domeniul
sportului:

- Competiţii regulate între gimnazii şi primării.

- Lipsa specialiştiilor în domeniu;
- Lipsa bazei tehnico-materiale asupra dezvoltării

sportului din raion;
- Lipsa strategiilor de dezvoltare în domeniul

sportului;
- Lipsa unui parteneriat de colaborare public-

privat în domeniul sportului;
- Infrastructură slab dezvoltată ce ţine de

domeniul sportului profesionist şi de agreement;
- Lipsa de iniţiativă /motivare din partea

populaţiei.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- posibilitatea de a aplica cereri de proiecte
sociale (acces la fonduri externe si granturi);

- posibilităţi de creare a parteneriatelor
naţionale şi internaţionale (publice-private);

- existenţa specialiştilor calificaţi;
- atragerea tinerilor în domeniu;
- programe naţionale de susţinere.

- Migrarea tinerilor şi sportivilor profesionişti
spre alte raioane sau peste hotarele ţării;

- interesul scăzut al populaţiei faţă de sport;
- înrăutăţirea situaţiei sociale a populaţiei.

1.9.3.3. Recomandări mediul sportivÎn rezultatul analizei efectuate pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniul sportului în raionulIaloveni, se recomandă următoarele:- Crearea condiţiilor optime pentru atragerea cadrelor didactice tinere în domeniulsportului;- Asigurarea instituţiilor de învăţământ cu inventar şi utilaj sportiv necesar;- Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor didactice;- Consolidarea bazei tehnico – materiale a infrastructurii existente şi crearea uneiinfrastructuri noi de agrementprin: atragerea fondurilor extrabugetare şi prin creareade parteneriat publice-private;- Promovarea şi motivarea tinerilor care au succese sportive;- Crearea unor posibilităţi reale şi sensibilizarea populaţiei, în special al tinerilor, privindimportanţa manifestărilor sportive şi asigurarea uni mod sănătos de viaţă.
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PROCESUL OPERAŢIONAL DE
ELABORARE A PLANULUI

STRATEGIC

CAPITOLUL2
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La formularea planului strategic (a obiectivelor, programelor si proiectelor) s-a ţinut cont nudoar de problemeleexistente şi măsurile de remediere a acestora, dar şi de potenţialul posibil dea fivalorificat, inclusiv resursele, oportunităţile şi disponibilităţile existente.Conform concluziilor analizei socio-economice efectuate şi a consultărilor publice, a fostformulată viziunea raionului pînă în anul 2020.În baza viziunii au fost identificate un set de priorităţi şi obiective strategice. Fiecare dintreacestea corespund unei probleme majore a raionului care se intenţionează a fi remediată. Pe dealtă parte, unele dintre obiective îşi au o conotaţie rezultativă pentru o perioadă lungă de timp,luînd în considerare potenţialul existent şi posibilele oportunităţi ce urmează a fi valorificate.Aşadar, echipa de experţi şi-a propus să dezvolte strategia abordînd principiul de ”bottom-up” şialiniind obiectivele strategice în dependenţă de problemele existente şi viziunea dorită deîntreaga comunitate. Iar problemele în sine, urmează a fi reduse şi/sau eliminate, prin analiza îndetalii a cauzelor acestora, şi formularea unui plan concret de măsuri de remediere a cauzelormenţionate. Fiecare măsură conţine acţiunile propuse, organizaţiile responsabile deimplementare a acestora, durata estimativă de implementare, bugetul estimat al măsurii şiţintele-cheie stabilite până la sfârşitul perioadei de programare.Ierarhizarea programelor şi planului de acţiuni a urmărit succesiunea logică a acestora în timp,importanţa lor pentru comunitatea locală (aşa cum a rezultat din consultările publice), impactulimplementării raportat la populaţia la care se referă şi gradul de complexitate presupus deimplementarea acestora (finanţare, instituţii implicate, proceduri etc).
Estimarea bugetară a programelor propuse a luat în calcul standardele de cost actuale,eventualele estimări realizate în baza unor studii de fezabilitate existente, valoarea proiectelorsimilare în implementare sau implementate de curând etc. Stabilirea valorilor estimative aurmărit indicatorii incluşi în ţintele-cheie.
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PLANUL STRATEGIC DE
DEZVOLTARE INTEGRAT

CAPITOLUL3
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3.1. MECANISMUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR

Monitorizarea va fi efectuată de către instituţia Consiliului Raional IALOVENI , care va consta înverificarea şi controlul implementării proiectelor recomandate, de către instituţiile sau/şidirecţiile responsabile, propuse în această strategie, de către echipa de lucru în comun acord cureprezentaţii Consiliului Raional IALOVENI .Monitorizarea conferă posibilitatea revizuirii periodice, adaptarea planului de acţiuni, precum şiactualizarea termenelor prevăzute iniţial în planul strategic.Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a ţintelorpropuse iniţial cu situaţia dezvoltării raionului la diverse momente de timp.Evaluarea implementării strategiei presupune analiza evoluţiei indicatorilor de monitorizare şia stadiului la care aceştia se află în funcţie de ţintele aferente stabilite (valoareaplanificată/preconizată) în cadrul obiectivelor strategice.Este notoriu şi recomandat, în cazul unor modificări de anvergură a mediului socio-economic,politic sau/şi tehnologic documentul Strategiei să fie revizuit.

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Integrate a raionului IALOVENI aredrept scop aprecierea gradului de realizare a programelor și proiectelor propuse de document, peransamblu, 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 aStrategiei propuse pentru dezvoltarea durabilă a raionului IALOVENI .
Evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării cu scopul dea analiza modul în care strategia şi-a atins ţinta şi a avut eficienţa scontată.
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PLANUL DE OBIECTIVE STRATEGICE
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Capacitatea administrativă/ administraţie publică
Obiectiv 1. Îmbunătăţirea serviciilor furnizate de CR Ialoveni
Cadru naţional

 Strategia Naţională de Descentralizare [Capacitatea administrativă a APL/ Dezvoltare locală ]
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Întărirea capacităţii demanagement a resurselorumane în administraţia locală

Organizarea schimbului de experienţă şivizitelor de studiu cu personalul din altelocalităţi din Moldova şi localităţi dinstrăinătate 2014 – 2020 APL II, Surseexterne 353420 APL II
Dezvoltarea modulelor de trening deautoînvăţare pe suport CD-ROM 2014 – 2015 APL II - APL II
Instruirea funcţionarilor publici înscrierea, execuţia şi gestionareaproiectelor: managementul de proiecte 2014 APL II,Finanţatoriexterni 77850 APL II
Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul finanţelor publice şi formareabugetului 2013 – 2014 APL II,Finanţatoriexterni 30000 APL II
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Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul achiziţiilor publice 2014 – 2015 APL II,Finanţatoriexterni 55500 APL II
Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul limbilor străine 2014 – 2017 APL II,Finanţatoriexterni 189000 APL II
Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul principiilor managementuluistrategic şi a managementului prinobiective 2014 – 2016 APL II,Finanţatoriexterni 39000 APL II
Instruirea Consilierilor raionali îndomeniul cadrului legislativ privindadministrarea publica locala,identificarea problemelor localeprioritare şi elaborarea planurilor desolutionare

2014 – 2016 APL II, Fonduriexterne, CIAL - CIAL, APL II
Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul PR-ului public şi atransparenţei actului decizional 2015 APL II,Finanţatoriexterni 48000 APL II

Motivarea şi atragerearesurselor umane
Efectuarea studiului de evaluare anecesităţilor angajaţilor din cadrul CR 2014 APL II 7000 APL II
Elaborarea sistemului de performanţă afuncţionarilor publice 2014 APL II * APL II
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Cooperare intercomunitară învederea ”regionalizării” funcţiilor APL I6 2015 – 2017 APL II * APL II
Îmbunătăţirea structurală asistemului de management alresurselor umane

Elaborarea organigramei de funcţionarea Consiliului Raional 2014 - APL II
Elaborarea fişelor de post pentrupersonalul care activează în cadrul CR 2014 - APL II

Dezvoltarea sistemuluiinformaţional de managemental documentelor CR şiîmbunătăţirea funcţionalităţiiAPL

Proiectarea sistemului informaţional 2014 – 2015 APL II 32000 APL IIElaborarea ghidului consilierului local 2014 – 2015 APL II * APL IIDezvoltarea parteneriatului între CRIaloveni cu companii de consultanţă/instituţie de cercetare 2014 APL II * APL II
Constituirea comisiei de monitorizare aimplementării planului strategic 2014 APL II * APL II

6Notă: Drept exemplu poate servi contextul în care două sau mai multe primării din raion nu dispun de o persoană responsabilă și competentă în atragereaproiectelor, și respectiv aceștia creează funcţia dată, contribuind în părţi egale la achitarea și motivarea acestei persoane
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Obiectiv 2. Sporirea încrederii societăţii în administraţia publică locală
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Îmbunătăţireatransparenţei actului deguvernare locală

Elaborarea ghidului bunelor practicilocale şi rezultatele APL nivel I şi II 2014 – 2020 APL II 273000 APL II
Elaborarea mecanismelor şiprocedurilor de desfăşurare aconsultărilor publice 2014 APL II * APL II
Adoptarea în toate primăriile aproiectului privind ”Elaborarearegulamentului cu privire laasigurarea transparenţei –decizionaleîn cadrul autorităţilor publice locale” 2014 APL I * APL I

Sporirea incluziuniisocietăţii în actul deguvernare

instruirea continuă a agenţiloreconomici, societăţii civile şi APL îndomeniul guvernării participativelocale, în domeniul capitalului socialşi angajamentului civic 2014 – 2017 APL II, CIAL, LGSP 16000 APL II
Organizarea întîlnirilor publice pecartiere ale primarilor, alefuncţionarilor publici şi aleconsilierilor cu populaţie 2014 – 2020 APL I * APL I
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Crearea grupurilor de iniţiativelocale7 2014 – 2020 APL II, APL I,Finanţatori externi * APL II, APL I
Elaborarea mecanismelor deconlucrare cu AsociaţiaAntreprenorilor 2014 APL II * APL II
Plasarea cutiilor ”Vocea ta auzită decătre APL” la toate primăriile, lainstituţiile publice, centrelecomerciale 2014 – 2015 APL I, APL II 1350 APL I, APL II

Implicarea tineretului înactul de guvernare locală
Crearea Consiliului Tinerilor 2014 APL II 90 APL IIOrganizarea întîlnirilor de informareşi încurajare a tinerilor de a seimplica în activităţi de voluntariat8 2015 - 2017 APL II * APL II
Elaborarea strategiei de tineret araionului 2015 APL II 25000 APL II

7Notă: Grupurile de iniţiativă locală urmează a fi create pe segmentul de tineret, viaţa socială și mediul de afaceri
8Notă: La această etapă se recomandă conlucrarea activă cu ONG-urile locale
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Mediul de afaceri/Industrie/Investiţii
Obiectiv 1.Stimularea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Sporirea iniţiativeiantreprenoriale

Crearea unui parc industrial în raion 2014 ConsiliulRaional - ConsiliulRaional
Crearea unui curs de iniţiere în lansareaafacerilor pentru elevii şcolilor deprofesii şi de meserii şi organizareaacestuia cel puţin o dată pe an.Monitorizarea rezultatelor postinstruire.

2014-2020
ConsiliulRaional încolaborare cusocietateacivilăşiinstituţiile deresort

ConsiliulRaional
Elaborarea şi diseminarea public a„Ghidului antreprenorului” (plasarea pepagina web a APL de nivelul I şi II şi altemijloace) 2014 ConsiliulRaional 25000 ConsiliulRaional
Crearea unui ghid al bunelor practici înafaceri desfăşurate în raion 2014 ConsiliulRaional,societateacivilă 7000 ConsiliulRaional
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Dezvoltarea culturiiantreprenoriale

Crearea unui fond raional de susţinere aIMM-urilor şi regulamentului defuncţionare a acestuia. 2014 ConsiliulRaional - ConsiliulRaional
Evaluarea necesităţilor de instruire aantreprenorilor şi crearea cursurilorrespective sau identificareatrainingurilor efectuate de alte instituţii.Susţinereaantreprenorilor de a participala cursurile necesare.

2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional, CIAL,ONG-uri
Dezvoltarea parteneriatelor cucompaniile de consultanţă în vedereaoferirii serviciilor necesare pentrusprijinul acestora la iniţierea şidezvoltarea afacerilor9 2014-2020 ConsiliulRaional - ConsiliulRaional
Elaborarea unui curs de instruire îndomeniul asocierilor producătorilor,bunele practici în domeniu, avantaje şidezavantaje, formele de organizare,modul de gestiune precum şi alteaspecte.

2014-2020 ConsiliulRaional 49000 ConsiliulRaional
Elaborarea pe paginaWEB a APL a uneirubrici dedicate consultării mediului deafaceri privind constrângerile sale, 2014 ConsiliulRaional - ConsiliulRaional

9Notă: Este recomandabil ca să fie semnat acord de colaborare cu companie de consultanţă sau centru de formare cu incubatorul de afaceri
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precum şi alte aspecte. Elaborarea uneianchete de identificare a constrângerilorproducătorilor;Instituirea de către APL a unorproceduri de colectare a informaţiilorrelevante privind activitatea agenţiloreconomici 2014 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
Consolidarea încrederiimediului de afaceri îninstituţia APL Mediatizarea rezultatelor activităţii APLîn domeniul susţinerii sectoruluiantreprenorial 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
Obiectiv 2.Sporirea competitivităţii producătorilor locali

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL DE
EXECUŢIE

Diversificareaactivităţilorindustriale înraion Elaborarea unei broşuri privind bunelepractici a producătorilor locali şi aoportunităţilor de afaceri; 2014 - 2015 ConsiliulRaional - ConsiliulRaional
Sporirea competenţelorantreprenorilor de creştereavalorii adăugate produse Crearea unui curs general de iniţiereasupra lanţului valoric de producere,inclusiv focusat pe industriilealimentară şi de confecţii. 2014-2020 ConsiliulRaional 49000 ConsiliulRaional
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Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare

Crearea parteneriatelor dintre mediulde afaceri, APL şi alte instituţii decercetare şiconsultanţă în afaceri învederea analizei pieţelor 2014 – 2020 ConsiliulRaional Consiliulraional
Informarea antreprenorilor privindfuncţionarea fondului de stat degarantare a creditelor, precum şi alteoportunităţi de finanţare a afacerilor 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
Informarea antreprenorilor privindapelurile de concurs pentruvauchereinovationale10 şi alteprograme de finanţare a IMM-urilor(Intensificarea cooperării dintre CR, ME,ODIMM, AŞM, AITT)

2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional

Dezvoltarea capitalului uman Facilitarea cooperării dintre instituţiilede învăţământ profesional şiîntreprinderile mari şi mijlocii din raion.Organizarea stagiilor elevilor şistudenţilor în cadrul întreprinderilor. 2014-2020
ConsiliulRaional,Agenţia deocupare aforţei demuncă,Asociaţiaantreprenorilordin raion

10Voucherul inovaţional este un suport financiar acordat de unele state prin intermediul unei instituţii specializate întreprinderilor de a achiziţiona anumite serviciide cercetare și dezvoltare de la instituţiile de cercetare.
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Ajustarea calităţii produselorlocale la standardele existente
Susţinerea implementării sistemelor demanagement al calităţii, inclusiv a celorintegrate în sectorul IMM-urilorconform standardelor europeneşiinternaţionale. Informareaproducătorilor privind fonduriledisponibile de cofinanţare.

2014-2020 ConsiliulRaional

Lărgirea accesului pe pieţelede desfacere

Organizarea instruirilor pentru sectorulantreprenorial cu privire la cadrullegislativ şi normativ carereglementează domeniul achiziţiilorpublice organizate de Agenţia deAchiziţii Publice
2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional

Crearea unei baze de date automatizatăa ofertelor de bunuri şi servicii aleproducătorilor regionali 2014 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
Informarea producătorilor autohtoniprivind oportunităţile de plasare aprofilurilor companiilor şi oferteloracestora pe diverse portaluri cefacilitează colaborarea dintre diverşiagenţi economici

2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional înColaborare cuMIEPO
Asigurarea antreprenorilor cu informaţiiprivind procedurile de export şi noileajustări în cadrul normativ de 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
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reglementare a comerţului exteriorCrearea unui program de informare aantreprenorilor privind categoriile debariere tehnice existente pe pieţeleexterne şi modalităţile de depăşire aleacestora 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
Analiza potenţialului regional dedezvoltare a clusterelor (realizareastudiilor de oportunitate pentrudezvoltarea clusterelor pe tipuri deproduse, identificarea constrângerilorde asociere a antreprenorilor, analizamodului de percepere a conceptului decluster).

