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CAPITOLUL

1

AUDITUL SOCIO-ECONOMIC AL
RAIONULUI HÎNCEŞTI

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A
RAIONULUI HÎNCEŞTI

Repere istorice
În evul mediu Moldova era considerată o poartă a Europei, pe teritoriul căreia trecea
unica cale comercială accesibilă între ţările asiatice şi cele europene numită „drumul
moldovenesc”. Astfel a apărut localitatea Hânceşti, aşezată într-un imens amfiteatru
natural, în valea râuleţului Cogâlnic-Bucium. Documentele atestă despre această
localitate pentru prima dată în
Figura 1. Harta teritorială a raionului Hîncești
anul 1522 la 17 august. Pe atunci
târguşorul Hânceşti constituia o
importantă localitate comercială a
Statului Moldovenesc, fiind ceva
intermediar între sat şi oraş, cu un
han pentru negustori străini

Date generale
Raionul Hînceşti este situat în
partea centrală a Republicii
Moldova, în zona Codrilor, fiind
parte componentă a Regiunii de
Dezvoltare
Centru.
Centrul
rezidenţial este or. Hînceşti, situat
la o distanţă de 35 km de capitală
şi 120 km de Iaşi (România). Se
învecinează cu raioanele Ialoveni,
Cimişlia,
Leova,
Nisporeni,
Străşeni şi România. Poziţia
geografică favorabilă a raionului creează numeroase oportunităţi care merită a fi
valorificate atît de cetăţenii raionului Hînceşti cît şi de vecinii acestei regiuni.
Organizarea administrativ-teritorială
Raionul Hînceşti are în total 63 localităţi, inclusiv 1 oraş – Hînceşti şi 62 sate. În
structura teritorial-administrativă sînt 39 primării.
Suprafaţa raionului este de 1483,4 km2, ceea ce constituie 4,6% din teritoriul
Republicii Moldova, dintre care teritoriul intravilan al oraşului în limitele existente
ocupă o arie de 998 ha.
Relieful este predominant colinar cu înălţimi cuprinse între 100 şi 350 m. Relieful
raionului este diferenţiat pe trei zone: zona codru - păduri deluroase; zona păduri stepă
deluroase; stepa Prutului.
Zona codru - păduri, se caracterizează prin relief acoperit cu suprafeţe de mlaştine. De
la nord la sud, teritoriul zonei este intersectat de rîul Cogîlnic cu rîuleţul Galbena.

Zona păduri - stepă, se caracterizează prin relief mai liniştit. De la nord la sud teritoriul
zonei este intersectat de rîul Lăpuşniţa şi rîul Sărata – afluent al Prutului.
Zona de stepă a Prutului este caracterizată prin relief mai liniştit şi puţin împădurit.
Această zonă este intersectată de rîul Călmăţui.
Clima este continental-moderată, deosebindu-se printr-un caracter instabil.
Temperatura medie a aerului este egala cu +90C. Temperatura minimă absolută se
înregistrează în luna ianuarie (–30, – 320 C), iar cea maximă – în luna iulie (+39, + 400C).
Solul şi resursele de sol
Teritoriului raionului îi corespunde o suprafaţă neomogenă de cernoziom, parţial
degradată; unele părţi conţin soluri argiloase, altele sînt întretăiate de văi şi eroziuni.
Teritoriul raionului Hînceşti este înzestrat cu mai multe zăcăminte naturale, inclusiv :
nisip, lut, amestecuri de nisip şi prundiş, piatră brută pentru construcţii capitale, apă
minerală ş.a. În prezent, aceste resurse nu sunt utilizate suficient de către agenţii
economici.
Reieşind din condiţiile climaterice existente şi bogăţia naturală a solurilor, raionul
Hînceşti dispune de un potenţial agricol care necesită valorificat prin atragerea
investiţiilor pentru modernizarea şi retehnologizarea acestei ramuri, care poate să
asigure venituri considerabile şi un nivel de trai decent al populaţiei.
Hidrografie
Principalele rîuri care trec pe teritoriul raionului sunt Prut, Lăpuşniţa şi Cogîlnic.
Populaţia
Numărul de locuitori al raionului Hînceşti constituie 119,4 mii persoane, clasîndu-se pe
locul al treilea în Republică. Din componenţa acesteia, populaţia urbană constituie 11%,
ceea ce presupune aproximativ 15260 persoane. Un indicator pozitiv privind structura
populaţiei reprezintă numărul ridicat de persoane în vîrstă aptă de muncă – 80577,
ocupînd locul doi pentru regiunea centru.
Activitatea economică
În prezent, cea mai mare parte a unităţilor industriale este în proprietate privată. În
raionul Hînceşti, cea mai importantă ramură industrială este industria alimentară:
prelucrarea fructelor şi legumelor, producerea mezelurilor şi a produselor din carne,
produselor de panificaţie şi patiserie, pastelor făinoase, uleiurilor.
În afară de ramurile industriei legate de prelucrarea materiei prime agricole, o pondere
semnificativă în economia raionului o are doar ramura de confecţii. Astfel, în anul 2010,
volumul producţiei industriale fabricate de către întreprinderile din raion a constituit
126,1 mil. lei sau 0,4% din structura industriei pe ţară.

Atracţii turistice
Teritoriul raionului Hînceşti, cu cca 34 mii ha de păduri seculare, este unul dintre cele
mai împădurite din ţară, cca18,3% din suprafaţa împădurită este conservată sub diverse
forme de arii naturale protejate. Cele mai mari ca suprafaţă sunt:
Rezervaţia peisagistică „Pădurea din Hînceşti”;
Rezervaţiile naturale de plante medicinale (Cioara, Sărata Galbenă, Logăneşti).
Pe teritoriul raionului sunt 2 izvoare cu apă minerală (Nemţeni, mănăstirea Hîncu) care
în diferite perioade au fost captate şi îmbuteliate sub mărci cunoscute.
Pînă în prezent, în majoritatea localităţilor rurale s-au păstrat vetre medievale. La
Stolniceni se găseşte una dintre cele mai mari cetăţi geto-dacice din pămînt (sec. IV-III
i.e.n.). Cercetările arheologice au descoperit mai multe elemente ale culturilor
popoarelor autohtone, precum şi ale celor migratoare. La Lăpuşna s-a conservat partea
subterană a unei vechi reşedinţe domneşti de la „vama de pe Marele drum tătăresc”.
Astfel, în centrul satului s-au păstrat hrubele subterane ale fostei vămi din sec. al XV-lea.
Pe teritoriul comunităţilor rurale din
Hînceşti sunt înălţate 39 de edificii de cult
creştin, ortodox, inclusiv cea mai sudică
biserică din lemn din Moldova (s. Cotul
Morii).
Perla Hînceştilor e Hanul lui Manuc-Bei.
Hanul conţine mai multe construcţii,
printre care palatul, castelul vînătoresc,
biblioteca şi locuinţa slugilor. Chiar dacă în
prezent palatul e în ruine, Castelul
vînătoresc arată aproape ca şi pe timpurile
lui Manuc-Bei.