2014-2015 ConsiliulRaional,Fondurileexterne
ConsiliulRaional,Instituţiile decercetareşiconsultanţăîn afaceri

Consolidarea capacităţilor de asociere aproducătorilor 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
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Obiectiv 3. Impulsionarea activităţii investiţionale
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Consolidareacapacităţiiinstituţionale ale CRîn atragerea investiţiilor
Crearea unei direcţii în domeniuldezvoltării Investiţiilor în cadrul CR saupregătirea unui specialist în acestdomeniu 2014 ConsiliulRaional ConsiliulRaional

Promovarea imaginiiinvestiţionale a raionului

Crearea profilului investiţional alraionului 2014-2015 ConsiliulRaional
Consiliulraional,ODIMM,MIEPO,Camera decomerţRealizarea materialelor promoţionaleprivind oportunităţileinvestiţionaleşiplasarea informaţiilor pe site-ulConsiliului Raional (analiza posibilităţiiplasării acestora pe pagina web MIEPO) 2014 ConsiliulRaional ConsiliulRaional

Promovarea participării IMM-urilor laforumurile investiţionale naţionale şiinternaţionale. Organizarea anual a unuiforum al oamenilor de afaceri, cu 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
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invitarea participanţilor străini

Consolidarea capacităţilorinvestiţionale ale APL şi aleagenţilor economici

Identificarea potenţialelor programe definanţare, integrală sau parţială aafacerilor şi informarea mediului deafaceri privind oportunităţile existentede finanţare a afacerilor 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
Evaluarea obiectelor disponibile înproprietate APL care ar putea prezentapotenţiale obiecte investiţionale 2014 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
Analiza formelor existente deResponsabilitate Socială Corporativă şide promovare a parteneriatelor socialedintre mediul de afaceri şi APL-uri 2014 ConsiliulRaional,Instituţii decercetareConsolidarea capacităţilor CR dedezvoltare a proiectelor departeneriatepublice private 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
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Managementul deşeurilor
Obiectiv 1. Dezvoltarea sistemului integrat al managementului deşeurilor

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Dezvoltarea sistemuluiinstituţionalizat de gestionare adeşeurilor

Crearea mecanismelor de evidenţă strictă agestionării deşeurilor de către autorităţilepublice locale şi agenţii economici 2014 APL II, APL I 5000 APL II, APL I,MinisterulMediului,inspecţiaEcologicăElaborarea strategiei raionale de gestionare adeşeurilor 2014 – 2015 APL II, FondulEcologic 75000 APL II
Întocmirea regulamentelor locale privindmanagementul integrat al deşeurilor 2014 - 2015 APL II, APL I, - APL I
Autorizarea rampelor pentru deşeuri în 17localităţi ale raionului Ialoveni 2014 – 2016 APL II - APL II
Efectuarea studiului de fezabilitate privindamplasarea depozitelor pentru deşeuri11 2014 – 2015 Fondul Ecologic,APL I 120000 APL II, APL I

11 Recomandabil în Rezeni și Pojoreni
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Crearea infrastructurii demanagement al deşeurilor

Lichidarea gunoiştilor neautorizate 2014 – 2020 MinisterulMediului 540000 APL I, APL II
Închiderea şi cultivarea depozitelorneconforme 2014 - 2016 APL II, APL I,FNDR 18000 APL I, APL II
Reînnoirea gropilor Beckari în primării 2014 – 2016 APL I, Fondulecologic, altesurse 625000 APL I
Construcţia depozitului autorizat pentrucolectarea deşeurilor 2015 – 2017 Fonduri externe 1,8 mln. APL I, APL II
Crearea platformelor şi dotarea acestora cucontainere 1) deseuri nereciclabile - containerdin plastic de 1 m3; 2) ambalaj/recipiente dinplastic (PET si pungi de plastic) - container deplasa metalica de 1-2 m; 3) sticla si metal -container din plastic (cu capac special) de 1m3; 4) hârtie si carton - container din plastic(cu capac special) de 660 l)12

2014 - 2020 FNDR, FondurlEcologic,finanţatoriexterni 1420000 APL I

12 Se recomandă ca în fiecare dintre cele 25 primării să fie construite platform, precum urmează: s.Văsieni – 20; s. Costești – 40; s. Răzeni – 30 pubele; s. Bardar – 25 pubele;
s. Ruseștii Noi – 25 pubele; s. Suruceni – 15 pubele; s. Nimoreni – 15; s. Malcoci – 10; s. Dănceni – 20; s. Ulmu – 15; s. Cărbuna – 10; s. Cigîrleni – 15; s. Ţîpaa – 20; s. Puhoi –
25; s. Molești – 15; restul satelor cite 5 platforme.
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Obiectiv 2. Educarea ecologică a populaţiei
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Organizarea campaniilor deeducare a populaţiei

Educarea şi informarea populaţiei asupraefectului negativ al deşeurilor asupramediului 2014 – 2016 APL II, APL I * APL I, APL II,ONG-uri
Organizarea şi susţinerea de programe deeducare în şcoli 2014 APL II, APL I,şcoli * APL I, APL II
Organizarea unor campanii de informarepentru minimizarea cantităţii de deşeurila producători si alţi generatori dedeşeuri 2014 – 2016 APL I, Fondulecologic 65000 APL II
Cooperarea cu agenţii economici înpromovarea unei culturi ecologice prinamplasarea materialelor informative 2014 – 2020 APL I,agenţieconomici 111000 APL I, APL II,ONG-uri



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

201

Obiectiv 3. Stimularea economică a activităţilor de gestionare şi valorificare a deşeurilor
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Dezvoltarea serviciului desalubrizare a deşeurilor

Crearea unei întreprinderi de prelucrare adeşeurilor13 2014 – 2016 Surse externe În curs deestimare APL II, agenţieconomiciCrearea analizei cost – beneficiu pentruserviciul nou creat 2014 – 2015 FNDR, surseexterne, APL II 110000 APL II
Dotarea întreprinderii cu auto specialenecesare 2016 – 2017 Surse externe 4,5 mln. APL II
Crearea regulamentelor şi programelor defuncţionare şi prestare a serviciilor desalubrizare de către întreprindere în toatelocalităţile raionului 2016 - - Întreprindereacreată

13 Se recomandă fabrica să fie amplasată în Sociteni sau Hărăști
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Infrastructura transporturilor
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Îmbunătăţirea infrastructuriidrumurilor

Evaluarea anuală a calităţii drumurilor înraion, în special de conexiune între localităţileîn care sunt amplasate cele mai maricompanii cu activitate industrială şi agricolăşi centrul raional sau alte drumuri principalelocale, republicane şi magistrale;
2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional

Efectuarea studiului de fezabilitate pentrurenovarea drumurilor locale de importanţăstrategică economică, socială şi culturală şiidentificarea fondurilor externe de finanţarea proiectelor respective; 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
Elaborarea unui studiu privind densitatea şicalitatea reţelei drumurilor în raion, învederea stabilirea priorităţilor demodernizare a acesteia; 2014-2020 ConsiliulRaional ConsiliulRaional
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Sectorul energetic şi eficienţa energetică
Obiectiv 1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice
Cadru naţional

 Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011 – 2020
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Asigurarea unui managementenergetic performant şidezvoltarea capacităţiiinstituţionale în domeniu

Elaborarea planurilor locale pentrueficienţă energetică de către toateprimăriile raionului 2014 – 2020 * * APL I
Elaborarea planului raional de dezvoltaredurabilă în domeniul eficienţei energetice 2014 APL II 56000 APL II
Efectuarea auditurilor energetice pentruclădirile publice din raion 2014 – 2020 APL II, FondulEcologic, FNDR În curs deestimare APL II, APL I
Efectuarea auditurilor energetice pentrusistemele de iluminat stradal din cadrulprimăriilor 2014 – 2015 Bugetul local În curs deestimare APL I, APL II
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Promovarea utilizării energieiregenerabile
Amplasarea căsuţelor poştale şipanourilor informative în toate primăriileraionului cu scopul de a distribuimaterialele (broşurele, pliantele)furnizate de Agenţia pentru EficienţăEnergetică

2014 – 2015 APL I, APL II 1.500 APL II, APL I
Organizarea seminarelor informative cuprimarii şi societatea civilă privindoportunităţile utilizării surseloralternative de energie 2014 - 2020 AEE, APL II * APL II

Eficientizarea consumului deenergie

Realizarea studiului de oportunitateprivind utilizarea surselor alternative deenergie 2014 – 2015 AEE, FondulEcologic 25000 APL II
Instalarea sistemelor solare de încălzire aapei în instituţiile de deservire socială dinraion 2014 – 2020 Moseff, Moreff,cofinanţareAPL , FNDR În curs deestimare APL II, APL I
Instalarea cazanelor pe biomasă îninstituţiile publice 2014 – 2020 UNDP, AEE În curs deestimare APL II
Instalarea diodelor luminiscente 2014 – 2018 Biroul dereintegrare,UNDP, AEE În curs deestimare APL II
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Sectorul mediul ambiant
Obiectiv 1. Asigurarea dezvoltării durabile a raionului prin prisma factorilor de mediu
Cadru naţional

 Strategia Naţională de Mediu 2013 – 2023
 Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse a Republicii Moldova către anul 2020

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL DE
EXECUŢIE

Eficientizarea potenţialuluiinstituţional şi managerial îndomeniu mediului

Instruirea şi consultarea metodologică aspecialiştilor la nivel de raion în protejareamediului şi utilizării resurselor naturale 2014 – 2016 APL II, InspecţiaEcologică 35000 APL II
Transmiterea sondelor neexploatate labilanţurile primăriilor 2014 – 2016 APL I, APL II APL I, APL II

Crearea mecanismelor de asigurare aelaborări planurilor locale de acţiuni îndomeniul mediului pentru raion 2013 – 2014
Bugetul de stat,cadrul departeneriat2013 – 2017,NaţiunileUnite –RepublicaMoldova

Valoarea capartecomponentă abugetuluipentruimplementareaStrategiei deMediu 2013-2023
Ministerulmediului, APL
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Elaborarea planului local de acţiuni îndomeniul mediului 2014 – 2015 Bugetul de stat - MinisterulMediului, APLOrganizarea instituţională a InspecţieiEcologice, după structură bicamerală 2014 – 2016 Bugetul de stat - InspectoratulEcologic de StatInstruirea personalului Inspecţiei Ecologiceîn domeniu 2014 – 2020 Bugetul de stat 350000 InspecţiaEcologică
Crearea secţiilor ecologice în cadrul APL 2014 – 2015 - - Cancelaria deStat, MinisterulMediului, APL II
Dezvoltarea sistemului de colectare,sistematizare şi prezentare a rapoartelorstatistice privind calitatea aeruluiatmosferic 2014 - - InspecţiaEcologică, APL II,Serviciul deStatisticăteritorială
Întocmirea paşaportului ecologic alraionului Ialoveni 2014 – 2015 - 65000 APL II, InspecţiaEcologică
Efectuarea studiului de estimare a cantităţiizăcămintelor naturale existente în raion 2014 – 2017 Fonduri externe În curs deestimare APL II, AGEOM,InspecţiaEcologică
Elaborarea studiului de fezabilitate privindriscurile la inundaţii şi măsurile deprevenire 2015 – 2016 Fonduri externe În curs deestimare Ministerulmediului, APL II,APL I
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Elaborarea hărţilor şi bazelor de date aterenurilor expuse la riscuri naturale.Implementarea planurilor de refacere aterenurilor din zonele afectate 2014 – 2016 APL 200000 APL, MinisterulMediului

Înverzirea şi amenajareaspaţiilor

Campanie de sădire a arborilor şi arbuştilorpe pantele terenurilor degradate
2014 - 2020 Bugetul de stat,bugetul local 2323750 APL, Ministerulmediului,MoldsilvaÎnverzirea şi amenajarea spaţiilor pentrupetrecerea timpului liberRefacerea şi gazonarea zonelor verziaferente căilor publice şi intersecţiilor

Programe de combatere a eroziunii,înmlăştinirii,salinizării,alunecărilor de teren 2014 – 2020 Fondul Ecologic,Ambasade,Finanţatoriexterni În curs deestimare APL I, APL II,MinisterulMediului

Gestionarea resurselor de apăale raionului

Deznămolirea rîurilor 2015 – 2017 Fondul Ecologic 124000 APLReanimarea, amenajarea şi crearea fîşiilorde protecţie a obiectelor acvatice 2014 – 2020 APL - APL,A.S. ”Moldsilva”
Extinderea perdelelor forestiere deprotecţie a malurilor rîurilor 2015 – 2017 FNDR, FondulEcologic 152000 APL,A.S. ”Moldsilva”
Revizuirea contractelor de utilizare abazinelor acvatice, dintre primăriile 2014 - - APL I, APL II
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raionului şi persoanele care le exploatează
Organizarea campaniilor ”Apa izvorul vieţii! 2014 – 2020 Fondul ecologic,AP I, APL II 210000 APL I, APL II
Organizarea campaniilor ”rău curat de la satla sat” 2014 – 2020 Fondul ecologic,AP I, APL II 210000 APL I, APL II
Inventarierea obiectelor acvatice şi asurselor de apă 2014 – 2015 Fondul ecologic,AP I, APL II În curs deestimare APL I, APL II,InspecţiaEcologicăÎnlăturarea vegetaţiei excesive din albiileminore ale rîurilor 2014 – 2017 Fondul Ecologic 75000 APL II, APL I

Implicarea cetăţenilor înacţiunile de ameliorare acondiţiilor de mediu şistimularea educaţiei ecologice

Organizarea şi desfăşurarea bilunaruluiecologic 2014 – 2020 APL II, FondulEcologic În curs deestimare APL II
Crearea grupurilor locale de ameliorare amediului 2015 - 2018 - * APL I, APL II,InspecţiaEcologicăDesfăşurarea campaniilor de informare apopulaţiei privind problemele ecologice 2014 – 2020 - * APL, ONG-uri

Diminuarea poluării aeruluiatmosferic Implementarea proiectului: ”o zi fără demaşina ta”14 2015 - 2019 - - APL I, APL II
14Notă: Obiectivul are drept scop promovarea utilizării bicicletelor în una din zilele săptămînii precum și desfășurarea concursului de biciclete
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Implementarea campaniei un aer curatpentru toţi 2015 – 2020 Fondul Ecologic,APL I; APL II,Ambasada SUA 250000 APL I, APL II

Restabilirea fondului cinegetic

Înmulţirea biocenozelor de animale 2014 – 2017 Bugetul local,Fondul Ecologic,UNDP, alţifinanţatori - APL I, S.A.Moldsilva
Înmulţirea biocenozelor de plante 2014 – 2017 Bugetul local,Fondul Ecologic,UNDP, alţifinanţatori - APL I, S.A.Moldsilva
Amenajarea parcurilor de vînătoare 2014 – 2016 Fondul ecologic,S.A. Moldsilva,alţi finanţatori În curs deestimare APL II, APL I,InspecţiaEcologică
Elaborarea mecanismelor de reducere abraconajului 2014 InspecţiaEcologică,AgenţiaMoldsilva
Instalarea panourilor informative în zoneleinterzise pentru vînătoare 2014 – 2015 APL I, APL II,InspectoratulEcologic de Stat 30000 InspecţiaEcologică
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Turism
Obiectiv 1. Dezvoltarea managementului turistic

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Dezvoltarea infrastructurii desuport informaţional pentrupromovarea turismului

Elaborarea conceptului de dezvoltaredurabilă a turismului din raionul Ialoveni 2014 – 2015 Finanţatoriexterni 75000 APL II
Elaborarea strategiei de marketing turistic 2014 – 2015 Finanţatoriexterni 75000 APL II
Crearea funcţiei de dezvoltare a turismului lanivel de raion şi la nivel de cele două zoneturistice 2014 APL II, APL I - APL II
Crearea centrului de informare turistic 2014 – 2016 Finanţatoriexterni, agenţieconomici 300000 APL II
Crearea unui registru la nivel de raion cupatrimoniul turistic existent 2014 – 2015 APL II, APL I,agenţieconomici 70000 APL II
Elaborarea portofoliului de proiecte comunepentru dezvoltarea sectorului turistic 2014 – 2020 Agenţieconomici,finanţatoriexterni APL II
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Susţinerea formării agenţiilor turistice 2014 – 2016 Agenţieconomici - APL II
Elaborarea planului de dezvoltare pentru celedouă zone turistice potenţiale: Zona I: Lacumpăna veşniciei şi Zona II: Lacul codriloralbaştri 2014 - 35000 APL II; agenţieconomici,ONG-uri,companie deconsultanţăDelimitarea si marcarea zonei de protectie amonumentelor de patrimoniu natural siantropic 2014 – 2015 S.A. Moldsilva 12000 APL I, APL II

Formarea resurselor umane dindomeniul turismului

Organizarea instruirilor specialiştilor dindomeniul unităţilor turistice 2014 – 2020 Agenţieconomici,programe definanţareexterne - APL II, APL I,agenţieconomici
Perfecţionarea profesională a funcţionarilorîn domeniul atragerii investiţiilor şifondurilor externe în domeniul turismului 2014 – 2020 APL II 150000 APL II
Organizarea schimbului de bune practici îndomeniul dezvoltării turismului cu parteneriiinterni şi externi 2014 – 2020 Parteneriexterni, APL II - APL II
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Obiectiv 2. Sporirea numărului de vizitatori turistici
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Promovarea turismului în raion

Elaborarea Conceptiei de promovare sidezvoltare a parteneriatelor pentru atragereainvestitiilor în domeniul turisti 2014 – 2015 Finanţatoriexterni, APL II 30000 APL II
Facilitarea deschiderii unui pavilion pentruvînzarea obiectelor de meşteşugărit cupromovarea aplicării simbolicii locale 2015 - 2016 Finanţatoriexterni 500000 APL II
Confecţionarea şi instalarea panourilorinformaţionale 2014 – 2016 Finanţatoriexterni, AgenţiaTurismului 160000 APL II
Semnalarea rutieră corespunzătoare aobiectivelor turistice şi unităţilor de cazare 2014 – 2016 Finanţatoriexterni 180000 APL II, APL I
Crearea paginii web despre potenţialulturistic al raionului 2014 APL II, agenţieconomici 9000 APL II
Elaborarea ghidului video despre potenţialulturistic al raionului 2015 APL II, agenţieconomici 75000 APL II
Promovarea manifestaţiilor culturale de bunăvecinătate 2014 - 2020 APL II, agenţieconomici,finanţatori externi,partenerii externi 200000 APL II
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Organizarea excursiilor de familiarizarepentru presa turistică 2014 – 2015 APL II, APL I 8000 APL II

Dezvoltarea produsului turistic

Crearea complexului cultural istoric Ialoveni 2014 – 2017 Finanţatoriexterni 35 mln. APL II, ADRCentru
Organizarea tîrgurilor şi expoziţiilor demeşteşugărit şi a obiectelor de artizanat 2014 – 2020 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I 550000 APL II, APL I
Reparaţia Căminului Cultural din oraşulIaloveni 2014 – 2016 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 1200000 APL II, APL I
Crearea muzeului raional de Etnografie şiIstorie Naturală 2014 – 2020 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 1500000 APL II, APL I
Diversificarea serviciului de agrement şicazare în localitatea Bardar 2014 – 2020 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 5 mln. APL II, APL I,agenţieconomici
Amenajarea zonelor ecologice de agrement înHansca 2014 – 2020 Finanţatori externi,agenţi economici,APL II, APL I,FNDR 2 mln. APL II, APL I
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Deschidea unui muzeu de istorie şi etnografieîn casa parohială de la Mileştii Mici 2014 – 2020 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 1200000 APL II, APL I
Amenajarea zonelor de agrement acvatic înlocalitatea Răzeni 2014 – 2018 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 3 mln. APL II, APL I,agenţieconomici
Amenajarea zonelor de agrement acvatic înlocalitatea Suruceni 2014 – 2018 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 3 mln. APL II, APL I,agenţieconomici
Amenajarea zonelor de agrement acvatic înlocalitatea Dănceni 2014 – 2018 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 3 mln. APL II, APL I,agenţieconomici
Amenajarea zonelor de agrement acvatic înlocalitatea Nimoreni 2014 – 2018 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 3 mln. APL II, APL I,agenţieconomici
Amenajarea zonelor de agrement acvatic înlocalitatea Malcoci 2014 – 2018 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 3 mln. APL II, APL I,agenţieconomici
Amenajarea zonelor de agrement acvatic înlocalitatea Costeşti 2014 – 2018 Finanţatoriexterni, agenţi 3 mln. APL II, APL I,agenţi
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economici, APLII, APL I, FNDR economici
Deschiderea unui atelier de ceramică înlocalitatea Nimoreni 2014 - 2017 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 550000 APL II, APL I,agenţieconomici

Dezvoltarea infrastructuriituristice

Restaurarea casei Deminovici 2014 – 2020 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 7 mln. APL II, APL I
Crearea pensiunii rurale în localitatea Moleşti 2014 – 2017 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 300000 APL II, APL I,agenţieconomici
Crearea pensiunii rurale în localitatea Hansca 2014 – 2017 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 300000 APL II, APL I,agenţieconomici
Crearea unei staţiuni turistice în oraşulIaloveni 2014 – 2017 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 2800000 APL II, APL I,agenţieconomici
Crearea unei pensiuni rurale în localitateaMalcoci 2014 – 2017 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 300000 APL II, APL I,agenţieconomici
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Crearea unei pensiuni rurale în localitateaNimoreni 2014 – 2017 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 300000 APL II, APL I,agenţieconomici
Crearea unui camping în localitatea Ulmu 2014 – 2017 Finanţatoriexterni, agenţieconomici, APLII, APL I, FNDR 2 mln. APL II, APL I,agenţieconomici
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Aprovizionarea cu Apă şi Canalizare
Obiectiv 1. Îmbunătăţirea managementului de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Îmbunătăţirea performanţelorcompaniei de operare aserviciului de apă şi canalizare

Elaborarea studiului de analiză diagnostic aoperatorului de apă şi canalizare
Dacă sistemeleconstruite sevor transmitespre operarecătre Apă-CanalChişinău, atunciaceastă partenu trebuieşte

Îmbunătăţirea parcului tehnic al operatoruluide apă şi canalizareElaborarea regulamentului de organizare şifuncţionare a operatorului de apă şicanalizareElaborarea sistemelor şi procedurilormanageriale şi comerciale ale operatoruluiElaborarea şi îmbunătăţirea procedurilorfinanciar-contabile ale operatorului
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Obiectiv 2. Revigorarea infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ
DE FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ

A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Dezvoltarea durabilă asistemului de alimentare cuapă în raion

Extinderea sistemului de alimentare cuapă a oraşului Ialoveni 2014-2025
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialoveni

389600 euro

Elaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a ClusteruluiA, satele Malcoci, Nimoreni, Suruceni,Dănceni, Sociteni, cu branşarea lareţelele de apă a municipiului Chişinău 2014 – 2025
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

Proiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă alocalităţilor Clusterului A, sateleMalcoci, Nimoreni, Dănceni, Suruceni,Sociteni - Chişinău
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

392147,8euro
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Elaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a ClusteruluiB, satele Mileştii Mici, Piatra Albă
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

Proiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă alocalităţilor Clusterului B, satele MileţtiiMici, Piatra Albă
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

46809,33euro

Elaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a ClusteruluiC, satele Puhoi, Varatic
FNDR, FondulEcologic, surseproprii (credite)ale Consiliuluiraional Ialovenişi APL

Proiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă alocalităţilor Clusterului C, satele Puhoi,Varatic
FNDR, FondulEcologic, surseproprii (credite)ale Consiliuluiraional Ialoveni şiAPL

78263,75euro
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Elaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a ClusteruluiD, satele Ţipala. Balţaţi, Budai
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

Proiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă alocalităţilor Clusterului D, satele Ţipala.Balţaţi, Budai
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

20513,68euro
Elaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a ClusteruluiE, satele Misovca, Alexandrovca,Homuteanovca, Gangura 2014 – 2025

FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APLProiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă alocalităţilor Clusterului E, sateleMisovca, Alexandrovca, Homuteanovca,Gangura
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialoveni

471138,7euro
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şi APLElaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a ClusteruluiF, satele Bardar, Ruseştii Noi, RuseştiiVechi, Pojoreni, Vasieni, Ulmu, Horodca
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APLProiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă alocalităţilor Clusterului F, satele Bardar,Ruseştii Noi, Ruseştii Vechi, Pojoreni,Vasieni, Ulmu, Horodca
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

6723962euro
Elaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a ClusteruluiG, satele Costeşti, Moleşti, Zîmbreni,Găureni, Horeşti, Răzeni, Mileştii Noi,Hnsca

FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APLProiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă alocalităţilor Clusterului G, sateleCosteşti, Moleşti, Zîmbreni, Găureni,
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) ale

1533667euro
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Horeşti, Răzeni, Mileştii Noi, Hansca Consiliuluiraional Ialovenişi APLElaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a s. Cigîrleni FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APLProiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă a S.Cigîrleni FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL
290393,3euro

Elaborarea studiului de fezabilitatepentru alimentarea cu apă a s. Cărbuna FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APLProiectarea şi construirea reţelelorintravilan de alimentare cu apă a S. FNDR, FondulEcologic, surse 238651,2
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Cărbuna proprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL
euro

Dezvoltarea sistemului decanalizare şi epurare a apeloruzate

Proiectarea şi extinderea sistemului decanalizare în intravilanul or. Ialoveni 2014 -2025
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

5064800euro

Elaborarea studiilor de fezabilitatepentru sistemul de canalizare şi epurarea apelor uzate a Clusterului A, sateleMalcoci, Nimoreni, Suruceni, Dănceni,Sociteni
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

Proiectarea şi construirea reţelelor decanalizare şi a colectorului principal şi astaţiilor de pompare pentru Clusterul A,satele Malcoci, Nimoreni, Suruceni,Dănceni, Sociteni-Ialoveni(Chişinău) 2014 – 2025
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

4963400euro
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Elaborarea studiilor de fezabilitatepentru sistemul de canalizare şiepurarea a apelor uzate pentruClusterul B: Mileştii Mici, Piatra Albă
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

Proiectarea şi construirea reţelelor decanalizare şi a colectorului principal şi astaţiilor de pompare pentru Clusterul B,satele Mileştii Mici, Piatra Albă- Ialovei(Chişinău) 2014-2025
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL

1548780euro

Elaborarea studiilor de fezabilitatepentru sistemul de canalizare şiepurarea a apelor uzate pentruClusterul C, satele Puhoi, Varatic
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APLProiectarea şi construirea reţelelor decanalizare şi a colectorului principal şi astaţiilor de pompare pentru Clusterul Csatele Puhoi, Varatic şi a staţiei deepurare a apelor uzate în s. Puhoi
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialoveni

2790875euro
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şi APL
Elaborarea studiilor de fezabilitatepentru sistemul de canalizare şiepurarea a apelor uzate pentruClusterul D, satele Horodca, Ulmu,Vasieni, Ruseştii Noi, Ruseştii Vechi,Pojoreni, Bardar

FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APLProiectarea şi construirea reţelelor decanalizare şi a colectorului principal şi astaţiilor de pompare pentru Clusterul D,satele Horodca, Ulmu, Vasieni, RuseştiiNoi, Ruseştii Vechi, Pojoreni, Bardar şi astaşiei de epurare a apelor uzate în s.Bardar

FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL
8149770euro

Elaborarea studiului de fezabilitatepentru sistemul de canalizare şiepurarea a apelor uzate pentru s.Costeşti
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APLProiectarea şi construirea reţelelor decanalizare şi a colectorului principal şi astaţiilor de pompare şi a staţiei deepurare a apelor uzate pentru s.
FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) ale

4639700euro
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Costeşti Consiliuluiraional Ialovenişi APL
Elaborarea studiului de fezabilitatepentru sistemul de canalizare şiepurarea a apelor uzate pentru s.Răzeni

FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL
Proiectarea şi construirea reţelelor decanalizare şi a colectorului principal şi astaţiilor de pompare şi a staţiei deepurare a apelor uzate pentru s. Răzeni

FNDR, FondulEcologic, surseproprii(credite) aleConsiliuluiraional Ialovenişi APL
3150680euro
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Cultura
Obiectiv 1. Dezvoltarea mediului cultural durabil în raionul Ialoveni prin promovarea creativităţii artistice şipunerea în valoare a patrimoniului cultural în interesul societăţii.
Cadru naţional- Strategia dezvoltării durabile a culturii pentru perioada anilor 2013-2020 „Cultura XXI/20” – Proiect.- Strategia dezvoltării culturii din raionul Ialoveni pentru perioada anilor 2010-2015.

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Promovarea, conservarea şiprotejarea patrimoniuluicultural raional

Editarea unei publicaţii referitoare laprotejarea patrimoniului culturaldestinate publicului larg. 2014-2017 APL II APL II, APLI
Consolidarea parteneriatului cuagenţiile şi asociaţiile de promovare şiprotejare culturală din RM (ex: Agenţiade inspectare şi restaurare amonumentelor) 2014 - 2016 - - APL II
Informarea publicului cu privire lavalorile patrimoniului cultural imaterialprin demararea unor campanii deinformare şi promovare. 2014-2020 APL II APL II, APLI
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Valorificarea creativităţiiartistice în raion

Organizarea tîrgului meşterilorpopulari în parteneriat cu alţi operatoriculturali din alte regiuni sau ţări, înscopul dezvoltării capacităţilormeşterilor populari şi orientareaprofesională a tinerei generaţii.
2014-2020 APL II, APL I APL II, APLI

Realizarea unor filme documentare şide scurt metraj despre culturatradiţională din raion. 2015-2020 APL II, APL I APL II, APLI
Dezvoltarea programelor interculturalecomune curaioanele/regiunile ”înfrăţite”. 2015-2020 APL II,Parteneriistrăini În curs deestimare APL II,ParteneriistrăiniOrganizarea activităţilor cultural-artistice (sărbătorilor populare,spectacolelor folclorice, expoziţiilor demeşteşuguri tradiţionale) în scopuleducării şi familiarizării tinereigeneraţii, cât şi prin promovareatradiţiilor populare.

2014-2020 APL II, APL I APL II, APLI
Crearea unui parteneriat cu organizaţiineguvernamentale din regiune prinpromovarea tradiţiilor populare. 2014-2020 APL I, ONG APL II
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Obiectiv 2.Modernizarea infrastructurii culturale şi a managementului cultural în raionul Ialoveni
PROGRAME PROIECTE PERIOADA DE

IMPLEMENTARE
SURSA

POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Revitalizarea clădirilor şiunităţilor culturale

Revitalizarea monumentelor istorico-culturale cu înalt potenţial de atracţieturistică. 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLIReabilitarea şi refuncţionarea edificiilorculturale în mediul rural 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLIEvaluarea stării tehnice a edificiilorculturale prioritare 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLIPromovarea unei campanii de colectarea fondurilor pentru reabilitareaedificiilor culturale 2014-2020 APL I APL II, APLIDotarea cu echipament necesar(costume, instrumente muzicale,aparataj sonor şi cinematografic) acaselor de cultură din raion 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLI
Perfectionareamanagementului cultural

Instruirea personalului din domeniulmanagementului cultural prinorganizarea seminarelor de instruire 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLIOrganizarea Ziua Culturii pentruaprecieria şi premierea oamenilor decultură 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLI
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Obiectiv 3. Îmbunătăţirea serviciilor bibliotecilor în raionul Ialoveni
PROGRAME PROIECTE

PERIOADADE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ
DE FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Dezvoltarea şi valorificareainfrastructurii bibliotecilordin raion

Evaluarea stării tehnice a bibliotecilor 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLIReabilitarea şi modernizarea infrastructuriibibliotecilor din raion. 2015-2018 APL I, APC,FNDR, GIZ APL II
Dotarea bibliotecilor cu mobilier specific adecvatserviciilor prestate, activităţilor desfăşurate şicategoriilor de utilizatori. 2014-2020 APL II, APLI, AGENŢIECONOMICI,NOVATECA

APL II, APLI

Dezvoltarea serviciilorinteractive de bibliotecă prinutilizarea tehnologieiinformaţiei şi comunicaţiilor

Realizarea unei strategii proprii de dezvoltare acolecţiilor în fiecare bibliotecă, care să vizezeatingerea unui echilibru optim între achiziţia dedocumente, eliminarea documentelor şi mărireacolecţiei
2015-2016 APLI APL I

Orientarea achiziţiei spre toate categoriile dedocumente purtătoare de informaţii (documenteelectronice (CD-Rom-uri, cărţi electronice,periodice electronice, baze de date, DVD-uri) 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLI
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Dotarea bibliotecilor cu calculatoare 2014-2020 APL II, APLI, AGENŢIECONOMICI,NOVATECA
APL II, APLI

Sporirea potenţialului decadre în domeniulbiblioteconomiei din raion

Instruirea specialistiilor din domeniu 2014-2020 APL II, APL I APL II, APLI,APCCrearea programelor de instruire online pentruformarea continuă a personalului bibliotecii 2014-2020 APL II, APL II
Asigurarea accesului gratuit la calculatoare,Internet şi instruire prin participarea în continuuîn cadrul Programului Biblioteci Globale Moldova(Novateca)

2014-2020 APL II, APLI, AGENŢIECONOMICI,NOVATECA
APL II, APLI
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Sport
Obiectiv 1. Asigurarea şi dezvoltarea culturii fizice şi sportului de către cetăţenii din raionul Ialoveni
Cadru naţional

 Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova 2013-2020.
PROGRAME PROIECTE PERIOADA DE

IMPLEMENTARE
SURSA

POTENŢIALĂ
DE FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Asigurarea populaţiei dinraionul Ialoveni cu uncomplex de măsuri depopularizare a moduluisănătos de viaţă în practicareaactivă a culturii fizice şisportului

Dezvoltarea secţiilor sportive şi practicareaantrenamentelor la diferite probe de sport 2014-2020 APL II APL II
Elaborarea programelor desfăşurăriievenimentelor sportive la nivel de APL I 2014-2020 APL I APL I
Susţinerea sportivilor de performanţă prinacordarea burselor pentru rezultate deosebitecât şi de comunitatea oamenilor de afaceri 2014-2020 APL II,Agenţieconomici APL II
Susţinerea sportul adaptiv, ca factor de integraresocială a persoanelor cu dizabilităţi şi ainvalizilor 2014-2020 APL II, APLI APL II,APL I
Informarea publicului larg cu privire laevenimentele sportive prin demararea unorcampanii de informare şi promovare. 2014-2020 APL II, APLI APL II,APL I
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Organizarea şi desfăşurarea în continuu acompetiţiilor sportive prin impulsionareatinerilor sportivi 2014-2020 APL II, APLI, agenţieconomici APL II,APL I
Îmbunătăţirea infrastructuriisportive din raion

Dotarea şi procurarea echipamentului necesarpentru instituţiile din domeniul culturii fizice şisportului 2014-2020 APL II, APLI, agenţieconomici APL II,APL I
Asigurarea cu baza tehnico-materială ŞcoalăSportivă pentru Copii şi Tineret 2014-2020 APL II, APLI APL II,APL I

Asigurarea cu cadre îndomeniul culturii fizice şisportului
Asigurarea metodico-ştiinţifică a instituţilorsportive din raion 2014-2020 APL II, APLI APL II,APL ICrearea seminarelor de instruire pentruformarea continuă a sportivilor din raion. 2014-2020 APL II, APLI APL II,APL I
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Educaţia
Obiectiv 1. Eficientizarea sistemului de învăţământ prin sporirea calităţii serviciilor educaţionale publice în raionulIaloveni
Cadru naţional

- Legea Învăţământului Nr. 547 din 21.07.1995 (cu modificările ulterioare),- Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 05.07.2011 cu privire la Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie ,- Programul de activitate a Guvernului RM „Integrarea europeană: libertate, democraţie bunăstare” 2013-2014 Educaţie şi cercetare,- Strategia de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” – Programul „Educaţie digitală în învăţământul general”,- Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2012 – 2020, EDUCAŢIA – 2020 (varianta de proiect),
- Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în RM pentru anii 2011-2020 (HG nr.523 din 11.07.2011),- Programul de dezvoltare a învăţământului în raion pentru anii 2012-2016,
- Strategia de dezvoltare a reţelei instituţiilor de învăţământ în raionul Ialoveni pe termen mediu 2013-2016.