Figura 2. Hanul lui Manuc-Bei

1.2. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ A
RAIONULUI HÎNCEŞTI

26.2.1. CADRUL NORMATIV, ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL A CONSILIULUI
RAIONAL HÎNCEŞTI

Evaluarea capacităţii APL reprezintă un obiect aparte a analizei. Cu toate acestea, echipa
de cercetători şi-a propus drept scop includerea acestei etape în procesul de diagnoză
socio-economică a raionului Hînceşti pentru a putea formula recomandări pertinente în
vederea consolidării capacităţii administrative a localităţii. De asemenea, s-a propus
drept obiectiv şi determinarea măsurii în care activitatea APL este eficace şi eficientă,
atribuţiile şi competenţele sunt conştientizate şi îndeplinite.
26.2.1.1.

Cadrul normativ, organizatoric şi funcţional

Din analiza cadrului normativ, organizatoric şi funcţional rezultă că Consiliul Raionului
s-a preocupat de consolidarea şi dezvoltarea instituţională.
Existenţa actelor normative referitoare la statutul localităţii, la modul de organizare şi
funcţionare a autorităţilor locale scoate în evidenţă potenţialul Consiliului de a face faţă
noilor provocări ce ţin de dezvoltarea capacităţilor sale instituţionale.
Existenţa sediului propriu al consiliului raional şi dotarea acestuia cu echipamentele
necesare oferă informaţii despre gradul de asigurare a condiţiilor de muncă ale
funcţionarilor.
26.2.1.2.

Managementul Resurselor Umane

Valoarea administraţiei constă nu doar în gestionarea mijloacelor financiare şi
materiale de care dispune. Un rol aparte revine gestiunii şi potenţialului resurselor
umane din cadrul instituţiei.
În conformitate cu Decizia Nr. 03/02 din 30 mai 2012 Cu privire la organigrame şi
structura aparatului preşedintelui raionului, a direcţiilor şi a altor subdiviziuni
subordonate Consiliului Raionului Hînceşti, mai jos se prezintă organigrama aparatului
preşedintelui şi subdiviziunilor din Subordinea Consiliului Raionului Hînceşti:

Figura 3. Structura organizatorică

Sursa: cu suportul IEFS în baza informaţiei prezentate de Consiliul Raional Hînceşti

Structura personalului existent în cadrul Consiliului este prezentată în tabelul de mai
jos.
Tabelul 1. Structura personalului

Direcţia
Aparatul Preşedintelui
Direcţia Învăţămînt

Nr. personalului
2009
32

2010
32

2011
31

2012
34

14

14

14

13

Direcţia Finanţe

17

17

17

17

Direcţia Asistenţă Socială

9

10

10

11

Direcţia Agricultura şi Alimentaţie

8

8

8

6

Direcţia Cultură şi Turism

3

3

3

5

Sursa: Statistica Consiliului raional Hînceşti

Se atestă faptul că evoluţia numărului de personal este una pozitivă în 2012, comparativ
cu 2011. Cu toate acestea, în rezultatul informaţiei calitative şi a discuţiilor purtate cu
reprezentaţii APL, s-a determinat că numărul de personal din cadrul 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 cît faptul că
personalul nu este suficient pregătit pentru a face faţă provocărilor cu care se confruntă
societatea. Acelaşi lucru se poate vorbi şi despre autorităţile de nivelul întîi, unde există
lipsă de cadre care să gestioneze cu anumite probleme cu care se confruntă localităţile.
Atare problemă persistă şi la nivel de autorităţi de nivelul întîi, unde personalul nu este
suficient calificat pentru a putea valorifica resursele existente, precum şi de a dezvolta
spiritul de incluziune civică.
Cu toate că există carenţe ale resurselor umane, este apreciabilă calitatea atragerii
investiţiilor în raion. Pînă la moment au fost atrase resurse financiare interne şi externe
pentru dezvoltarea comunităţii, dar totuşi se resimte instruirea personalului în
domeniul atragerii investiţiilor, inclusiv scrierea proiectelor la nivelul autorităţilor de
gradul întâi.
La capitolul evaluarea competenţelor angajaţilor, evaluarea acestora este una mai mult
formală, decît să se bazeze pe indicatori atinşi de angajaţi.
26.2.1.3.

Cadrul organizatoric, funcţional şi a procesului decizional

Din punct de vedere al cadrului organizatoric, funcţional şi al procesului decizional se
atestă că procesul decizional aplică mecanisme de consultări publice, în jur de 107 în
2012 fiind în creştere considerabilă comparativ cu restul anilor. Atare constatare ne
vorbeşte despre principiile de dezvoltare participativă a raionului, prin intermediul
societăţii civile.
O altă problemă este neîncrederea cetăţenilor raionului în instituţia consiliului ceea ce
cauzează o participare şi o lipsă de interes a cetăţenilor la implicarea în cadrul
consultărilor publice.
26.2.1.4.

Capacitatea de relaţionare

În ceea ce priveşte capacitatea de relaţionare a raionului, nu este atît de bine fortificată
colaborare cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pe de o parte din lipsa interesului
cetăţenilor şi a lipsei angajamentului civic, şi pe de altă parte din cauza potenţialului mai

puţin dezvoltat al personalului din cadrul APL pentru a atrage şi colabora cu factorii
sus-menţionaţi.
Referitor la colaborările externe, este plauzibil faptul că raionul Hînceşti a reuşit să
dezvolte parteneriate atît cu comunităţile vecine, precum şi cu România. Datorită
acestui fapt, au fost scrise proiecte transfrontaliere în comun. Există acorduri de
parteneriat cu România (regiunile: Iaşi, Vaslui, Prahova), Bielorusia, Polonia, Italia.

26.2.2.

Principalele probleme, capacitatea administrativă a consiliului raional

În linii generale, raionului Hînceşti este raionul în care schimbarea pozitivă este
predominantă. Cu toate acestea, şi există o serie de dezavantaje în deosebi ce vizează
capacitatea administrativă, dar trebuie să luăm în calcul faptul că aceasta reprezintă
pilonul de suport şi referinţă în dezvoltarea durabilă a raionului.
Au fost identificate o serie de dezavantaje, printre care:
Capacitatea managerială şi de management a resurselor umane.
- Lipseşte un sistem de indicatori de performanţă, în bază de analiză a
resurselor existente, a problemelor şi a oportunităţilor, pe care angajaţii să-l
atingă în perioade definite de timp;
- Evaluarea angajaţilor este una mai degrabă formală, metodologia de evaluare
fiind impusă de legislaţie, şi nu se bazează pe indicatori de rezultat;
- Investiţia pentru îmbunătăţirea capacităţilor funcţionarilor publici este
insuficientă;
- O bună parte a autorităţilor de nivelul întîi nu dispun de personal calificat
pentru a acoperi toate ariile de influenţă a localităţii.
Capacitatea de planificare strategică şi atragere a investiţiilor.
- Cu toate că la nivel de raion este cea mai mare rată de capacitate a
autorităţilor de atragere a investiţiilor, la nivel de primării capacitatea de
atragere a investiţiilor este insuficientă, una dintre a cărei cauză este lipsa de
instruire şi calificare a personalului în domeniul întocmirii proiectelor şi
atragerii investiţiilor.
Condiţiile de desfăşurare a activităţii instituţionale
- Cu toate că la nivel de consiliu, există condiţii şi facilităţi suficiente pentru
desfăşurarea unei activităţi eficiente, la nivel de primării aferente, o parte din
atare condiţii lipsesc. Unele primării nu dispun nici de sediu propriu pentru
desfăşurarea acestor condiţii.
Capacitatea de relaţionare
- Raportul între APL – uri şi societatea civilă este unul mai puţin valorificat din
cauza neîncrederii populaţiei în instituţia APL – ului. Pe de altă parte, o cauză
predominantă a acestei probleme este incapacitatea autorităţilor locale, de

toate nivelurile, de a crea capitalul social şi a participa la construirea
angajamentului civic al cetăţenilor raionului.

26.2.3.

Analiza SWOT consiliul raional

PUNCTE FORTE

Capacitatea înaltă a personalului din cadrul
Consiliului Raional de atragere a fondurilor
structurale şi scriere a proiectelor europene

PUNCTE SLABE
Lipsa unui sistem motivaţional şi a
indicatorilor-cheie de performanţă, atît la nivel
de Consiliu, cît şi la nivel de autorităţi de
nivelul întîi
Insuficienţa de personal calificat la nivel de
autorităţi locale de nivelul întîi
Comunicarea interinstituţională slab
valorificată
Capacitatea redusă a autorităţilor locale de
nivelul întîi de atragere a fondurilor
structurale şi a investiţiilor

Capacitatea înaltă a Consiliului Raional de
relaţionare cu mediul extern

Lipsa şi dotarea tehnică insuficientă a
instituţiilor autorităţilor locale
Insuficienţa personalului tînăr

OPORTUNITĂŢI
Potenţial pentru valorificarea parteneriatelor
publice private în baza infrastructurii
existente

AMENINŢĂRI
Interes scăzut al cetăţenilor la participare în
viaţa socială şi dezvoltare locală
Grad redus de încredere a cetăţenilor în
instituţia autorităţilor locale

26.2.4.

Recomandări

În urma efectuării analizei capacităţii administrative şi instituţionale a Consiliului
Raional Hînceşti şi a autorităţilor locale de nivelul întîi, se propun următoarele
recomandări de ameliorare a situaţiei existente, de remediere a problemelor cu care se
confruntă raionul din cauza capacităţilor, pe alocuri defectuoase, a autorităţilor locale:
-

-

-

-

În ceea ce priveşte cadrul normativ, competenţe şi responsabilităţi ale
Consiliului Raionului Hînceşti şi a autorităţilor locale de nivelul întîi, se
propune includerea unui plan de îmbunătăţire a capacităţilor administrative
al funcţionarilor publici;
Din punct de vedere al cadrului organizatoric, funcţional şi al procesului
decizional este necesară crearea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea
activităţilor autorităţilor locale de nivelul întîi. De asemenea se propune
îmbunătăţirea regulamentelor existente în cadrul primăriilor, corelarea
statelor de personal în dependenţă de necesităţile de dezvoltare a
localităţilor;
În ceea ce priveşte capacitatea procesului decizional, se recomandă
îmbunătăţirea mecanismelor şi instrumentelor de consultare publică
utilizate, precum şi mecanismelor de relaţionare şi implicare participativă a
societăţii la dezvoltarea locală şi soluţionarea problemelor raionului. În
acelaşi context se recomandă şi ameliorarea transparenţei procesului
decizional pentru a crea starea de încredere între societatea civilă şi
autoritatea locală;
În legătură cu capacitatea autorităţilor locale de planificare strategică şi
atragere a investiţiilor recomandăm instruirea personalului în domeniul
managementului proiectelor europene şi fondurilor structurale, precum şi în
domeniul negocierilor (pentru atragerea investiţiilor).

1.3. CAPITALUL UMAN ŞI DEZVOLTAREA
URBANĂ

1.3.1.

PROFILUL DEMOGRAFIC AL RAIONULUI HÎNCEŞTI

1.3.1.1.

Analiza profilului demografic

Evaluarea stării demografice actuale a raionul Hînceşti, rezidă în cunoaşterea
implicaţiilor acestei stări asupra situaţiei socio-economice a raionului, precum şi
determinării unor soluţii pentru viitor. În ultimii ani, populaţia raionul Hînceşti (la fel ca
şi populaţia republicii, în ansamblu) a înregistrat o tendinţă de scădere ca urmare a
evoluţiei nefavorabile a natalităţii, mortalităţii şi migraţiei. Populaţia raionului Hînceşti
reprezintă aproximativ 11% din efectivul populaţiei din zona Centru. La 1 ianuarie
2012, populaţia raionul Hînceşti (numărul mediu al populaţiei stabile) a fost de 121,6
mii locuitori, fiind în scădere continuă cu 1,2 mii persoane faţă de 1 ianuarie 2009
(Tabel 2). Populaţia raionului este caracterizată de o preponderenţă numerică a
persoanelor din mediul rural (86,1%) şi de sex feminin (50,6%). Densitatea populaţiei
raionului este de 82,6 loc/km2.
Tabelul 2. Numărul populaţiei pe sexe şi medii de rezidenţă, 2009 – 2011, mii locuitori

2009

2010

2011

Hînceşti, Total

122,8

122,0

121,6

Masculin

60,6

60,3

60,1

Femenin

62,2

61,8

61,5

Urban

16,8

16,8

15,9

Rural

106,0

105,2

104,7

Sursa: BNS, www.statistica.md

Astfel, populaţia totală a raionului constituie 3,4 % din populaţia totală a Republicii
Moldova. Recensămîntul populaţiei din a. 2004 indicînd populaţia sub aspectul
naţionalităţilor constituie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

90,5% – moldoveni;
5,2% – ucraineni;
2,5% – români;
1,1% – ruşi;
0,15% – bulgari;
0,09% – găgăuzi;
0,45% – alte naţionalităţi.