PROGRAME PROIECTE PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ
DE FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Motivarea şi retenţiaspecialiştilor de profil înraion

Formarea coninuă a cadrelordidacticie(recalificarea cadrelor didactice) 2014-2020 Instituţiiledeînvăţământ Direcţia deînvăţamînt
Asigurarea (acoperirea) facilităţilor pentrucadrele didactice tinere angajate în mediul rural- acordarea spaţiilor pentru construcţia caselorşi susţinerea cu suport unic financiar . 2014-2020 APL APL
Motivarea şi susţinerea cadrelor didactice 2014-2020 APL II, APL APLII
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privind creşterea profesională la nivel raionalprin acordarea premiilor băneşti, diplomelor demerit pentru rezultatele deosebite în cadrulconcursului „Pedagogul anului” şi rezultateleelevilor în cadrul olimpiadelor raionale.
I

Crearea serviciilor de mentorat în raion 2014-2020 APL II, APLI APLII

Îmbunătăţirea şimodernizarea bazei tehnicomateriale a instituţiilor deînvăţământ din raionulIaloveni

Optimizarea bazei tehnico-materiale ainstituţiilor educaţionale (procurare/renovare)(mobilier, materiale didactice şi curriculare,jucării, table, table interactive, terenuri de joc,jucării, etc.) 2014-2020 APL I,Finanţatoriexterni Direcţia deînvăţământ
Asigurarea instituţiilor de învăţământ cucalculatoare, acces la internet şi infrastructuranecesară implementării cu succes atehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilorîn procesul educaţional. 2014-2020 APL I,Finanţatoriexterni Direcţia deînvăţământ
Asigurarea şi modernizarea instituţiile deînvăţământ şi grădiniţi cu baza tehnico-materiale (mobilier, materiale didactice, jucării,table, table interactive, terenuri de joc, tehnicăde calcul, jucării, etc.) 2014-2020 APL I,Finanţatoriexterni Direcţia deînvăţământ
Crearea şi dotarea Centrelor de Resurse 2014-2020 APL I , AOLumos Direcţia deînvăţământ
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FundationAprovizionarea cu softurieducaţionale a instituţiilor deînvăţământ din raion Implementarea demersului educaţional înformat electronic 2014-2020 APL Direcţia deînvăţământ,instituţiiledeînvăţământProcurarea echipamentelor şi softuriloreducaţionale 2015-2017 APL, ATIC APL II
Elaborarea curriculei electronice pentru şcoli şiaccesul elevilor la materialele electronice 2015-2017 APL, ATIC Direcţia deînvăţământ,instituţiiledeînvăţământAsigurarea accesului elevilorla activităţi extraşcolare şiextracurriculare Majorarea şi diversificarea numărului decercuri, secţii sportive, filialelor din cadrulinstituţiilor complementare. 2014-2020 APL
Dezvoltarea şi diversificarea programelorextraşcolare. 2014-2018 APL
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Obiectiv 2. Promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională în vederea evitării excluderii şi /saumarginalizării copiilor, tinerilor şi adulţilor în raionul Ialoveni
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ

DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ

A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Reducerea abandonuluişcolar
Realizarea activităţilor de prevenire aabandonului şcolar 2014-2020 APL
Organizarea campaniilor de informare pentrupărinţi despre necesitatea şcolarizării şiîncadrării copiilor în învăţământul obligatoriuşi despre necesitatea continuării studiilor. 2014-2020 APL

Formarea unui mediueducaţional prietenos,accesibil, capabil sărăspundă aşteptărilor şicerinţelor speciale ale

Organizarea odihnei de vară, a activităţilorextraşcolare pentru copiii proveniţi dingrupurile dezavantajate 2014-2020 Finanţatoriiexterni APL I, APLII, ONG-uri.
Implementarea de programe deresponsabilizare a familiei, administraţieipublice locale, comunităţii, instituţiilor deînvăţământ privind asigurarea accesuluituturor copiilor/elevilor la educaţie de calitate 2015-2020 APLII,MinisterulEducaţiei APLII,DÎ
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beneficiarilor Conlucrarea ONG-urilor cu instituţiile deînvăţământ prin organizarea diverselorevenimente, pentru implicarea şi motivareaelevului. 2014-2020 Direcţia deînvăţământ,instituţiiledeînvăţământÎncurajarea proceselor de creare a asociaţiilorde părinţi şi grupuri de sprijin pentrupromovarea si respectarea drepturilor copiilor 2014-2020 ONG-uri,Direcţia deînvăţământDiversificarea formelor şi metodelor deformare profesională continuă: stagii,seminare, trening-uri,etc., la nivel raional. 2014-2020 APL II APLII
Introducerea unităţii de psiholog în gimnazii şigrădiniţe. 2014-2020 Direcţia deînvăţământMajorarea numărului de transport şcolarelevilor din alte localităţi ca condiţie absolutnecesară în cazul creării şcolilor decircumscripţie şi a centrelor educaţionaleşcoală-grădiniţă 2014-2020 APLI, APLII Direcţia deînvăţământ,APLI .APLII
Susţinerea mediului educaţional princonlucrarea intensa cu mediul de afaceri prinimpulsionarea elevilor şi cadrele didactice 2014-2020 Direcţia deînvăţământ,Agenţieconomici
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Agricultura
Obiectiv 1. Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial

PROGRAME PROIECTE PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIAL

Ă DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ

A
PROIECTULUI

RESPONSABI
L DE

EXECUŢIE

Consolidarea terenuriloragricole Campanie de informare a producătorilor agricoli privindmăsurile de suport a proceselor de consolidare aterenuriloroferite de către AIPA şi MAIA. 2014-2020 APL II 25 000 APL II
Cointeresarea deţinătorilor de terenuri de a arendaterenurile agricole 2014-2020 APC, APL Isi II 50 000 APL II
Perfectarea cadrului juridic, care ar permite consolidareamai uşoară a terenurilor prin crearea posibilităţilor dedeplasare spre margini a proprietarilor ce nu doresc săconsolideze loturile

2015-2018 APC, APL II 20 000 APC
Promovarea diferitor forme de consolidare prin vânzare-cumpărare, arendă, schimb, asociere etc. 2014-2020 Agenţieconomici 25 000 000 AgenţieconomiciElaborarea şi revizuirea listei persoanelor care doresc săconsolideze terenurile 2014-2020 APL I si II 6000 APL I

Îmbunătăţireainfrastructurii de irigare Crearea bazinelor de acumulare a apelor pluviale în văilerâurilor Işnovăţ, Botna, Botnişoara şi ale altor păraie maimici si Restabilirea infrastructurii locale de irigare aexploataţiilor agricole
2014-2020 Donatoriexterni,APC, Agenţieconomici

6 000 000 APL I si II,Agenţieconomici
Trecerea de la irigarea mare prin aspersiune la cea mică -prin picurare 2016-2020 Donatoriexterni,APC, Agenţi 2 500 000 APL I şi II,Agenţieconomici
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economici
Informarea producătorilor despre măsurile desubvenţionare 2016-2020 Donatoriexterni,APC, APL II,ONG

18 000 APL II, ONG,Agenţieconomici
Asigurareaproducătorilor agricolicu tehnică şi serviciiagrotehnice.

Promovarea creării centrelor de exploatare si deservire atehnicii agricole 2016-2020 APC, APL II,Agenţieconomici 80 000 Agenţieconomici
Revitalizarea sectoruluizootehnic Promovarea procurării animalelor de prăsila 2014-2020 Donatoriexterni,APC, Agenţieconomici

6 000 000 APL II ,Agenţieconomici
Promovarea procurării utilajului tehnologic pentruproducţia animaliera 2014-2020 Donatoriexterni,APC, Agenţieconomici

15 000 000 APL II ,Agenţieconomici
Promovarea procurării utilajului si echipamentuluitehnologic pentru procesarea producţiei animaliere 2014-2020 Donatoriexterni,APC, Agenţieconomici

18 000 000 APL II ,Agenţieconomici
Promovareaantreprenoriatului rural Programe de instruire şi suport pentru organizareaexploataţiilor agricole în structuri asociative 2014-2020 Donatoriexterni,APC, APL Işi II, ONG

350 000 APL I şi II,ONG, Agenţieconomici
Programe de instruire pentru tinerii agricultori îndomeniul lansării şi gestionării afacerilor 2014-2020 Donatoriexterni siinterni, APC,APL, ONG

50 000 APL I şi IIONG, Agenţieconomici
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Obiectiv 2.Dezvoltarea continuă a lanţurilor valorice
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ

DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ

A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Promovareainvestiţiilor învaloarea adăugată amateriei primeagricole
Dezvoltarea infrastructurii post-recoltare princrearea întreprinderilor de colectare, ambalare,procesare şi păstrare a producţie agricole vegetale

2014-2020 Donatoriexterni,APC, APL,Agenţiieconomici
50 000 000 APL, Agenţiieconomici

Stimularea asocierii producătorilor agricoli pentruprocurarea tehnicii 2015-2017 APC, APL, 1 200 000 APL, Agenţiieconomici
Informarea antreprenorilor rurali privinddiversele oportunităţi de finanţare externă şiacordarea asistenţei pentru atragerea granturilor

2014-2020 APL I si II,ONG 25 000 APL I şi II,ONG
Obiectiv 3.Dezvoltarea pieţelor agricole

PROGRAME PROIECTE PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ

DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ

A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Stimularea activităţiide colectare şicomercializare aproducţiei agricole
Facilitarea accesului pe pieţele externe 2015-2017 APC, Agenţiieconomici 12 000 000 APC, AgenţiieconomiciInformarea producătorilor agricoli privindprocedurile de exportsi oportunităţile noi de 2014-2020 APC, APL II,ONG 60 000 APC, APL II,ONG
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comercializareAsistarea producătorilor agricoli în efectuareacercetărilor de marketing şi mediatizarea ideilornoi de afaceri 2014-2020 APL, ONG 15 000 APL, ONG

Obiectiv 4.Conservarea calităţii solului
PROGRAME PROIECTE PERIOADA DE

IMPLEMENTARE
SURSA

POTENŢIALĂ
DE FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL DE
EXECUŢIE

Conservarea calităţiisolului şi păstrareazonelor naturale Modificarea regulamentelor necesare pentruevitarea şi prevenirea eroziunii solurilor 2014-2020 APC, APL II,Donatoriexterni 15 000 APL II
Implementarea măsurilor anti-erozionale 2015-2020 APL, Agenţiieconomici 1 500 000 APL
Informarea agricultorilor despre consecinţelenerespectării asolamentului şi lucrarea incorectă asolului 2014-2020 APL, ONG 60 000 APL, ONG
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Protecţie socială
Obiectiv 1. Asigurarea programelor de asistenţă şi protecţie socială a persoanelor vulnerabile şi a celor aflate însituaţie de risc
Cadru naţional- Strategia de protecţie a familiei şi copilului 2013 – 2020Ob. specific 1 – 4: Reducerea efectelor negative ale migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi în ţară

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Elaborarea mecanismelorşi îmbunătăţirea calităţiiserviciilor sociale

Dotarea cu mijloace de transport aasistenţilor şi lucrătorilor sociali pentrudeservirea persoanelor cu dizabilităţi ladomiciliu (2 unităţi de transport) 2014 - 2016 APL II 400 mii lei DASPF
Elaborarea strategiei de dezvoltare aserviciilor integrate de asistenţă socială 2014 KHSIMA, LUMOS,Ministerul Muncii şiProtecţiei Familiei,alţi donatori DASPF, APL I
Dezvoltarea serviciilor sociale pentruconsolidarea instituţiei familiale 2014 - 2020 KHSIMA, LUMOS,Ministerul Muncii şiProtecţiei Familiei DASPF, APL II
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Mobilizarea cetăţenilor şi promovareavoluntariatului în sfera problemelor sociale 2014 - 2020 APL II DASPF, APL I,APL II, ONG –uri localeDezvoltarea serviciilor de asistenţăpersonală (60 AP) 2014 – 2020 APL II DASPF

Dezvoltarea economieisociale (responsabilitatesocială corporativă şi/sauantreprenoriat social)

Adoptarea deciziilor Consiliilor locale învederea facilitării angajării în cîmpul munciia persoanelor cu dizabilităţi prin scutireaparţială de taxe locale a agenţilor economici 2014 - 2020 APL II, MinisterulFinanţe, MMPSF APL I, AOFM
Susţinerea creării unor întreprinderi sociale,în vederea integrării şi reintegrăriipersoanelor defavorizate prin organizareacursurilor de recalificare şi de pregătire îndomeniul administrării afacerilor, şi prinoferirea suportului (acordarea spaţiului,servicii de consultanţă) pentru iniţiereaafacerii

2014 – 2020 KHSIMA, LUMOS,alţi finanţatori
Se va estima încomun acord cuAPL şi ONG-urilocale + agenţieconomici

APL II, APL I,ONG-urilocale, agenţieconomici
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Obiectiv 2.Adaptarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIEInstalarea, renovarea şiamenajarea pantelor deacces în toate instituţiilepublice din raion conformlegislaţiei în vigoarea

Proiect de instalarea pantelor şi barelor deacces în instituţiile publice din raion 2014 – 2020 Surse locale Se va estima încomun acord cuAPL şi ONG-urilocale + agenţieconomici
GLP, APL I, II,agenţieconomicilocali

Obiectiv 3.Dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Crearea infrastructurii depetrecere a timpului liber
Amenajarea zonelor de agrementi şi aspaţiilor de petrecere a timpului liber încomunităţile raionului 2015 – 2017 FNDR, FondulEcologic, APL APL I, APL II,
Crearea spaţiilor de joacă în zonele cudensitate mare de copii 2014 – 2020 APL, locuitori, Se va estima încomun acord cuAPL şi ONG-urilocale + agenţieconomici APL I, APL II,
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Obiectiv 4.Îmbunătăţirea condiţiilor psihologice a familiilor din raionul Ialoveni/ reducerea factorilor de stresfamilial
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIEReducerea şi prevenireaviolenţelor familiale Combaterea cazurilor de violenţă şiexploatare în familie 2014 – 2016 75.000 APL

Desfăşurarea campaniei de informare privindexcluderea exploatărilor din familie, în specialcele din mediul rural 2015 – 2016 100mii lei APL
Informarea populaţiei raionului privindplanificarea familiei 2014 – 2016 APL, MinisterulSănătăţii APL, DÎÎmbunătăţirea stării desănătate a cetăţenilorraionului Asigurarea cu hrană specială pentru nounăscuţi 2013 – 2016 APL, MinisterulSănătăţiiPromovarea culturii de alimentare prin: a)Elaborarea şi distribuirea ghidurilorinformative privind cultura alimentară 2014 – 2016 APL, MinisterulSănătăţii APL, DÎ
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Obiectiv 5.Îmbunătăţirea culturii sociale şi a stării de spirit, inclusiv prevenirea efectelor negative şi de excluziune atinerilor din raion
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIEDiminuarea efectelornegative ale migraţieipărinţilor asupracopiilor rămaşi fărăsupraveghere în raion

Reducerea efectelor negative ale caselor dejoc automat în raionul Ialoveni. Activităţispecifice:- Impunerea restricţiilor în ceea ce priveşteamplasarea şi regimul de lucru ale caselor dejoc
2014 – 2016 APL I, APL II,

Program de sensibilizare a tinerilor privindefectele nocive ale utilizării drogurilor şialcoolului 2014 – 2017 ONG -uri, APL,Ministerul Sănătăţii,Ministerul Educaţiei În curs de estimare APL I, II,DASPF, DÎ
Implementarea unui mecanism eficace deevidenţă şi monitorizare a situaţiei copiilor acăror părinţi/unicul părinte sunt plecaţi pestehotare 2014 – 2017 ONG -uri, APL,Ministerul Sănătăţii,Ministerul Educaţiei APL II,DASPF,
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Obiectiv 6.Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în comunitate
Cadru naţional- Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi în următorii 5 ani în raionul Ialoveni

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIEÎncurajarea participăriipersoanelor cudizabilităţi la viaţacomunităţii

Implicarea persoanelor cu dizabilităţi înactivităţi de auto-reprezentare 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APLÎncurajarea participării persoanelor cudizabilităţi în procese decizionale 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APLCrearea oportunităţilorde angajare în câmpulmuncii Formarea profesională a persoanelor cudizabilităţi 2014- 2017 MMPSF,APL I,II,AOFMOrganizarea campaniilor de sensibilizare ainstituţiilor publice şi private, agenţiloreconomici pentru angajarea în câmpulmuncii a persoanelor cu dizabilităţi 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APLOrganizarea târgurilor locurilor de muncă şipromovarea oportunităţilor de angajare 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,
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pentru persoanele cu dizabilităţi APL
Organizarea expoziţiilor cu vânzare şiiarmaroacelor cu participarea persoanelorcu dizabilităţi 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APLAsigurarea dreptului laintegritate şi familie Prevenirea abandonului copiilor cudizabilităţi noi născuţi 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APLOrganizarea activităţilor de instruire şiorientare cu familiile tinere privind modulsănătos de viaţă 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APL, MinisterulSănătăţiiPromovarea rolului familiei în incluziuneasocială a persoanelor cu dizabilităţi 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APL, MinisterulSănătăţiiIntegrarea, re-integrarea copiilor cudizabilităţi în familie 2014- 2017 MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APL, MinisterulSănătăţii
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Organizarea activităţilor de informare şiinstruire în deprinderi de viaţă 2014- 2017
MMPSF, MinisterulEducaţiei, ONG-uri,APL, MinisterulSănătăţii

Obiectiv 7.Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIEAdaptarea infrastructuriisociale Adaptarea instituţiilor publice şi private, aspatiilor publice, de odihnă şi reabilitare lanecesităţile persoanelor cu dizabilităţi 2014- 2017 Surse locale Se va estima încomun acord cuAPL şi ONG-urilocale + agenţieconomici
GLP, APL I,II, agenţieconomicilocaliDotarea serviciilor existente cu utilaj şimijloace speciale 2014- 2017 APL I, II, ONG-uri

Asigurarea persoanelor cu dizabilităţi cumijloace ajutătoare speciale 2014- 2017 APL I, II, ONG-uri,CREPORAsigurarea cu mijloace de transport acopiilor cu dizabilităţi din mediul rural 2014- 2017 APL I, II, ONG-uri
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Extinderea şi dezvoltareaserviciilor socialeincluzive Extinderea şi dezvoltarea serviciilor socialedeja create pentru grupul de vârstă adulţi:Echipa mobilă; „Respiro”; plasamentfamilial, APP specializat, etc 2014- 2017 MMPSF, APL I, II,ONG-uriCrearea apartamentelor sociale 2014- 2017 MMPSF, APL I, II,ONG-uriAsigurarea consultanţei juridice persoanelorcu dizabilităţi în cadrul DASPF 2014- 2017 MMPSF, APL I, II,ONG-uriÎncadrarea copiilor din grupul de risc înactivităţi extraşcolare 2014- 2017 MMPSF, MinisteruEducaţiei APL I, II,ONG-uriAsigurarea cu asistent personal a copiilor cudizabilităţi 2014- 2017 MMPSF, APL I, II,ONG-uriÎncadrarea copiilor cu dizabilităţi înactivităţi extraşcolare 2014- 2017 MMPSF, APL I, II,ONG-uriElaborarea Planurilor EducaţionaleIndividuale pentru a facilita procesul destudiu şi absolvire a instituţiilor deînvăţământ de către copiii cu CES. 2014- 2017 MMPSF, MinisteruEducaţiei APL I, II,ONG-uri
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Obiectiv 8. Asigurare incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de promovare, monitorizare şievaluare
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIEAbordarea intersectorială a procesului decolectare şi analiză a datelor privindpersoanele cu dizabilităţi 2014- 2015 MMPSF, APL I, II,ONG-uri

Evaluarea necesităţilor individuale de ordinmedical şi social a persoanelor cu dizabilităţi 2014- 2015 MMPSF, APL I, II,ONG-uriOrganizarea activităţilorde mediatizare şisensibilizare privinddrepturile persoanelorcu dizabilităţi
Mediatizarea implementării Strategiei deincluziune socială a persoanelor cudizabilităţi 2014- 2015 MMPSF, APL I, II,ONG-uri
Crearea comisiilor locale pentru protejareadrepturilor persoanelor cu dizabilităţi 2014- 2015 APL I, II, ONG-uri
Implicarea APL în activităţi de informare şisensibilizare la nivel comunitar (organizareasărbătorilor tradiţionale, evenimentelorspeciale pentru promovarea prevederilorConvenţiei ONU) 2014- 2015 APL I, II, ONG-uri
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Obiectiv 9. Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cudizabilităţi
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

(mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIEDiversificarearesurselor financiarepentru realizareaactivităţilor deincluziune socială apersoanelor cudizabilităţi.

Planificarea liniei de buget a ConsiliuluiRaional destinate activităţilor de incluziunesocială 2014- 2015 APL I, II, ONG-uriMenţinerea şi consolidarea parteneriatelorcu organizaţiile donatoare 2014- 2016 MMPSF, APL I, II,ONG-uriConsolidareacapacităţilorresurselor umane deprofil
Facilitarea schimbului de experienţă înimplementarea acţiunilor de incluziunesocială pentru părţile implicate în proces 2014- 2016 MMPSF, APL I, II,ONG-uriRecunoaşterea domeniului asistenţă socialăca domeniu cu risc sporit şi nociv pentruangajaţii cu privire la majorarea salariilorangajaţilor din domeniul asistenţei sociale şieducaţiei incluzive 2014- 2016 MMPSF, APL, ONG-uri

Consolidareaparteneriatelor inter-sectoriale în vederea Consolidarea parteneriatelor între Centrulde zi „Curaj” - Centrul de Sănătate PrietenosTinerilor "Avante" 2014- 2016 MMPSF, APL, ONG-uri
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incluziunii sociale apersoanelor cudizabilităţi Stabilirea acordurilor de colaborare cuinstituţiile universitare de profil (Facultateade Asistenţă Socială: ULIM, Universitatea deStat, Universitatea „Ion Creangă”, etc) 2014- 2016 MMPSF, APL, ONG-uri, MinisterulEducaţiei
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Asistenţă medicală
Obiectiv 1. Dezvoltarea şi majorarea gradului de acces al populaţiei la servicii medicale de calitate

PROGRAME PROIECTE
PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI (mii lei)

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Îmbunătăţirea
stării de
sănătate a
populaţiei
raionului
Ialoveni

Programul raional decombatere a hepatitelorvirale B, C şi D 2014-2016 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional
Total

7375,2186,934,1
16380,8

IMSPCSPAPL
Programul raional dereducere a afecţiunilordeterminate de deficienţade fier şi acid folic 2014-2017 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional

Total

428,4338,00
4685,2

IMSPAPLCSP
Programul raional deprofilaxie şi combatere adiabetului zaharat 2014-2015 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional

Total

9387,81187,8250,0
11367,4

IMSPAPL
Programul raional depromovare a moduluisănătos de viaţă 2014-2015 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional

71,2-67,2
IMSPCSP
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Total 166,6
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Programul raional deprevenire şi control alinfecţiei HIV/SIDA şiinfecţiilor cu transmiteresexuală 2014-2015 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional
Total

0113,00
226,0

IMSPCSPAPLONGProgramul raional deImunizări 2014-2015 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional
Total

03314,50
3314,5

IMSPCSPAPLDÎT şi SProgramul raional deeradicare a tulburărilorprin deficit de iod 2014-2015 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional
Total

029,40
51,7

IMSPCSPAPL
Planul teritorial privindcontrolul tutunului 2014-2015 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional

Total

203,2224,60
500,6

IMSPCSPAPL
Programul raional decontrol al tuberculozei 2014-2015 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional

Total

194,45742,65292,1
1229,2

IMSP ,CSPAPL, Poliţia,DÎT şi S, PPSF
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Programul raional desecuritate transfuzională şiautoasigurarea cu produsesanguine 2014-2016 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional
Total

800,22873,70
6210,0

IMSPAPL
Programul raional privindsănătatea mintală 2014-2016 Fonduri de asigurăriobligatorii în medicină,APL-buget de stat-Buget raional

Total

1832,1396,90
5288,8
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Obiectiv 2. Promovarea modului sănătos de viaţă
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Programul raional depromovare a modului sănătosde viaţă

Elaborarea ghidurilor de educare apopulaţiei privind promovarea moduluisănătos de viaţă şi distribuirea acestoraîn toate localităţile raionuluiInformarea cetăţenilor şi popularizareamedicinii, prezentarea în mass-media(presa, radio, TV, seminare etc.)portretului pozitiv a medicii.Formarea partenerilor cu ONG-urilor învederea promovării culturii medicale şieducarea medicală a populaţiei (înspecial a tinerilor şi copiilor)Proiect de diminuare a fumatului înraion:
- profilaxia fumatuluiProiect de prevenire a alcoolismului înraion:

- profilaxia alcoolismului

2014-2015

Fonduri deasigurăriobligatorii înmedicină,APL-buget destat-Buget raional
Total

71,2
-67,2

166,6 IMSPCSP
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Obiectiv 3. Dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor profesionale ale resurselor umane
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Dezvoltarea resurselor umane

Organizarea schimbului de experienţă şivizitelor de studiu cu personalul din altelocalităţi din Moldova şi localităţi dinstrăinătate. 2014 – 2020 Bugetul destat, Donaţii,Granturi
Bugetul destat, Donaţii,Granturi ,APLInstruirea medicilor şi asistentelormedicale în domeniu. 2015 Bugetul destat, Donaţii,Granturi 120,0 mii lei AdministraţiaIMSP şiprivate, CSPAtragerea cadrelor şi stimularea acestoraîn instituţiile medicale. 2014-2015 Bugetul destat,Donaţii,Granturi.APL

-- AdministraţiaIMSP şiprivate, CSPAPL

Motivarea şi atragerearesurselor umane
Atragerea şi motivarea tinerilorspecialişti în raion. 2014 – 2020 Bugetul destat, Donaţii,Granturi, APL

1275,0 mii lei AdministraţiaIMSP şiprivate, CSPAPLAvantajarea cadrelor medicale cu copii laserviciile preşcolare (ex.: includereaautomată în grupurile de grădiniţă). 2014 – 2020 APL AdministraţiaIMSP şiprivate, CSPAPLAsigurarea cu spaţii locative. 2014 – 2016 APL APL
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Obiectiv 4.Modernizarea instituţiilor spitaliceşti şi sanitare din raion
PROGRAME PROIECTE

PERIOADA DE
IMPLEMENTARE

SURSA
POTENŢIALĂ DE
FINANŢARE

VALOAREA
POTENŢIALĂ A
PROIECTULUI

RESPONSABIL
DE EXECUŢIE

Programul raional dedezvoltare a instituţiilorspitaliceşti şi sanitare dinraionul Ialoveni

Crearea în instituţiile medicale a condiţiilor de lucrudecente pentru personalul medical şi a condiţiilor normalepentru tratarea oamenilor bolnavi. Modernizareaechipamentului şi birourile în policlinici. 2014-2020 MinisterulSănătăţii,donatoriiexterniCăptuşirea păreţilor externi a edificiului IMSP SR Ialovenişi schimbarea ferestrelor edificiului din strada Alexandrucel Bun 7 pentur eficinetizarea şi conservarea energieitermice 2014-2015 CNAMAFEEAPL 7800,0 mii
lei

Consiliul
Raional
Ialoveni ,
IMSP SR
IaloveniConstruirea sistemei de canalizare în CS Bardar. Reparaţiaedificiului: 2 uşi, tencuiala pereţilor exterior. 2014-2015Schimbarea acoperişului centrului de sănătate în CSŢipala. Reparaţia garajului pentru automobilul instituţiei.Instalarea gardului - delimitarea centrului de sănătate. 2011-2019 MinisterulSănătăţii,donatoriiexterniReparaţia clădirii în CS Răzeni: sistem de canalizare,sistem de încălzire, apeduct. 2014 -2015Construirea unui gard în jurul policlinicii în CS Costeşti. 2014 -2015Instalarea conductei cu apă potabilă, apă caldă în CSVăsieni. 2014 -2015Instalarea gardului pentru delimitarea centrului desănătate şi reparaţia etajului 2 în CS Ulmu. 2014 -2015
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PLANUL DEMONITORIZARE
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Capacitatea administrativă/ administraţie publică
Obiectiv 1. Îmbunătăţirea serviciilor furnizate de CR Ialoveni

PROIECTE INDICATORI DEMONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Organizarea schimbului de experienţăşi vizitelor de studiu cu personalul dinalte localităţi din Moldova şi localităţidin străinătate
Numărul de vizite organizate înţarăNumărul de vizite organizate înstrăinătateDezvoltarea modulelor de trening deautoînvăţare pe suport CD-ROM Ore de instruire internăorganizateInstruirea funcţionarilor publici înscrierea, execuţia şi gestionareaproiectelor: managementul de proiecte Numărul de funcţionari publiciinstruiţi

Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul finanţelor publice şi formareabugetului Numărul de funcţionari publiciinstruiţi
Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul achiziţiilor publice Numărul de funcţionari publiciinstruiţiInstruirea funcţionarilor publici îndomeniul limbilor străine Numărul de funcţionari publiciinstruiţi
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Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul principiilor managementuluistrategic şi a managementului prinobiective Numărul de funcţionari publicinstruiţi
Instruirea Consilierilor raionali îndomeniul cadrului legislativ privindadministrarea publica locala,identificarea problemelor localeprioritare şi elaborarea planurilor desolutionare

Curs de instruire organizatpentru consilieri
Instruirea funcţionarilor publici îndomeniul PR-ului public şi atransparenţei actului decizional Numărul de funcţionari publicinstruiţi
Efectuarea studiului de evaluare anecesităţilor angajaţilor din cadrul CR Studiu coordonat şi elaborat
Elaborarea sistemului de performanţă afuncţionarilor publice Întocmirea sistemuluiindicatorilor de performanţă şiprogres la nivel de secţii şiindividual
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Cooperare intercomunitară învederea ”regionalizării” funcţiilor APLI15 acord de colaborare întreprimării cu privire la partajareafuncţiilor semnatPersoane angajateElaborarea organigramei defuncţionare a Consiliului Raional Organigramă elaborată şiaprobatăElaborarea fişelor de post pentrupersonalul care activează în cadrul CR Fişe întocmite şi aprobate
Proiectarea sistemului informaţional Softuri instalateElaborarea ghidului consilierului local Ghid elaboratDezvoltarea parteneriatului între CRIaloveni cu companii de consultanţă/instituţie de cercetare Acord de colaborare semnat
Constituirea comisiei de monitorizare aimplementării planului strategic Grup de lucru creat

15Notă: Drept exemplu poate servi contextul în care două sau mai multe primării din raion nu dispun de o persoană responsabilă și competentă în atragereaproiectelor, și respectiv aceștia creează funcţia dată, contribuind în părţi egale la achitarea și motivarea acestei persoane
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Obiectiv 2. Sporirea încrederii societăţii în administraţia publică locală
PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Elaborarea ghidului bunelor practici localeşi rezultatele APL nivel I şi II Comisie de lucru formatăInformaţie colectatăGhid elaboratElaborarea mecanismelor şi procedurilorde desfăşurare a consultărilor publice Proces de organizare a consultărilorpublice elaborat şi descrisAdoptarea în toate primăriile a proiectuluiprivind ”Elaborarea regulamentului cuprivire la asigurarea transparenţei –decizionale în cadrul autorităţilor publicelocale” Regulament elaborat
instruirea continuă a agenţilor economici,societăţii civile şi APL în domeniulguvernării participative locale, în domeniulcapitalului social şi angajamentului civic Număr de seminare organizate
Organizarea întîlnirilor publice pe cartiereale primarilor, ale funcţionarilor publici şiale consilierilor cu populaţie

Graficul ed organizare a întîlniriloraprobat
Număr de întîlniri organizate

Crearea grupurilor de iniţiative locale Seminare de instruire asuprafuncţionalităţii grupurilor de acţiunelocală organizatRegulament de funcţionare a GAL
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întocmit
Elaborarea mecanismelor de conlucrare cuAsociaţia Antreprenorilor Ghid operaţional de comunicareîntre Asociaţia Antreprenorilor şistructurile guvernării localeelaboratPlasarea cutiilor ”Vocea ta auzită de cătreAPL” la toate primăriile, la instituţiilepublice, centrele comerciale Număr de cutii plasate

Crearea Consiliului Tinerilor

Instrucţiuni de constituire şifuncţionare a Consiliului Local alTinerilor elaboratStrategie de dezvoltare şifuncţionare a Consiliului Local alTinerilor elaboratăMetodologia alegerii membrilorConsiliului elaborată şi adoptatăStrategie în domeniul tineretuluielaboratăPolitici locale de tineret elaborate
Organizarea întîlnirilor de informare şiîncurajare a tinerilor de a se implica înactivităţi de voluntariat16

Număr de evenimente organizate îninstituţiile de învăţământNumăr de evenimente organizate încadrul Consiliului Raional
16Notă: La această etapă se recomandă conlucrarea activă cu ONG-urile locale
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Agricultura
Obiectiv 1. Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial

PROIECTE INDICATORI DEMONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Campanie de informare aproducătorilor agricoli privindmăsurile de suport a proceselor deconsolidare a terenurilor oferite decătre AIPA şi MAIA.
Numărul de de seminareorganizateNumăr de materiale informativedistribuite

Cointeresarea deţinătorilor de terenuride a arenda terenurile agricole şipromovarea diferitor forme deconsolidare prin vânzare-cumpărare,arendă, schimb, asociere etc.