Evoluţia proceselor demografice se caracterizează prin următorii indicatori ai mişcării
naturale a populaţiei: natalitatea şi mortalitatea populaţiei.

Tabelul 3. Mişcarea naturală a populaţiei în raionul Hînceşti, 2009 – 2011

2009
Născuţi-vii, persoane
Decedaţi, persoane
Mişcarea naturală
Rata sporului natural
(la 1000 locuitori)

2010

2011

RM

Hînceşti

RM

Hînceşti

RM

Hînceşti

40803

1357

40474

1455

39182

1352

42139
-1336

1526

43621

1829

39249

1348

-169

-3147

-374

-67

4

- 0,4

- 1,4

- 0,9

- 3,0

0,02

0,03

Sursa: BNS, www.statistica.md

Sporul natural (rezultat din diferenţa între natalitate şi mortalitate) a demonstrat
variaţii diverse ce lămuresc creşterea ratei mortalităţii în anii 2009-2010 şi fiind
pozitivă în anul 2011.
Analiza evoluţiei indicatorilor demografici constată că rata natalităţii în perioada
ultimiilor 3 ani a demonstrat o creştere de la 11 născuţi-vii la 1000 locuitori în anul
2009 pînă la 11,9 născuţi-vii la 1000 locuitori în 2010 (Figura 4). Totodată, în anul
2011 nivelul ratei natalităţii s-a micşorat pînă la 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori şi a
fost practic la nivelul mediu pe republică (11 născuţi-vii la 1000 locuitori).
Figura 4. Evoluţia indicatorilor demografici: Rata natalităţii, 2009-2011, la 1000 locuitori
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Sursa: BNS, www.statistica.md

Rata fertilităţii pe parcursul anilor 2009-2011 a demonstrat o scădere de la 1,39 în anul
2010 pînă la 1,28 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile în anul 2011 şi
a depăşit neînsemnat media pe republică de 1,27 copii născuţi de o femeie pe parcursul
vieţii sale fertile. Deşi situaţia e mai favorabilă decît în alte raioane, atare indicator se
încadrează în valorile nivelului critic (după evaluările specialiştilor în domeniul
demografic valoarea critică a acestui indicator este la nivelul de 1,5 copii născuţi de o
femeie pe parcursul vieţii sale fertile).

Figura 5. Evoluţia indicatorilor demografici: Rata fertilităţii, 2009-2011
(Numărul mediu de copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fertile)
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Sursa: BNS, www.statistica.md

Situaţia mai gravă a fost în domeniul mortalităţii populaţiei: mortalitatea populaţiei, ca
indicator de măsurare a stării de sănătăţii a populaţiei, reflectă impactul sistemului de
servicii de sănătate organizat la nivel de raion asupra sănătăţii populaţiei raionului
(Figura 6). Pe parcursul anilor 2009-2010 valorile indicatorului Rata mortalităţii a fost
în creştere de la 12,4‰ pînă la 14,9‰ şi a depăşit indicatorul mediu pe ţară în anul
2010 cu 2,5p.p. (12,3 decedaţi la 1000 locuitori). Diferenţa semnificativă între ratele
mortalităţii generale faţă de total pe ţară este rezultatul unui proces mai accentuat de
îmbătrînire demografică a populaţiei din raion. Totodată, în perioada anului 2011 se
manifestă o reducere a numărul decedaţilor faţă de anul precedent înregistrînd o rată a
mortalităţii generale de 11,1 faţă de 14,9 decese la 1000 locuitori, sau, practic, la nivelul
mediu pe republică - 11,0 decedaţi la 1000 locuitori.
Figura 6. Evoluţia indicatorilor demografici: Rata mortalităţii, 2009-2011, la 1000 locuitori
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Sursa: BNS, www.statistica.md

Îngrijorări serioase provoacă indicatorul Rata mortalităţii infantile, drept efect al
politicilor promovate în domeniul sănătăţii mamei şi a copilului la nivel de raion a
demonstrat un nivel destul de înalt circa 12,4 decedaţi în vîrstă sub 1 an la 1000
născuţi-vii. Analiza gradului de asigurare a populaţiei cu medici pe specialităţi
demonstrează că în raionul Hînceşti la 10 mii locuitori în anul 2011 reveneau 0,7
obstetricieni-ginecologi şi 0,7 specialişti de profil pediatric faţă de 1,8 şi 1,4 respectiv
total pe RM. În perioada menţionată au fost luate sub supraveghere cu termenul sarcinii
de pînă la 12 săptămîni numai circa 68,3 % din numărul total al femeilor gravide faţă de

76% total pe RM. Deşi acesta s-a micşorat în anul 2011 faţă de anul 2009 cu 3,9 p.p. (de
la16,3‰ în 2009 pînă la 12,4‰ în 2011) valorile indicatorului respectiv la nivel raional
depăşeşte cu 1,5 p.p. media pe republică ce constituia 10,9 decedaţi în vîrstă sub 1 an la
1000 născuţi-vii în anul respectiv.
Figura 7. Rata mortalităţii infantile, 2009-2011, la 1000 născuţi-vii
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Speranţa de viaţă la naştere pe parcursul anilor 2009-2011 demonstrează o tendinţă de
creştere cu 2,1 ani şi în anul 2011 a fost de 69,10 ani. Totodată, longevitatea vieţii
populaţiei raionului Hînceşti este de circă 1,78 ani mai mică decât în medie pe republică
(70,88 ani).
Figura 8. Evoluţia Speranţei de viaţă la naştere, 2009-2011
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Sursa: BNS, www.statistica.md

Analiza datelor reflectate în tabelul de mai jos demonstrează că în raionul Hînceşti ca şi
în medie pe ţară, femeile trăiesc mai mult cu 8,9 ani decît bărbaţii. Acest decalaj se
datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor.
Tabelul 4. Durata medie a vieţii, pe sexe, în raionul Hînceşti

2009

2010

2011

Ambele sexe

RM
69,3

Hînceşti
67,0

RM
69,1

Hînceşti
64,3

RM
70,9

Hînceşti
69,1

Masculin

65,3

63,9

65,0

60,4

66,8

64,8

Feminin

73,4

70,2

73,4

68,5

74,9

73,7

Sursa: BNS, www.statistica.md

În perioada respectivă s-a evidenţiat mai pronunţat procesul de îmbătrînire
demografică (Figura 9): valorile coeficientului căruia s-a majorat de la 12,6 pînă la 13,4
persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, la 100 locuitori ai raionului. Valorile indicatorului
respectiv au fost mai mici decît pe ţară (14,0% în anul 2009 şi 14,8% în anul 2011).
Figura 9. Coeficientul îmbătrînirii populaţiei, 2009-2012
( numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori)
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Graţie proceselor demografice menţionate a fost în schimbare şi structura populaţiei
(Figura 10): ponderea populaţiei sub vîrstă aptă de muncă s-a micşorat de la 20,5% în
anul 2009 pînă la 19,6% în anul 2011, iar ponderea populaţiei peste vîrsta aptă de
muncă s-a majorat, respectiv, de la 13,7% pînă la 14,4% în perioada vizată. Astfel,
graficul de mai jos relevă faptul că populaţia raionului înregistrează o creştere uşoară a
grupei celor vîrstnici (peste vîrstă aptă de muncă). Totodată, evoluţia grupei de vîrstă
tînără (sub vîrstă aptă de muncă) este superioară grupei celor peste vîrstă aptă de
muncă, în condiţiile în care populaţia în vîrsta aptă de muncă înregistrează de asemenea
o uşoară creştere.
Figura 10. Evoluţia structurii pe vîrste a populaţiei raionului Hînceşti, 2009, 2011, %
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Structura pe vîrste a populaţiei raionului reflectă tendinţa similară cu totalul pe
republică şi poartă amprenta caracteristică unui proces de îmbătrînire demografică,
datorat în principal nivelului scăzut al natalităţii, nivelului destul de înalt al mortalităţii
infantile şi migraţiei populaţiei raionului, care a determinat reducerea absolută şi
relativă a populaţiei tinere.

Tabelul 5. Structura populaţiei pe grupe de vîrstă, 2009-2011, %

2009

2010

2011

0-14 ani

RM
16,7

Hînceşti
18,8

RM
16,4

Hînceşti
18,4

RM
16,2

Hînceşti
18,0

15-59 ani

69,2

68,6

69,2

68,7

69,0

68,7

60 ani si peste

14,0

12,6

14,4

12,9

14,8

13,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Sursa: BNS, www.statistica.md

Pe parcursul anilor 2009-2011 s-a efectuat evaluarea securităţii demografice în aspect
teritorial în baza Indicatorului Integral Teritorial de Securitate Demografică (IITSD).
Rezultatele obţinute pe raionul Hînceşti sunt reflectate în Boxa 1.
Un indicator important legat de structura pe grupe de vîrstă a populaţiei este raportul
de dependenţă demografică al grupelor de persoane inactive (0-14 ani şi peste 60 de
ani) la 100 de persoane active. Raionul Hînceşti se remarcă o descreştere a valorii
indicelui pentru populaţie din grupa de vîrstă 0-14 ani, concomitent cu creşterea
efectivului din grupa populaţiei vîrstnice, cea ce reflectă tendinţa la fel ca şi total pe
republică.
Nivelul semnificativ al indicatorului sarcinii demografice reflectă procesul de
îmbătrînire de lungă durată în teritoriu. La începutul anului 2012 circa 70 de persoane
în vîrstă de 60 ani şi peste reveneau la fiecare sută de copii în vîrstă de 0-14 ani,
precum şi manifestă indicele de sarcină demografică de 45,6 persoane (copii în vîrstă 014 ani + bătrîni în vîrstă de 60 ani şi peste) la fiecare sută de persoane în vîrstă 15-59,
indicele respectiv, fiind mai mare faţă de total pe republică (45,0).
Tabelul 6. Raportul de dependenţă demografică al grupelor de persoane inactive la 100 de
persoane active, 2009-2011, %

2009

2010

2011

RM

Hînceşti

RM

Hînceşti

RM

Hînceşti

44,4

45,7

44,6

45,5

45,0

45,6

0-14 ani

24,1

27,3

23,8

26,8

23,5

26,2

60 ani şi peste

20,3

18,4

20,8

18,7

21,5

19,4

Numărul copiilor in virstă de 014 ani şi bătrinilor in virstă de 60
ani şi peste la 100 persoane in
virstă de 15-59 ani
inclusiv în vîrstă:

Sursa: BNS, www.statistica.md

Situaţia creată în raion a fost influenţată şi de fluxurile migraţionale, fenomenul ce a
contribuit la reducerea numărului persoanelor în vîrsta cea reproductivă. Indicatorul

spor migratoriu în anul 2011 a sporit pînă la -3,5 faţă de -1,88 la 1000 locuitori în anul
2009 şi a depăşit esenţial mărimea medie pe republică, care în anul 2011 a constituit
respectiv -0,25. Deşi la nivel naţional mecanismele de evidenţă a fluxurilor migraţionale
nu sînt eficiente ca urmare, lipsesc datele reale în domeniul migraţiunii în raion (această
se referă şi la procesului de evidenţă a migraţiei interne) care joacă un rol important
pentru fundamentarea corectă a politicilor de dezvoltare teritorială.
Boxa 1.
Evaluarea securităţii demografice a raionului Hînceşti în baza indicatorului Integral Teritorial de
Securitate Demografică ( IITSD).
Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului RM nr.768 din 12 octombrie 2011 „Cu privire la aprobarea
Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova”, de către
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IEFS) a fost stabilit
modelul de determinare IITSD, în baza căruia s-a efectuat evaluarea securităţii demografice în aspect
teritorial. Analizînd datele comparative pentru anii 2009-2011 constatăm că situaţia în domeniul
nivelului de securitate demografică în raionul Hînceşti s-a înrăutăţit.