Număr de seminare organizateNumăr de întîlniri de facilitareîntre deţinătorii de terenuri şi ceicointeresaţi în arendarePlatformă electronică elaboratăcare să faciliteze accesul întreoferta şi cererea de terenuri înraionElaborarea şi revizuirea listeipersoanelor care doresc să consolidezeterenurile Listele persoanelor revizuite
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Crearea bazinelor de acumulare aapelor pluviale în văile râurilor Işnovăţ,Botna, Botnişoara şi ale altor păraiemai mici si Restabilirea infrastructuriilocale de irigare a exploataţiiloragricole
Documentaţia tehnico-economică elaborată
Bazine de acumulare a apelorpluviale createTrecerea de la irigarea mare prinaspersiune la cea mică - prin picurare Număr de sisteme de irigare noucreate

Informarea producătorilor despremăsurile de subvenţionare
Seminare de informareorganizateBroşuri de subvenţionaredistribuite

Promovarea creării centrelor deexploatare si deservire a tehniciiagricole
Seminare de informareorganizateAnaliza cost beneficiu elaborată

Promovarea procurării animalelor deprăsila Seminare de informareorganizate
Promovarea procurării utilajuluitehnologic pentru producţia animaliera Seminare de informareorganizatePromovarea procurării utilajului siechipamentului tehnologic pentruprocesarea producţiei animaliere Seminare de informareorganizate
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Programe de instruire şi suport pentruorganizarea exploataţiilor agricole înstructuri asociative Seminare de informareorganizate
Programe de instruire pentru tineriiagricultori în domeniul lansării şigestionării afacerilor Seminare de informareorganizate
Obiectiv 2. Dezvoltarea continuă a lanţurilor valorice pentru a atinge o valoare adăugată mai mare

PROIECTE INDICATORI DEMONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dezvoltarea infrastructurii post-recoltare prin crearea întreprinderilorde colectare, ambalare, procesare şipăstrare a producţie agricole vegetale
Studiu de mapare şi identificarea actorilor raionali potenţiali a fiincluşi în structura clusterialasociativă elaborat

Stimularea asocierii producătoriloragricoli pentru procurarea tehnicii Asociaţii a producătoriloragricoli pentru procurareatehnicii createInformarea antreprenorilor ruraliprivind diversele oportunităţi definanţare externă şi acordareaasistenţei pentru atragerea granturilor
Seminare de informareorganizate

Elaborarea unui studiu de specializarea profilului agricol pe localităţileraionului Studiu elaborat
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Obiectiv 3. Dezvoltarea pieţelor agricole
PROIECTE INDICATORI DEMONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Facilitarea accesului pe pieţele externeInformarea producătorilor agricoliprivind procedurile de export sioportunităţile noi de comercializare Seminare de informareorganizateAsistarea producătorilor agricoli înefectuarea cercetărilor de marketing şimediatizarea ideilor noi de afaceri Seminare de informareorganizate
Obiectiv 4. Conservarea calităţii solului

PROIECTE INDICATORI DEMONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Implementarea măsurilor anti-erozionale

Planul de amenajare teritorialăeaboratLucrări agrotehnice specializateorganizateSuprafeţe de culturiantierozionale plantateSeminare de informare privindprelucrarea corectă a terenuriloragricoleSuprafeţe ale terenuirlor supuseeroziunii plantate cu arbori şi
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arbuştiInformarea agricultorilor despreconsecinţele nerespectăriiasolamentului şi lucrarea incorectă asolului Seminare de informareorganizate
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Mediul de afaceri/Industrie/Investiţii
Obiectiv 1. Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial

PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crearea parcului industrial

Studiu de fezabilitate elaboratTitlu de parc industrial obţinutSursă de finanţare a parculuiindustrial identificatăÎntreprindere administratoarefondatăRegulament de funcţionare aparcului industrial elaboratNumărul întreprinderilorrezidente atrase
Crearea unui curs de iniţiere înlansarea afacerilor pentru eleviişcolilor de profesii şi de meserii şiorganizarea acestuia cel puţin o datăpe an. Monitorizarea rezultatelor post

Curs creat şi aprobat
Numărul elevilor participanţi lacurs
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instruire. Numărul elevilor care au lansatafaceri după absolvire
Elaborarea şi diseminarea public a„Ghidului antreprenorului” (plasareape pagina web a APL de nivelul I şi II şialte mijloace)

Ghid elaborat
Numărul de ghiduri diseminate

Crearea unui ghid al bunelor practiciîn afaceri desfăşurate în raion Ghid elaboratNumărul de ghiduri diseminateCrearea unui fond raional de susţinerea IMM-urilor şi regulamentului defuncţionare a acestuia. Regulament de funcţionare afondului elaborat şi aprobat
Evaluarea necesităţilor de instruire aantreprenorilor şi crearea cursurilorrespective sau identificareatrainingurilor efectuate de alteinstituţii. Susţinerea antreprenorilorde a participa la cursurile necesare.

Chestionare de evaluarediseminate agenţilor economici
Module de instruire elaborate

Dezvoltarea parteneriatelor cucompaniile de consultanţă în vedereaoferirii serviciilor necesare pentrusprijinul acestora la iniţierea şidezvoltarea afacerilor
Acrod de colaborare semnat întreConsiliul Raional şi companiile deconsultanţă
Acord de colaborare semnat întrecompanii de consultanţă şi
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Asociaţia Antreprenorilor
Elaborarea unui curs de instruire îndomeniul asocierilor producătorilor,bunele practici în domeniu, avantaje şidezavantaje, formele de organizare,modul de gestiune precum şi alteaspecte.

Modul de instruire elaborat
Seminar organizat

Elaborarea pe pagina WEB a APL aunei rubrici dedicate consultăriimediului de afaceri privindconstrângerile sale, precum şi alteaspecte. Elaborarea unei anchete deidentificare a constrângerilorproducătorilor;

Rubrică creată, persoanăresponsabilă numită
Anchetă elaboratăNumărul antreprenorilorintervievaţi

Instituirea de către APL a unorproceduri de colectare a informaţiilorrelevante privind activitatea agenţiloreconomici
Metodologia de colectare ainformaţiei îmbunătăţităSeminar de informare a agenţiloreconomici organizatMediatizarea rezultatelor activităţiiAPL în domeniul susţinerii sectoruluiantreprenorial Broşuri informative despreactivitatea APL diseminate
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Obiectiv 2. Sporirea competitivităţii producătorilor agricoli
PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Elaborarea unei broşuri privindbunele practici a producătorilor localişi a oportunităţilor de afaceri;
Grup de lucru constituit(componenţa cărora să intrereprezentanţii APL şi mediului deafaceri)Broşură elaboratăCrearea unui curs general de iniţiereasupra lanţului valoric de producere,inclusiv focusat pe industriilealimentară şi de confecţii.
Curs creat şi aprobatNumărul agenţilor economiciinstruiţiCrearea parteneriatelor dintre mediulde afaceri, APL şi alte instituţii decercetare şi consultanţă în afaceri învederea analizei pieţelor
Model şi concept de parteneriatelaborat şi consultat cu părţileimplicateInformarea antreprenorilor privindfuncţionarea fondului de stat degarantare a creditelor, precum şi alteoportunităţi de finanţare a afacerilor Materiale informative distribuite

Informarea antreprenorilor privindapelurile de concurs pentru vauchereinovationale şi alte programe definanţare a IMM-urilor (Intensificareacooperării dintre CR, ME, ODIMM,AŞM, AITT)
Numărul antreprenorilorinformaţi

Facilitarea cooperării dintreinstituţiile de învăţământ profesional Numărul stagiilor desfăşurate laîntreprinderi
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şi întreprinderile mari şi mijlocii dinraion. Organizarea stagiilor elevilor şistudenţilor în cadrul întreprinderilor.Susţinerea implementării sistemelorde management al calităţii, inclusiv acelor integrate în sectorul IMM-urilorconform standardelor europene şiinternaţionale. Informareaproducătorilor privind fonduriledisponibile de cofinanţare.

Numărul producătorilor informaţişi aplicanţi la fondurile desusţinereNumărul de IMM-uri care auimplementat sisteme de gestiunea managementuluiOrganizarea instruirilor pentrusectorul antreprenorial cu privire lacadrul legislativ şi normativ carereglementează domeniul achiziţiilorpublice organizate de Agenţia deAchiziţii Publice
Modul de instruire elaborat
Cursuri de instruire desfăşurate

Crearea unei baze de dateautomatizată a ofertelor de bunuri şiservicii ale producătorilor regionali
Bază de date creatăAgenţi economici informaţidespre platforma de oferteInformarea producătorilor autohtoniprivind oportunităţile de plasare aprofilurilor companiilor şi oferteloracestora pe diverse portaluri cefacilitează colaborarea dintre diverşiagenţi economici
Numărul de portaluri pe care suntprezenţi agenţii economici localiNumărul agenţilor economici careşi-au plasat ofertele pe astfel deportaluriAsigurarea antreprenorilor cuinformaţii privind procedurile de Informaţie plasată şi actualizatăpe portalul CR sau alte portaluri
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export şi noile ajustări în cadrulnormativ de reglementare acomerţului exterior relevante
Crearea unui program de informare aantreprenorilor privind categoriile debariere tehnice existente pe pieţeleexterne şi modalităţile de depăşire aleacestora

Program creat şi desfăşurarea odată pe an a unui seminar deinformare
Analiza potenţialului regional dedezvoltare a clusterelor (realizareastudiilor de oportunitate pentrudezvoltarea clusterelor pe tipuri deproduse, identificarea constrângerilorde asociere a antreprenorilor, analizamodului de percepere a conceptuluide cluster).

Numărul studiilor de oportunitate
Numărul clusterelor recomandatepentru dezvoltare

Consolidarea capacităţilor de asocierea producătorilor Numărul de asociaţii viabile
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Obiectiv 3. Impulsionarea activităţii investiţionale
PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Crearea unei direcţii în domeniuldezvoltării Investiţiilor în cadrul CRsau pregătirea unui specialist în acestdomeniu

Număr de specialişti instruiţiSistem de motivare elaboratpentru specialiştiCrearea profilului investiţional alraionului şi plasarea informaţiilor pesite-ul Consiliului Raional (analizaposibilităţii plasării acestora pe paginaweb MIEPO)
Grup de lucru constituit împreunăcu compania de consultanţă
Profil investiţional elaborat

Promovarea participării IMM-urilor laforumurile investiţionale naţionale şiinternaţionale. Organizarea anual aunui forum al oamenilor de afaceri, cuinvitarea participanţilor străini
Numărul IMM-urilor susţinute înparticiparea la diverse forumuriForum organizatNumărul invitaţiilorIdentificarea potenţialelor programede finanţare, integrală sau parţială aafacerilor şi informarea mediului deafaceri privind oportunităţile existentede finanţare a afacerilor
Numărul programelor identificateşi diseminate publicNumărul agenţilor economiciparticipanţi la diverse programe
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Evaluarea obiectelor disponibile înproprietatea APL care ar puteaprezenta potenţiale obiecteinvestiţionale Lista obiectelor investiţionalepublice elaborată
Promovare a parteneriatelor socialedintre mediul de afaceri şi APL-uri Numărul parteneriatelor create
Consolidarea capacităţilor CR dedezvoltare a proiectelor departeneriate public- private

Curs d einstruire organizatNumărul proiectelor publice-private desfăşurate
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Infrastructura transporturilor
Obiectiv 1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport

PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Evaluarea anuală a calităţii drumurilor înraion, în special a celor de conexiune întrelocalităţile în care sunt amplasate cele maimari companii cu activitate industrială şiagricolă şi centrul raional sau alte drumuriprincipale locale, republicane şimagistrale;
Studiu de evaluare elaborat

Efectuarea studiului de fezabilitate pentrurenovarea drumurilor locale deimportanţă strategică economică, socialăşi culturală şi identificarea fondurilorexterne de finanţare a proiectelorrespective;
Studiu de fezabilitate elaborat

Elaborarea unui studiu privind densitatea,în vederea stabilirea priorităţilor demodernizare a acesteia Studiu elaborat
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Managementul deşeurilor
Obiectiv 1. Dezvoltarea sistemului integrat al managementului deşeurilor

PROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Crearea mecanismelor de evidenţăstrictă a gestionării deşeurilor decătre autorităţile publice locale şiagenţii economici Mecanisme elaborate
Elaborarea strategiei raionale degestionare a deşeurilor Strategie elaborată
Întocmirea regulamentelor localeprivind managementul integrat aldeşeurilor Regulamente aprobate
Autorizarea rampelor pentrudeşeuri în 17 localităţi ale raionuluiIaloveni Rampe autorizate
Efectuarea studiului de fezabilitateprivind amplasarea depozitelorpentru deşeuri17 Studiu de fezabilitate elaborat
17 Recomandabil în Rezeni și Pojoreni
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Lichidarea gunoiştilor neautorizate Număr de gunoişti neautorizate lichidateÎnchiderea şi cultivarea depozitelorneconforme Număr de depozite închise
Reînnoirea gropilor Beckari înprimării Număr de gropi Beckari reînoite
Construcţia depozitului autorizatpentru colectarea deşeurilor Număr de depozite autorizate construite
Crearea platformelor şi dotareaacestora cu containere 1) deseurinereciclabile - container din plasticde 1 m3; 2) ambalaj/recipiente dinplastic (PET si pungi de plastic) -container de plasa metalica de 1-2m; 3) sticla si metal - container dinplastic (cu capac special) de 1 m3; 4)hârtie si carton - container dinplastic (cu capac special) de 660 l)18

Număr de platforme create

18 Se recomandă ca în fiecare dintre cele 25 primării să fie construite platform, precum urmează: s.Văsieni – 20; s. Costești – 40; s. Răzeni – 30 pubele; s. Bardar – 25 pubele;
s. Ruseștii Noi – 25 pubele; s. Suruceni – 15 pubele; s. Nimoreni – 15; s. Malcoci – 10; s. Dănceni – 20; s. Ulmu – 15; s. Cărbuna – 10; s. Cigîrleni – 15; s. Ţîpaa – 20; s. Puhoi –
25; s. Molești – 15; restul satelor cite 5 platforme.
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Obiectiv 2. Educarea ecologică a populaţiei
PROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Educarea şi informarea populaţieiasupra efectului negativ aldeşeurilor asupra mediului
Număr de seminare de informareorganizateMateriale informative distribuiteOrganizarea şi susţinerea deprograme de educare în şcoli Campanii de educare ecologică a elevilorsusţinute

Organizarea unor campanii deinformare pentru minimizareacantităţii de deşeuri la producători sialţi generatori de deşeuri
Număr de seminare de informareorganizate
Materiale informative distribuite

Cooperarea cu agenţii economici înpromovarea unei culturi ecologiceprin amplasarea materialelorinformative Panouri informaţionale amplasate înlocalităţile raionului
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Obiectiv 3. Stimularea economică a activităţilor de gestionare şi valorificare a deşeurilor
PROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crearea unei întreprinderi deprelucrare a deşeurilor19
Studiu de fezabilitate elaborat cuprivire la funcţionarea uneiîntreprinderi în domeniuConcurs de selectare a companieiorganizatRegulament de funcţionare aîntreprinderii aprobatDotarea întreprinderii cu autospeciale necesare Auto speciale achiziţionate

Crearea regulamentelor şiprogramelor de funcţionare şiprestare a serviciilor de salubrizarede către întreprindere în toatelocalităţile raionului Regulament aprobat

19 Se recomandă fabrica să fie amplasată în Sociteni sau Hărăști
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Sectorul energetic şi managementul eficienţei energetice

Obiectiv 1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice
PROIECTE INDICATORI DEMONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Elaborarea planurilor locale pentrueficienţă energetică de către toateprimăriile raionului
Grupuri de lucru locale formate şiinstruite privind elaborarea planurilorlocalePlanuri locale de eficienţă energeticălocale elaborateElaborarea planului raional dedezvoltare durabilă în domeniuleficienţei energetice

Grup de lucru formatPlan raional elaborat
Efectuarea auditurilor energeticepentru clădirile publice din raion

Audit energetic pentru casa de culturădin Mileştii Mici elaboratAudit energetic pentru grădiniţa decopii din Mileştii Mici Piatra AlbăelaboratEfectuarea auditurilor energeticepentru sistemele de iluminat stradaldin cadrul primăriilor Auditurile energetice pentru sistemelede iluminat stradal din primăriile (cuprioritate pentru raion) efectuate
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Amplasarea căsuţelor poştale şipanourilor informative în toateprimăriile raionului cu scopul de adistribui materialele (broşurele,pliantele) furnizate de Agenţiapentru Eficienţă Energetică
Număr de căsuţe poştale instalate

Organizarea seminarelorinformative cu primarii şi societateacivilă privind oportunităţile utilizăriisurselor alternative de energie
Mese rotunde şi seminare de informareorganizate cu privire la programele destat şi oportunităţile utilizării surseloralternativeInstalarea sistemelor solare deîncălzire a apei în instituţiile dedeservire socială din raion Proiecte tehnice realizate pentruinstituţiile de deservire socială

Instalarea cazanelor pe biomasă îninstituţiile publice Cazane pe biomasă instalate îninstituţiile publice
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Turism
Obiectiv 1. Dezvoltarea managementului turistic

PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Elaborarea conceptului dedezvoltare durabilă a turismuluidin raionul Ialoveni Concept aprobat
Elaborarea strategiei de marketingturistic

Concurs de selectare a companieide consultanţă organizatStrategie de marketing turisticelaboratăCrearea funcţiei de dezvoltare aturismului la nivel de raion şi lanivel de cele două zone turistice
Concurs de angajare organizat -Funcţie aprobată şi persoanăangajată -

Crearea centrului de informareturistic Concept de funcţionare acentrului elaboratÎncăpere amenajatăCrearea unui registru la nivel deraion cu patrimoniul turisticexistent
Seminare organizate cureprezentanţii localităţilorraionuluiRegistru elaboratElaborarea portofoliului de Grup de lucru format
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proiecte comune pentrudezvoltarea sectorului turistic Fişe de proiecte elaborateSusţinerea formării agenţiilorturistice Agenţie turistică înregistratăElaborarea planului de dezvoltarepentru cele două zone turisticepotenţiale: Zona I: La cumpănaveşniciei şi Zona II: Lacul codriloralbaştri
Companie de consultanţăselectată
Plan de dezvoltare zonal elaborat