-

Cauzele principale care au contribuit la reducerea nivelului de securitate demografică în raionul
Hînceşti în anul 2011 faţă de anii precedenţi au fost următoarele:
- a scăzut accesul populaţiei la serviciile de sănătate (cheltuielile la 1 locuitor s-a redus cu 10,3% faţă
de 2010);
- s-au majorat indicatorii de incidenţă la îmbolnăvire (de 1,4 ori faţă de 2009 şi 101,5% faţă de anul
2010), inclusiv, circa 4,1 ori prin narcomanie);
- s-a redus brusc ponderea şomerilor angajaţi în cîmpul muncii (cu 0,4 p.p. faţă de 2010);
a sporit tensiunea socială, inclusiv:
 s-a majorat numărul invalizilor (de la 5051 pînă la 5138 pers.);
 a sporit de 1,2 ori nivelul criminalităţii (numărul infracţiunilor înregistrate la 10000
locuitori);
 a sporit indicatorul spor migratoriu pînă la -3,50 faţă de -1,21 la 1000 locuitori în anul
2008;
 menţinerea nivelului înalt al indicatorului Rata mortalităţii infantile.

1.3.1.2.

Principalele probleme ale domeniului demografic

Ca urmare a analizei au fost evidenţiaţi următorii factori de influenţă directă şi indirectă
asupra stării demografice:
depopularea;
îmbătrînirea accelerată, fiind depăşit nivelul critic al coeficientului de
îmbătrînire;
procesele intense ale migraţiunii, inclusiv munca în străinătate, care
provoacă depopularea mecanică;
starea de sănătate, ce ţine de starea reproductivă şi problemele accesului la
serviciile de asistenţă medicală;
mediul macroeconomic, ca unul dintre cei mai importanţi factori de
influenţă asupra dezvoltării populaţiei, determinat de oportunităţile de

angajare în cîmpul muncii limitate, în special în cazul tinerilor, motivul fiind
nivelul scăzut de retribuire a muncii şi, ca rezultat, nivelul scăzut de trai;
nivelul înalt al persoanelor cu nevoi speciale, care provoacă insuficienţa
incluziunii sociale acestora în programele speciale de integrare în sfera
socio-economică;
la nivel naţional mecanismele de evidenţă a fluxurilor migraţionale nu sînt
eficiente şi din acest motiv nu există datele reale din domeniul migraţiunii
în raion care deţin rolul important în fundamentarea corectă a politicilor de
dezvoltare regională.
CAUZE
1.1. S-a majorat, în 2011 faţă de 2010, numărul
invalizilor cu 1,7% (de la 5051 pînă la 5138
pers.).
1.2. A sporit faţă de 2010 de 1,2 ori nivelul
criminalităţii (numărul infracţiunilor înregistrate
la 10000 locuitori).
1.3. Au sporit întreruperile de sarcină în anul 2011
faţă de 2010 de la 8,4 pînă la 9,9 la 100 născuţi vii.
S-a majorat, în această perioada,
ponderea
întreruperilor de sarcină primigeste (în anul 2011
a constituit 3,1% faţă 0,0% în 2010).
1.4. Spor migratoriu, care în anul 2011 a crescut
pînă la -3,5 faţă de -1,88 la 1000 locuitori în anul
2009 şi a depăşit esenţial mărimea medie pe
republică care în anul 2011 a constituit - 0,25.
2.1. Cheltuielile la 1 locuitor s-au redus cu 10,3%
faţă de 2010.
2.2. S-a majorat mortalitatea populaţiei prin
tumori maligne (103,8% faţă de anul 2010).
2.3. S-a înregistrat tendinţa de majorare a
incidenţei generale a populaţiei ( de 1,4 ori faţă de
2009 şi 101,5% faţă anul 2010), inclusiv, circa 4,1
ori prin narcomanie.
2.4. Coeficientul de îmbătrînire s-a majorat în
2011 faţă de 2010 de la 12,6 pînă la 13,4 persoane
în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori ai
raionului.
2.5. S-a majorat în 2011 faţă de 2010 mortalitatea
perinatală de la 11,6 pînă 13,9 copii la 1000
născuţi-vii şi morţi.
2.6. S-a majorat în 2011 faţă de 2010
mortinalitatea de la 7,5 pînă 9,5 la 1000 născuţivii şi morţi.
2.7. S-a majorat în 2011 faţă de 2010 mortalitatea
de la traume şi otrăviri a copiilor în vîrstă 0-17 ani
11 luni 29 zile de la 9,0 pînă 13,0 la 1000 copii. În
structura mortalităţii ponderea acestei cauze s-a
majorat de la 25,7% pînă la 39,4% în perioada
respectivă.

PROBLEMA PRINCIPALĂ

Depopularea
Reducerea nivelului de securitate
demografică
Procesul ireversibil de îmbătrînire.
Nivelul scăzut al speranţei de viaţă
sănătoase.

3.1. Se menţine tendinţa de diminuare a şomerilor
angajaţi în cîmpul muncii (cu 0,4 p.p. faţă de 2010)
3.2 Şomajul în rîndul tineretului: ponderea
şomerilor a grupei de vîrstă tinere (16-24ani)
constituie circă 20% din total şomerilor.
3.3. S-a majorat cu 119,9% faţă de 2010 suma
datorată pentru remunerarea muncii. Suma
datorată pentru remunerarea muncii este de 3,8
ori mai mare decît media pe RM, precum şi cea
mai mare dintre raioanele din zona de Centru.

1.3.1.3.

Analiza SWOT domeniul demografic
PUNCTE FORTE
Evoluţia pozitivă a sporului natural
Distribuţia echilibrată a populaţiei, în
funcţie de gen
Speranţa de viaţă la naştere pe
parcursul
anilor
2009-2011
demonstrează o tendinţă de creştere:
de la 67pînă la 69,1 ani.
Existenţa populaţiei în vîrstă aptă de
muncă: raionul Hînceşti ocupă locul
doi din raioanele din zona de Centru
privind numărul populaţiei în vîrstă
aptă de muncă (80577 persoane 11,4% din numărul total populaţiei în
vîrstă aptă de muncă din zona de
Centru).

OPORTUNITĂŢI
Asigurarea cu resurse umane
Existenţa strategiilor de dezvoltare în
domeniul: economie, tineret, etc.

PUNCTE SLABE
Evoluţie descendentă a grupei de
vîrstă tinere (0-14 ani) a populaţiei:
ponderea populaţiei sub vîrstă aptă de
muncă s-a micşorat de la 20,5% în anul
2009 pînă la 19,6% în anul 2011.
S-a evidenţiat mai pronunţat procesul
de îmbătrînire demografică: de la 12,6
pînă la 13,4 persoane în vîrstă de 60
ani şi peste la 100 locuitori ai raionului
Mărirea semnificativă a indicatorului
sarcinii demografice: 45,6 de persoane
(copii în vîrstă 0-14 ani + bătrîni în
vîrstă de 60 ani şi peste) la fiecare sută
de persoane în vîrstă 15-59, indice
respectiv este mai mare faţă de total pe
republică (45,0).
A crescut sporul migratoriu în anul
2011 pînă la -3,50 la 1000 locuitori
faţă de -1,88 în anul 2009 şi a depăşit
esenţial mărimea medie pe republică
care în anul 2011 a constituit respectiv
-0,25.

AMENINŢĂRI
Tensiunea social-economică, acces
redus la servicii în domeniul sănătăţii
mamei şi a copilului (în special în
zonele rurale), migraţia, conduc la
scăderea ratei natalităţii şi creşterea
invalidităţii în rîndul copiilor.
Se atestă micşorarea accentuată a
numărului
populaţiei
tinere
şi
creşterea ponderii populaţiei vîrstnice.
Rata înaltă de mortalitate de la traume
şi otrăviri a copiilor în vîrstă 0-17 ani.
Creşterea continuă a numărului

invalizilor.
Numărul redus de specialişti din
diverse domenii, cauzat de migrarea
forţei de muncă: la 10 mii locuitori în
anul 2011 reveneau 0,7 obstetricieniginecologi şi 0,7 specialişti în profil
pediatric faţă de 1,8 şi 1,4 respectiv
total pe RM.

1.3.1.4.

Recomandări profilul demografic

Problemele referitoare la populaţie sînt multiple şi vizează protecţia socială, ocrotirea
sănătăţii şi educaţia, ocuparea şi echilibrul forţei de muncă etc. Avînd ca scop prioritar
concentrarea eforturilor administrative pentru atenuarea consecinţelor nefavorabile în
involuţia populaţiei politicile demografice la nivel de raion se propune de a fi orientate
spre promovarea următoarelor măsuri:
crearea condiţiilor favorabile pentru asigurarea implementării politicilor
naţionale preconizate pentru redresarea natalităţii în vederea aplicării
măsurilor de susţinere a familiei şi a copilului (vezi Boxa 2);
efectuarea la nivel local a unui control strict asupra asigurării accesului la
servicii de asistenţă medicală a mamei şi a copilului;
promovarea programelor de creştere a capacităţilor capitalului uman;
implementarea unor măsuri de protecţie socială a familiilor cu copii,
acordarea prestaţiilor sociale pentru îngrijire şi creştere a copilului în
paralel cu desfăşurarea unor campanii de informare cu privire la modul
sănătos de viaţă, îndeosebi în mediul rural;
elaborarea şi promovarea multilaterală a politicilor raionale în domeniul
protecţiei familiei, de combatere a sărăciei şi violenţei în familie, precum şi
unor programe de conştiitizare a solidarităţii între generaţii;
gestionarea eficientă a problemelor social-economice a populaţiei vîrstnice
şi promovarea măsurilor locale de integrare şi de adaptare acestora la
schimbările în societatea raionului;
organizarea, la nivel de primarii, a evidenţei fluxurilor migraţionale interne
şi externe.

Boxa 2.

Indicarea documentelor de politici relevante (sau celor propuse spre elaborare) privind soluţionarea
problemelor existente în domeniul situaţiei demografice:
 Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (20112025), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011.
 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova (ODM) pînă în 2025, aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.288 din 15 martie 2005
 Primul Raport Naţional „Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova”.
 Planul Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrînirea şi cea a Declaraţiei Politice
din Aprilie 2002;
 Planul de acţiuni în domeniu, elaborat pe raionul Hînceşti în baza documentelor susmenţionate, inclusiv şi a altor programe ramurale din domeniu.

1.3.2.

1.3.2.1.

FORŢA DE MUNCĂ A RAIONULUI HÎNCEŞTI

Analiza forţei de muncă

Problemele pe piaţa muncii, atît la nivel de ţară, cît şi în raionul Hînceşti sunt
determinate de un şir de factori cu influenţă reciprocă, cum ar fi dezvoltarea economică
precară, sărăcia, salariile mici, şomajul, etc., care la rîndul lor alimentează migraţia
excesivă a forţei de muncă peste hotare percepută de populaţie drept singura opţiune
de menţinere a unui trai decent, iar, uneori, şi de supravieţuire. Salariul ca principala
sursă de venit a angajaţilor şi familiilor acestora, constituie unul din indicatorii
principali care influenţează şi asupra nivelului de trai a populaţiei raionului.
Tabelul 7. Evoluţia salariului nominal mediu lunar al unui lucrător în economie, anii 20092011, lei

Indicatori

2009

2010

2011

RM

Hînceşti

RM

Hînceşti

RM

Hînceşti

2747,56

1917,0

2971,71

2180,4

3193,9

2430,1

Ritmul de creştere a
salariului, % faţă de
anul precedent

108,6

118,2

108,2

113,7

111,6

111,5

% faţa de salariul
mediu lunar al unui
lucrător în economietotal

100,0

77,5

100,0

73,4

100,0

74,1

Salariul nominal mediu
lunar al unui lucrător în
economie total, lei

Sursa: BNS, www.statistica.md

Analizînd evoluţia salariului mediu lunar al unui lucrător din raionul Hînceşti am
constatat că salariul mediu lunar al unui lucrător în anul 2011 a demonstrat o creştere
cu 26,8% faţă de anul 2009, comparativ cu media pe ţară indicele fiind în creştere cu
10,6 p.p. Atare majorare se lămureşte prin faptul că în anul 2011 au fost majorate
salariile de funcţie a cadrelor didactice cu 25 la sută, concomitent au fost majorate şi
salariile angajaţilor din medicină, asistenţă socială, în instituţiile bugetare, etc. În anul
2011 salariul mediu al unui lucrător din economia raionului (pe întreprinderile
cuprinse în baza cercetării statistice integrate pe termen scurt) a constituit 2 432,8 lei,
majorîndu-se faţă de ianuarie-decembrie 2010 cu 11,8% (Tabel 7). Niveluri maxime au
fost înregistrate în sfera activităţilor financiare - 4637,3 lei, în sfera comerţului cu
ridicata şi amănuntul - 3772,6 lei şi în sfera pisciculturii - 3762,5 lei. Sub medie pe
raion au fost remuneraţi salariaţii din activităţile de servicii colective, sociale şi
personale - 1474,9 lei şi în sfera activităţilor energie electrică, gaze şi ape – 1929,9 lei.