Delimitarea si marcarea zonei deprotectie a monumentelor depatrimoniu natural si antropic
Număr de indicatori de marcareinstalaţiNumăr de panouri informativeinstalateOrganizarea instruirilorspecialiştilor din domeniulunităţilor turistice Număr de persoane instruiteOre de instruire desfăşurateOrganizarea schimbului de bunepractici în domeniul dezvoltăriiturismului cu partenerii interni şiexterni
Număr de vizite de studiiorganizateNumăr de persoane participante
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Obiectiv 2. Sporirea numărului de vizitatori turistici
PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Elaborarea Conceptiei depromovare si dezvoltare aparteneriatelor pentru atragereainvestitiilor în domeniul turisti Portofolu de proiecteinvestiţionale elaborat

Facilitarea deschiderii unuipavilion pentru vînzareaobiectelor de meşteşugărit cupromovarea aplicării simboliciilocale
Locaţie identificată şi amenajată
Contract de Parteneriat PublicPrivat elabratConfecţionarea şi instalareapanourilor informaţionale Număr de panouri informaţionaleinstalateSemnalarea rutierăcorespunzătoare a obiectivelorturistice şi unităţilor de cazare Număr de indicatori turisticimontaţiCrearea paginii web desprepotenţialul turistic al raionului Pagină web elaboratăElaborarea ghidului video desprepotenţialul turistic al raionului Rulaj video elaborat

Promovarea manifestaţiilorculturale de bună vecinătate Program al manifestaţiilorculturale elaboratNumăr de evenimente culturale
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organizateOrganizarea excursiilor defamiliarizare pentru presaturistică Excursii de familiarizareorganizate
Crearea complexului culturalistoric Ialoveni

Proiect elaborat şi aplicat pentruatragerea surselor externe definanţareComplex cultural creatOrganizarea tîrgurilor şiexpoziţiilor de meşteşugărit şi aobiectelor de artizanat Numărul de tîrguri şi expoziţiiorganizate
Reparaţia Căminului Cultural dinoraşul Ialoveni Devizul de reabilitare aCăminului Cultural elaboratCămin Cultural reabilitatCrearea muzeului raional deEtnografie şi Istorie Naturală Conceptul de proiect elaborat şiaplicat la fonduri de finanţareMuzeu creat şi amenajatDiversificarea serviciului deagrement şi cazare în localitateaBardar Program de agrement elaboratUnităţi de cazare construiteAmenajarea zonelor ecologice deagrement în Hansca Suprafeţe înverziteIndicatori de zonare instalaţiDeschidea unui muzeu de istorie şietnografie în casa parohială de laMileştii Mici

Conceptul de proiect elaborat şiaplicat la fonduri de finanţareMuzeu creat şi amenajat
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Amenajarea zonelor de agrementacvatic în localitatea Răzeni Zonă de agrement amenajatăAmenajarea zonelor de agrementacvatic în localitatea Suruceni Zonă de agrement amenajatăAmenajarea zonelor de agrementacvatic în localitatea Dănceni Zonă de agrement amenajatăAmenajarea zonelor de agrementacvatic în localitatea Nimoreni Zonă de agrement amenajatăAmenajarea zonelor de agrementacvatic în localitatea Malcoci Zonă de agrement amenajatăAmenajarea zonelor de agrementacvatic în localitatea Costeşti Zonă de agrement amenajată
Deschiderea unui atelier deceramică în localitatea Nimoreni

Conceptul de proiect elaborat şiaplicat la fonduri de finanţareAtelier de ceramică creat şiamenajat
Restaurarea casei Deminovici Conceptul de proiect elaborat şiaplicat la fonduri de finanţareObiect reabilitat
Crearea pensiunii rurale înlocalitatea Moleşti Concept de PPP dezvoltatAgent economic identificatPensiune rurală creatăCrearea pensiunii rurale înlocalitatea Hansca Concept de PPP dezvoltatAgent economic identificatPensiune rurală creată
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Crearea unei staţiuni turistice înoraşul Ialoveni Concept de PPP dezvoltatAgent economic identificatStaţiune turistică creatăCrearea unei pensiuni rurale înlocalitatea Malcoci Concept de PPP dezvoltatAgent economic identificatPensiune rurală creatăCrearea unei pensiuni rurale înlocalitatea Nimoreni Concept de PPP dezvoltatAgent economic identificatPensiune rurală creată
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Protecţie socială
Obiectiv 1. Asigurarea programelor de asistenţă şi protecţie socială a persoanelor vulnerabile şi a celor aflate însituaţie de risc

PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Dotarea cu mijloace de transport aasistenţilor şi lucrătorilor sociali pentrudeservirea persoanelor cu dizabilităţi ladomiciliu Unităţi de transport 2
Elaborarea strategiei de dezvoltare aserviciilor integrate de asistenţă socială Grup de lucru pentruelaborarea strategiei creatStrategie elaboratăMobilizarea cetăţenilor şi promovareavoluntariatului în sfera problemelorsociale Campanii organizate(evenimente de informare) Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Numărul de broşuri diseminate
Dezvoltarea serviciilor de asistenţăpersonală Numărul asistentelor personale 10 60
Facilitarea angajării în câmpul muncii apersoanelor cu dizabilităţi prin scutireaparţială de taxe locale a agenţilor Deciziile Consiliilor localeadoptate
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economici
Susţinerea creării unor întreprinderisociale, în vederea integrării şireintegrării persoanelor defavorizate Cursuri de instruire îndomeniul antreprenoriatuluisocial organizate pentru agenţiieconomici din raionÎntreprinderi sociale create
Obiectiv 2. Adaptarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale

PROIECTE INDICATORI DEMONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Proiect de instalare a pantelor şi barelorde acces în instituţiile publice din raion Număr de instituţii publiceevaluate pentru instalareainfrastructurii de accesNumărul instituţiilor publicedin raion(instalarea pantelor şi barelor)Numărul instituţiilor publicedin raion(renovarea pantelor şi barelor)
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Obiectiv 3. Dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber
PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Amenajarea zonelor de agrement şi aspaţiilor de petrecere a timpului liber încomunităţile raionului
Numărul zonelor de agrementamenajateProiect de amenajare elaboratCrearea spaţiilor de joacă în zonele cudensitate mare de copii Numărul spaţiilor de joacăcreate

Obiectiv 4. Îmbunătăţirea condiţiilor psihologice a familiilor din raionul Ialoveni/ reducerea factorilor de stresfamilial
PROIECTE INDICATORI DEMONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Combaterea cazurilor de violenţă şiexploatare în familii
Numărului ghidurilorelaborateCampanii organizate privindexcluderea exploatărilor dinfamilii - în total / din mediulrural
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Informarea populaţiei raionului privindplanificarea familiei Campanii organizate privindplanificarea familiei Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Asigurarea cu hrană specială pentru nounăscuţi

Numărul aprox. noi născuţiper an deserviţi cu hranăspecialăCantitatea de hrană specialăPromovarea culturii de alimentare prin: Numărul ghidurilordiseminate cu privire lacultura alimentară
Obiectiv 5. Îmbunătăţirea culturii sociale şi a stării de spirit, inclusiv prevenirea efectelor negative şi de excluziune atinerilor din raion

PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Reducerea efectelor negative ale caselor dejoc automat în raionul Ialoveni. Activităţispecifice:- Impunerea restricţiilor în ceea ce priveşteamplasarea şi regimul de lucru ale caselorde joc

Hotărâri emise privindgraficul de activitate acaselor de noroc
Numărul de restricţii impuse

Programe de sensibilizare a tinerilorprivind efectele nocive ale utilizării Număr de seminareorganizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
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drogurilor şi alcoolului Baza de date creată a copiilorcare părinţi sunt plecaţi pestehotareImplementarea mecanismelor eficace deevidenţă şi monitorizare a situaţiilorcopiilor a căror părinţi/unicul părinte suntplecaţi peste hotare
Program de implicare acopiilor în activităţi extraşcolareGrafic de monitorizare acopiilor aprobat

Obiectiv 6. Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în comunitate
PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Implicarea persoanelor cu dizabilităţi înactivităţi de auto-reprezentare Numărul persoanelorimplicateLista de activităţi deimplicare elaborată aprobatăÎncurajarea participării persoanelor cudizabilităţi în procese decizionale Campanii organizate(evenimente de informare) Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Numărul de broşuridiseminate
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Formarea profesională a persoanelor cudizabilităţi Numărul pers. cu dizabilităţiangajate în câmpul munciiPers. cu dizabilităţi instruiteOrganizarea campaniilor de sensibilizare ainstituţiilor publice şi private, agenţiloreconomici pentru angajarea în câmpulmuncii a persoanelor cu dizabilităţi Campanii organizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Organizarea târgurilor locurilor de muncăşi promovarea oportunităţilor de angajarepentru persoanele cu dizabilităţi Târgurilor locurilor demuncăorganizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Organizarea expoziţiilor cu vânzare şiiarmaroacelor cu participarea persoanelorcu dizabilităţi Expoziţii/ iarmaroaceorganizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Programul de evenimenteelaborat şi aprobatPrevenirea abandonului copiilor cudizabilităţi noi născuţi Campanii organizate(evenimente de informare) Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Numărul de broşuridiseminateOrganizarea activităţilor de instruire şiorientare cu familiile tinere privind modulsănătos de viaţă Seminare organizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Modulul seminarelor
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elaborat şi aprobatPromovarea rolului familiei în incluziuneasocială a persoanelor cu dizabilităţi Campanii organizate
Integrarea, re-integrarea copiilor cudizabilităţi în familie Copii integrateCopii re-integratePlanul de acţiune privindintegrarea copiilor elaboratşi aprobatOrganizarea activităţilor de informare şiinstruire în deprinderi de viaţă Activităţi organizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Obiectiv 7. Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi

PROIECTE
INDICATORI DE
MONITORIZARE

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Adaptarea instituţiilor publice şi private, aspatiilor publice, de odihnă şi reabilitare lanecesităţile persoanelor cu dizabilităţi Obiecte evaluate şi devizde cheltuieli aprobatAsigurarea persoanelor cu dizabilităţi cu mijloaceajutătoare speciale Numărul persoanelorAsigurarea cu mijloace de transport a copiilor cudizabilităţi din mediul rural Numărul persoanelordin mediul ruraldeservite
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Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale dejacreate pentru grupul de vârstă adulţi: Echipamobilă; „Respiro”; plasament familial, AsistentParental Profesionist (APP) specializat, etc.
Echipa mobilă –extinderea serviciilorRespiro - creareaPlasament familial -extindereaAPP – extinderea,îmbunătăţireaCrearea apartamentelor sociale Numărul apartamentelorAsigurarea consultanţei juridice persoanelor cudizabilităţi în cadrul DASPF Numărul consultaţiilorjuridice Pentru întreaga perioadă de implementare a strategieiÎncadrarea copiilor din grupul de risc în activităţiextraşcolare Numărul copiilorîncadraţiProgramul activităţilorextraşcolare elaborat şiaprobatAsigurarea cu asistent personal a copiilor cudizabilităţi Numărul copiilorasiguraţiÎncadrarea copiilor cu dizabilităţi în activităţiextraşcolare Numărul copiilorîncadraţiProgramul activităţilorextraşcolare elaborat şiaprobatElaborarea Planurilor Educaţionale Individualepentru a facilita procesul de studiu şi absolvire ainstituţiilor de învăţământ de către copiii cu CES. Planurile EducaţionaleIndividuale elaborate
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Obiectiv 8. Asigurare incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de promovare, monitorizare şievaluare
PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Abordarea intersectorială a procesului decolectare şi analiză a datelor privindpersoanele cu dizabilităţi Bază de date privindpersoanele cu dezabilităţiexistentăEvaluarea necesităţilor individuale de ordinmedical şi social a persoanelor cu dizabilităţi Crearea unui grup de lucruMonitorizarea necesităţilorindividuale de ordinmedical şi social apersoanelor cu dizabilităţiEvaluarea situaţiilor apersoanelor cu dizabilităţi Pentru întreaga perioadă de implementare a strategieiMediatizarea implementării Strategiei deincluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi Mese rotunde şi audieripublice cu referire lastrategie organizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategieiCrearea comisiilor locale pentru protejareadrepturilor persoanelor cu dizabilităţi Grupuri de acţiune localăcreatePlan de acţiune elaboratImplicarea APL în activităţi de informare şisensibilizare la nivel comunitar (organizareasărbătorilor tradiţionale, evenimentelorspeciale pentru promovarea prevederilorConvenţiei ONU)

Numărul activităţilor deinformare şi sensibilizare lanivel comunitar
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Obiectiv 9. Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cudizabilităţi
PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Planificarea liniei de buget a ConsiliuluiRaional destinate activităţilor de incluziunesocială Linia de buget planificată

Menţinerea şi consolidarea parteneriatelorcu organizaţiile donatoare Numărul evenimentelororganizateBroşuri editate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategieiFacilitarea schimbului de experienţă înimplementarea acţiunilor de incluziunesocială pentru părţile implicate în proces Numărul vizitelor de studiuorganizate în străinătate
Consolidarea parteneriatelor între Centrulde zi „Curaj” - Centrul de SănătatePrietenos Tinerilor "Avante" Evenimente comune organizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Stabilirea acordurilor de colaborare cuinstituţiile universitare de profil(Facultatea de Asistenţă Socială: ULIM,Universitatea de Stat, Universitatea „IonCreangă”, etc.)

Acorduri de colaborareîncheiate
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Asistenţă medicală
Obiectiv 1. Dezvoltarea şi majorarea gradului de acces al populaţiei la servicii medicale de calitate

PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Programul raional decombatere a hepatitelorvirale B, C şi D Programe teritoriale elaborate
Pentru perioada deimplementare aprogramului

Baza de date a bolnavilor cu hepatitele B, C şi DelaboratăMăsuri profilactice organizateTehnică de sterilizare şi instrumente medicaleachiziţionateSesiuni de informare organizate privind problemede epidemiologie şi profilaxie a hepatitelor viraleProgramul raional dereducere a afecţiunilordeterminate de deficienţade fier şi acid folic Acţiuni specifice programului realizate Pentru perioada de implementare aprogramuluiProgramul raional deprofilaxie şi combatere adiabetului zaharat Persoane din grupul de risc luate la evidenţă
Pentruperioada deimplementare aprogramului

Populaţie informată privind menţinerea maseicorporale şi practicarea culturii fizicePersoane cu hipertensiune artificială, arterioscleroză,luate la evidenţăCampanii de informare, educare şi comunicare îndomeniul profilaxiei şi combaterii diabetului zaharatCabinete de endocrinologie dotateNumărul persoanelor cu factori de risc investigateprin metoda testului oral de toleranţă la glucoză
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Numărul copiilor asiguraţi cu glucometre şi testepentru determinarea nivelului glicemieiProgramul raional depromovare a moduluisănătos de viaţă Seminare şi vizite de informare organizate Pentruperioada deimplementare aprogramuluiProgramul raional deprevenire şi control alinfecţiei HIV/SIDA şiinfecţiilor cu transmiteresexuală
Numărul de persoane testate anual Pentruperioada deimplementare aprogramului

Numărul de persoane ce au beneficiat de servicii deconsiliereSeminare de instruire organizate în domeniulprevenirii HIV/SIDAMateriale informative elaborate şi diseminateEvenimente asociate cu HIV organizateProgramul raional deImunizări Programul implementatProgramul raional deeradicare a tulburărilorprin deficit de iod Programul implementatPlanul teritorial privindcontrolul tutunului Planul implementatProgramul raional decontrol al tuberculozei Programul implementatProgramul raional desecuritate transfuzionalăşi autoasigurarea cuproduse sanguine Programul implementat
Programul raional privindsănătatea mintală Programul implementat
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Obiectiv 2. Promovareamodului sănătos de viaţă

ROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elaborarea ghidurilor de educare apopulaţiei privind promovareamodului sănătos de viaţă şidistribuirea acestora în toatelocalităţile raionului

Ghiduri elaborate şidiseminate
Informarea cetăţenilor şipopularizarea medicinii, prezentareaîn mass-media (presa, radio, TV,seminare etc.) portretului pozitiv amedicii. Numărul de evenimente
Formarea partenerilor cu ONG-urilorîn vederea promovării culturiimedicale şi educarea medicală apopulaţiei (în special a tinerilor şicopiilor)

ONG-uri implicate înimplementarea programelorraionale medicale, la etapa deeducare a populaţiei Pentru perioada de implementare a programelor medicale raionale
Proiect de diminuare a fumatului înraion:- profilaxia fumatului Perioada de implementare
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Proiect de prevenire a alcoolismuluiîn raion:- profilaxia alcoolismului Perioada de implementare
Obiectiv 3. Dezvoltarea capacităţilor şi competenţelor profesionale ale resurselor umane

PROIECTE
INDICATORI DE
MONITORIZARE

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Organizarea schimbului de experienţă şivizitelor de studiu cu personalul din altelocalităţi din Moldova şi localităţi dinstrăinătate. Vizite de studiuorganizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Instruirea medicilor şi asistentelormedicaleîn domeniul. Numărul medicii şiasistente medicaleinstruite Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Atragerea cadrelor şi stimularea acestora îninstituţiile medicale. Numărul de cadre Pentru întreaga perioadă de implementare a strategieiAtragerea şi motivarea tinerilor specialiştiîn raion. Numărul tinerilorspecialişti atraşi Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Avantajarea cadrelor medicale cu copii laserviciile preşcolare (ex.: includereaautomată în grupurile de grădiniţă). Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
Asigurarea cu spaţii locative. Numărul de spaţiilocative acordate
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Obiectiv 4. Modernizarea instituţiilor spitaliceşti şi sanitare din raion

PROIECTE
INDICATORI DE
MONITORIZARE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Crearea în instituţiile medicale condiţiilor de
lucru decente pentru personalul medical şi a
condiţiilor normale pentru tratarea oamenilor
bolnavi. Modernizarea echipamentului şi
birourile în policlinici.

Lista
echipamentului
necesar pentru
condiţii de
lucru decenteCăptuşirea păreţilor externi a edificiului IMSP SRIaloveni şi schimbarea ferestrelor edificiului dinstrada Alexandru cel Bun 7 pentur eficinetizarea şiconservarea energiei termiceConstruirea sistemei de canalizare în CS Bardar.Reparaţia edificiului: 2 uşi, tencuiala pereţilorexterior.Schimbarea acoperişului centrului de sănătate înCS Ţipala. Reparaţia garajului pentru automobilulinstituţiei. Instalarea gardului - delimitareacentrului de sănătate.Reparaţia clădirii în CS Răzeni: sistem decanalizare, sistem de încălzire, apeduct.Construirea unui gard în jurul policlinicii în CSCosteşti.Instalarea conductei cu apă potabilă, apă caldă înCS Văsieni.Instalarea gardului pentru delimitarea centrului desănătate şi reparaţia etajului 2 în CS Ulmu.
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Sistemul educaţional
Cadru naţional

- Legea Învăţământului Nr. 547 din 21.07.1995 (cu modificările ulterioare),- Hotărîrea Guvernului nr. 484 din 05.07.2011 cu privire la Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale în educaţie ,- Programul de activitate a Guvernului RM „Integrarea europeană: libertate, democraţie bunăstare” 2013-2014 Educaţie şi cercetare,- Strategia de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” – Programul „Educaţie digitală în învăţământul general”,- Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2012 – 2020, EDUCAŢIA – 2020 (varianta de proiect),
- Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în RM pentru anii 2011-2020 (HG nr.523 din 11.07.2011),- Programul de dezvoltare a învăţământului în raion pentru anii 2012-2016,
- Strategia de dezvoltare a reţelei instituţiilor de învăţământ în raionul Ialoveni pe termen mediu 2013-2016.

Obiectiv 1.Eficientizarea sistemului de învăţământ prin sporirea calităţii serviciilor educaţionale publice în raionul Ialoveni
PROIECTE

Indicatori de
monitorizare

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Formarea coninuuă acadrelordidacticie(recalificareacadrelor didactice) Cadre formate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Asigurarea (acoperirea)facilităţilor pentrucadrele didactice tinereangajate în mediul rural- acordarea spaţiilorpentru construcţiacaselor şi susţinerea cu
Număr de casede locuit şiterenurioferite Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
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suport unic financiar .Motivarea şi susţinereacadrelor didacticeprivind creştereaprofesională la nivelraional prin acordareapremiilor băneşti,diplomelor de meritpentru rezultateledeosebite în cadrulconcursului pedagogulanului şi rezultateleelevilor în cadrulolimpiadelor raionale.

Număr decadre didacticesusţinute;Număr dediplome demerit oferite.
Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Crearea serviciilor dementorat în raion Serviciu dementoratcreat: Gr. Nr5Ialoveni-1 GrSuruceni-1 LT„P.Ştefănucă”Ialoveni
Optimizarea bazeitehnico-materiale ainstituţiiloreducaţionale(procurare/renovare)(mobilier, materialedidactice şi curriculare,jucării, table, table

Listanecesarului deechipamentaprobat
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interactive, terenuri dejoc, jucării, etc.)Asigurarea instituţiilorde învăţământ cucalculatoare, acces lainternet şiinfrastructura necesarăimplementării cusucces a tehnologiilorinformaţionale şi acomunicaţiilor înprocesul educaţional.

Număr decalulatoare;Acces lainternet.Instituţiile deînvăţământ

LT Răzeni-12;LT Puhoi-6c, 6n;LT Suruceni-2c;LT„P.Ştefănucă”Ialoveni-2;Gr. Zîmbreni-1;Gr.Puhoi nr.1-1+internetGr. Văsieni nr.1-internet;Gr. Văsieni-1+internet

LT Văsieni-8Gr,Gangura-1+internet;Gr. Ialoveninr.5-1;Gr.Suruceni-1;G Gangura-2;LT RuseştiiNoi-7;G Varatic-2c;G Horodca-5c;G Cărbuna-3c;LTSuruceni-2c;

LT Răzeni-12G Hansca-5G Cigîrleni-6c;G Ulmu-3c;LT Mileştii Mici-11c;„P.Ştefănucă”Ialoveni-2;LT „A.Vartic”Ialoveni-2

Văsieni-8;Gr. Suruceni-1;LT Bardar-4c;LT Zîmbreni-3c;„P.Ştefănucă”Ialoveni-2;Gr. Costeştinr.1-1Gr.Costeştinr.2-1

LT Moleşti-2c;LT Suruceni-4c;„P.Ştefănucă”Ialoveni-2;Gr. nr5 Ialoveni-2;Gr. nr.1Ialoveni-2

LT „AVartic”Ialoveni-6c;Gr. MileştiiMici-1;Gr. Malcoci-1;Gr. Răzeni nr.2-1;

Gr.Suruceni-1;Gr.Ţîpala-1

Asigurarea şimodernizareainstituţiile deînvăţământ şi grădiniţicu baza tehnico-materiale (mobilier,materiale didactice,jucării, table, tableinteractive, terenuri dejoc, tehnică de calcul,jucării, etc.)

Baza tehnico-materialăasigurat.Instituţiile deînvăţământ şigrădiniţilereparate şimobilate

Dotarea cu terenuride joacă şi sala desport cu inventarsportiv în toategrădiniţele;Set de mobilă-Gr.Bardar-2,Gr- ŞPRuseştii Vechi -2;G Hansca-cazangeria;G Costeşti- sala desport;G Cărbuna-apeduct;canalizare, cantinaşcolară,Gr. Ialoveni nr.1;Gr. Pojoreni;Gr. Răzeni nr.1,Gr.Răzeni nr.2

Reparareaşi dotareasalii desport cuinventarsportiv –GHansca;Set demobilă-gr.Puhoi nr.1-4,LTMoleşti-terensportiv;Gr Bardar;G Sociteni-salapolivalentă

Set de mobilă-Gr.Costeşti nr.2-2;G Varatic;Gr Ulmu
Set demobilă-Gr.Sociteni-2,Gr RuseştiiNoi-2;Gr.Zîmbreni-2

Gr. Ruseştii Noi-2 Gr Horodca
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Crearea şi dotareaCentrelor de Resurse Centru deresurse creat şidotatImplementareademersului educaţionalîn format electronicProcurareaechipamentelor şisofturilor educaţionale Număr desofturiprocurate 10 10 10 15 15 20 25
Elaborarea curriculeielectronice pentru şcolişi accesul elevilor lamaterialele electronice Curriculeelaborate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Majorarea şidiversificareanumărului de cercuri,secţii sportive, filialelordin cadrul instituţiilorcomplementare.
Număr decercuri;Număr desecţii sportiveşi filiale. Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Dezvoltarea şidiversificareaprogramelorextraşcolare.
Număr deprogrameextraşcolaresuplimentareelaborate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
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Îmbunătăţirii șimodernizării bazeitehnico materiale ainstituţilor deînvăţămînt din raion cusuportul AO ”LumosFundation”.
Crearea şidotareaCentrelor deResurse Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Obiectiv 2.Promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională în vederea evitării excluderii şi /sau marginalizării copiilor,tinerilor şi adulţilor în raionul Ialoveni
PROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Realizarea activităţilor deprevenire a abandonului şcolar Număr de ghiduri informativedistribuite 20 20 20 20 25 25 30

Organizarea campaniilor deinformare pentru părinţi desprenecesitatea şcolarizării şiîncadrării copiilor în învăţământulobligatoriu şi despre necesitateacontinuării studiilor.
Număr de campanii desensibilizare desfăşurate; Numărde vizite efectuate în familiilevulnerabile Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Organizarea odihnei de vară, aactivităţilor extraşcolare pentrucopii proveniţi din grupuriledezavantajoase Şcoli de vară organizate; Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
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Implementarea de programe deresponsabilizare a familiei,administraţiei publice locale,comunităţii, instituţiilor deînvăţământ privind asigurareaaccesului tuturor copiilor/elevilorla educaţie de calitateConlucrarea ONG-urilor cuinstituţiile de învăţământ prinorganizarea diversilorevenimente, pentru implicarea şimotivarea elevului.
Concursul jocurilor intelectualedesfăşurate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Încurajarea proceselor de creare aasociaţiilor de părinţi şi grupuride sprijin pentru promovareare sirespectării drepturilor copiilor Crearea asociaţiilor
Diversificarea formelor şimetodelor de formareprofesională continuă: stagii,seminare, trening-uri,etc., la nivelraional.

Număr de stagii,Număr de seminare,trening-uri,mese rotunde organisate. 4/4/2 4/4/3 4/4/3 4/4/3 4/4/4 4/4/4 4/4/4

Introducerea unităţii de psihologîn gimnazii şi grădiniţe. Număr de unităţi Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
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Majorarea numărului de transportşcolar elevilor din alte localităţi cacondiţie absolut necesară în cazulcreării şcolilor de circumscripţie şia centrelor educaţionale şcoală-grădiniţă
Număr de transport şcolarasigurat.Instituţii de învăţământoptimizate

G MileştiiNoiGPojoreni GMisovca GHansca

Susţinerea mediului educaţionalprin conlucrarea intensa cumediul de afaceri prinimpulsionarea elevilor şi cadreledidactice
Lecţii de informare organizate cumediul de afaceri 3 3 3 4 4 5 5
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Cultura
Cadru naţional- Strategiei dezvoltării durabile a culturii pentru perioada anilor 2013-2020 „Cultura XXI/20” – Proiect.- Strategiei dezvoltării a culturii din raionul Ialoveni pentru perioada anilor 2010-2015.
Obiectiv 1.Dezvoltarea mediului cultural durabil în raionul Ialoveni prin promovarea creativităţii artistice şi punere în valoare apatrimoniului cultural în interesul societăţii.

PROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Editarea unei publicaţii referitoarela protejarea patrimoniuluicultural destinate publicului larg. Număr de ediţii publicate 2000 2000 1500 1200 1000 1000
8000 8000 7000 6500 5000 5000Consolidarea parteneriatului cuagenţiile şi asociaţiile depromovare şi protejare culturalădin RM (ex: Agenţia de inspectareşi restaurare a monumentelor)Informarea publicului cu privire lavalorile patrimoniului culturalimaterial prin demararea unorcampanii de informare şipromovare.

Număr de Festivaluri, tîrguri şiexpoziţii organizate 1/2/3 1/2/3 2/2/3 2/3/3 2/3/3 2/3/3 3/3/3
30000 35000 35000 40000 40000 50000 55000
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Organizarea tîrgului meşterilorpopulari în parteneriat cu alţioperatori culturali din alte regiunisau ţări, în scopul dezvoltăriicapacităţilor meşterilor populari şiorientarea profesională a tinereigeneraţii.
Număr de participanţi la Tîrgurişi expoziţii în domeniulmeşteşugăritului popularorganizare

10 15 15 20 20 20 20

Realizarea unor filmedocumentare şi scurt metraj,despre cultura tradiţională dinraion. Film documentar realizat
Dezvoltarea programelorinterculturale comune curaioanele/regiunile ”înfrăţite”. Număr de programe în comunelaborate;Câte 4 vizite anuale în oraşeleînfrăţite.Organizarea activităţilor cultural-artistice (sărbătorilor populare,spectacolelor folclorice,expoziţiilor de meşteşuguritradiţionale) în scopul educării şifamiliarizării tinerei generaţii, câtşi prin promovarea tradiţiilorpopulare.

sărbătorilor populare,spectacolelor folclorice,expoziţiilor de meşteşuguritradiţionale organizate;Continuitatea Festivalul Botna.
Crearea unui parteneriate cuorganizaţii neguvernamentale din Număr de programe în comun



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

320

regiune prin promovareatradiţiilor populare. elaborate;Câte 4 vizite anuale în oraşeleînfrăţite
Obiectiv 2.Modernizarea infrastructurii culturale şi a managementului cultural în raionul Ialoveni

PROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Revitalizarea monumenteloristorico-culturale cu înalt potenţialde atracţie turistică Monumete istorico-culturalerevitalizate de indicat care:1.Moara de vint (în sec.XX)dincom.Mileştii Mici,2.”Troiţa” din s.Sociteni an.19413.Biserica”Sf. Arhangel Mihail şiGavril”4.Bis. Sfinţilor împăraţiConstantin şi Elena” Din s.Hansca din anul 1824,5”.Oraşul Madieval” din s.Costeşti,6.”Monumentul comun al staşilorcăzuţi”, s.Cigîrleni

Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Reabilitarea şi refuncţionareaedificiilor culturale în mediul rural Edificii culturale reabilitate din:1.s. Costeşti2.S.Văsieni3.S.Puhoi Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
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Evaluarea stării tehnice aedificiilor culturale prioritare Evaluarea tehnică a edificiilorculturale, dintre care:1. Bardar,2.Horăşti3.Molesti4.Zîmbreni5.Hansca
Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Promovarea unei campanii decolectare a fondurilor pentrureabilitarea edificiilor culturale Campanii organizate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Dotarea cu echipament necesar(costume, instrumente muzicale,aparataj sonor şi cinematografic) acasele de cultură din raion
Număr de aparate sonoreachiziţionateNumăr de instrumente muzicaleachiziţionateNumăr de costume naţionaleachiziţionate

5/5/5 5/5/5 6/6/6 6/6/6 7/7/7 7/7/7 9/9/9
Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Instruirea personalului dindomeniul managementuluicultural prin organizareaseminarelor de instruire Număr de seminare 5 5 6 6 7 7 8
Organizarea Ziua Culturii pentruaprecieria şi premierea oamenii decultură Număr de premii acordate Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
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Obiectiv 3.Îmbunătăţirea serviciilor bibliotecilor în raionul Ialoveni
PROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Evaluarea stării tehnice abibliotecilor Evaluarea tehnică a bibliotecilor,dintre acre:1.Bib. din com.Gangura,2.Bib.din s.Văratic,3. Bib.din s.Piatra Albă,4.Bib. din s. Ulmu,5.Bib. din s.Malcoci

Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Reabilitarea şi modernizareainfrastructurii bibliotecilor dinraion. Reabilitarea bibliotecilor dintrecare:1.Or. Ialoveni2. s.Costeşti3.s.Horăşti4. s.Puhoi5.s. Suruceni
Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Dotarea bibliotecilor cu mobilierspecific adecvat serviciilorprestate, activităţilor desfăşurateşi categoriilor de utilizatori. Număr de biblioteci dotate cumobilier şi accesorii necesare Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Realizarea unei strategii proprii dedezvoltare a colecţiilor în fiecarebibliotecă, care să vizeze atingereaunui echilibru optim între achiziţiade documente, eliminareadocumentelor şi mărirea colecţiei
Strategie elaborată



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI IALOVENI, 2014-2020] OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2013

323

Orientarea achiziţiei spre toatecategoriile de documentepurtătoare de informaţii(documente electronice (CD-Rom-uri, cărţi electronice, periodiceelectronice, baze de date, DVD-uri)
Procurare de achiziţii

Dotarea bibliotecilor cucalculatoare şi accesul acestora laInternet Număr de biblioteci dotate cucalculatoare 3 3 4 4 5 5 6
Instruirea specialistiilor dindomeniu Număr de persoane instruite 7 7 8 8 9 9 10Crearea programelor de instruireonline pentru formarea continuă apersonalului bibliotecii Program de instruire creat Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Asigurarea accesului gratuit lacalculatoare, Internet şi instruireprin participarea în continuu încadrul Programului BiblioteciGlobale Moldova (Novateca)
participarea în cadrulProgramului Biblioteci GlobaleMoldova (Novateca) Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei
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Sport
Cadru naţional

 Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova 2013-2020 – Proiect.
Obiectiv 1.Asigurarea şi dezvoltarea culturii fizice şi sportului a cetăţenilor din raionul Ialoveni

PROIECTE Indicatori de monitorizare 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Dezvoltarea secţiilor sportive şipracticarea antrenamentelor ladiferite probe de sport Secţia de box creată;Secţia de fotbal pentru genfemenin- creatăSecţia de volei creată-prioritarăşi masculin si femenin;Secţia de basket creată prioritarăşi masculin si femenin.
Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Elaborarea programelordesfăşurării evenimentelorsportive la nivel de APL I Lista programelor şimanifestaţiilor aprobată Pentru întreaga perioadă de implementare a strategieiSusţinerea sportivilor deperformanţă prin acordareaburselor pentru rezultatedeosebite cât şi de comunitateaoamenilor de afaceri
Burse acordate

Pentru întreaga perioadă de implementare a strategiei

Susţinerea sportul adaptiv, cafactor de integrare socială apersoanelor cu dizabilităţi şi ainvalizilor
Campanii realizate 1 1 2 2 2 3 3
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Informarea publicului larg cuprivire la evenimentele sportiveprin demararea unor campanii deinformare şi promovare.
Campanii de informare realizate 2 2 2 3 3 3 3

Organizarea şi desfăşurarea încontinuu a competiţiilor sportiveprin impulsionarea tinerilorsportivi
Număr de festivaluri 2 2 2 2 3 3 3

Dotarea şi procurareaechipamentului necesar pentruinstituţiile din domeniul culturiifizice şi sportului
Seturi de echipamenteachiziţionate

Asigurarea cu baza tehnico-materială Şcoală Sportivă pentruCopii şi Tineret Şcoală Sportivă pentru Copii şiTineret asiguratAsigurarea metodico-ştiinţifică ainstituţilor sportive din raion Seturi de materiale achiziţionateCrearea seminarelor de instruirepentru formarea continuă asportivilor din raion. Număr de seminare 2 2 2 3 3 4 4
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