Tabelul 8. Numărul salariaţilor şi cîştigul salarial mediu pe activităţi economice

Activităţile

Numărul
salariaţilor,
anul 2011
Total
salariaţi

% din
total

Cîştigul salarial mediu în decembrie
2011 pe activităţi economice
Decembrie 2011, lei
total

TOTAL
inclusiv:
Agricultura şi silvicultura
Piscicultura
Industrie:
industria prelucrătoare
Energie electrică, gaze şi
apă
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi
amănuntul
Hoteluri şi restaurante
Transporturi, depozitare şi
comunicaţii
Activităţi financiare
Tranzacţii imobiliare
Administraţie publică
Învăţămînt
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi de servicii
colective, sociale

inclusiv
bugetari
2287,8

Faţă de decembrie
2010, în %
total
inclusiv
bugetari
110,5
114,1

9632

100

2730,3

2125
16

22,1
0,1

61
136

0,6
1,4

2767,1
3762,5
2071,2
2104,6
1929,9

101,5
3,7ori
91,8
98,6
77,2

262
955

2,8
9,9

3529,5
3772,6

77,5
127,4

29/116

0,3/1,2

2125,0

2,7ori

103

1,1

2296,1

69,5

79

0,8

3739,6
2863,2
2191,4
1972,6

133,1
69,6
110,0
122,0
121,5

97,2
110,0
116,0
116,6

1006,3

143,8

98,1

1049
3400
940

10,9
35,3
9,8

4637,3
3182,4
2863,2
2191,4
3731,3

361

3,7

1474,9

Sursa: BNS, www.statistica.md

Datele reflectate în tabelul 8 ne demonstrează că cea mai mare pondere a salariaţilor o
deţine cea din sfera socială: învăţămînt (35,3%), administraţie publică (10,9%),
sănătate şi asistenţă socială (9,8%) precum şi agricultura şi silvicultura (22,1%), fapt ce
contribuie la nivelul scăzut al salariilor angajaţilor din raion.
În ultimii ani se înregistrează o descreştere a populaţiei ocupate, care a dus şi la
diminuarea numărului scriptic al salariaţilor. În raionul Hînceşti s-a înregistrat
diminuarea continuă a numărului salariaţilor de la 11,6 mii persoane în 2009 pînă la
9,6 mii persoane în anul 2011, sau cu 17,2 la sută faţă 5,6 la sută în total pe ţară, fapt ce
contribuie negativ asupra pieţei muncii din raion.

Figura 11. Evoluţia numărului scriptic al salariaţilor, anii 2009-2011, persoane
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Deşi raionul Hînceşti deţine locul doi din raioanele din zona de Centru privind numărul
populaţiei în vîrstă aptă de muncă (80577 persoane), numărul salariaţilor în anul 2010
a constituit numai 12,0% din numărul populaţiei în vîrstă aptă de muncă ceea ce
plasează raionul pe locul 10 din această zonă (din 13 raioane).
Efectele negative ale crizei economico-financiare, cu represiuni directe asupra tuturor
ramurilor economiei naţionale, inclusiv şi a raionului, au condus evident şi la lichidarea
numărului de locuri de muncă existente, precum şi la micşorarea numărului de locuri de
muncă noi create, care în consecinţă au făcut să diminueze numărul populaţiei ocupate
şi creşterea numărului şomerilor în raion.
Tabelul 9. Locuri de muncă noi create, anii 2009-2011

Indicatori
Locuri de muncă noi
create, unităţi
Ponderea locurilor
de muncă nou create,
în % faţă total pe
republică

2009

2010

2011

RM
69950

Hînceşti
1232

RM
47755

Hînceşti
539

RM
48982

Hînceşti
679

100

1,76

100

1,13

100

1,39

Sursa: www.statistica.md

Analiza indicilor reflectaţi în tabelul de mai sus ne demonstrează că în raionul Hînceşti,
la fel ca şi în întreaga ţară, a scăzut numărul locuri de muncă noi create. Astfel, dacă în
anul 2009 în raion au fost create 1232 asemenea locuri, apoi în anul 2011 au fost create
doar 679 locuri, s-au cu 45 p.p. mai puţin, valorile acestui indicator la nivel raional este
în descreştere cu 15 p.p. faţă de media pe ţară.
Întreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol important în asigurarea cu locuri de muncă,
reducerea şomajului şi a sărăciei. În raionul Hînceşti ponderea salariaţilor antrenaţi la
ÎMM în anul 2011 s-a redus cu 1,4 p.p. faţă de anul 2010. În acelaşi timp, ponderea
salariaţilor antrenaţi la ÎMM în raion este cu 6,9 p.p. mai mare faţă de media pe ţară.

Figura 12. Ponderea salariaţilor antrenaţi la ÎMM în % faţa de total salariaţi, anii 2009-2011
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Situaţia economică din raion a contribuit la acordarea concediilor forţate, micşorarea
zilei de lucru, etc., precum şi majorarea datoriilor la remunerarea muncii a salariaţilor
S-a majorat de 1,3 ori indicatorul ce caracterizează mişcarea naturală a salariaţilor
(angaţaţi/elibaraţi) raionului Hîncesti. Astfel, dacă în anul 2009 numărul de zile-om în
concedii fără plată a constituit 22,1% faţă de numărul scriptic al salariaţilor, apoi în
anul 2011 atare indice a crescut pînă la 29,7% (valorile naţionale acestui indicator în
anul 2011 a constituit de 19,74%). Evoluţia numărului de zile-om în concedii fără plată
a unui salariat, acordate la iniţiativa angajatorului, rămîne la nivel înalt. Totodată, în
perioada analizată acesta în raionul Hînceşti a fost în descreştere faţă de anul 2010 (de
la 142 pînă la 66,6 zile-om), fiind de 1,4 ori mai mare faţă de nivelul naţional.
Tabelul 10. Numărul de zile-om în concedii fără plată la un salariat, anii 2009-2011

Indicatori
Numărul de zile-om
în concedii fără plată
la un salariat

2009
RM
54,9

2010

Hînceşti
122

RM
47,5

2011

Hînceşti
142

RM
47,3

Hînceşti
66,6

Sursa: BNS, www.statistica.md

În anul 2011 suma datorată pentru remunerarea muncii în raionul Hînceşti a constituit
3766,6 mii lei, ceea ce a fost în creştere cu 8,5% faţă de anul precedent şi a fost cea mai
mare dintre raioanele din zona de Centru: 26,7% din suma datoriilor raioanelor din zona
Centru.
Tabelul 11. Suma datorată pentru remunerarea muncii, anii 2009-2011

Indicatori
Suma datorată pentru
remunerarea muncii, mii
lei
Suma datorată pentru
remunerarea muncii, în
% ca pondere în suma

2009

2010

2011

RM
209347,5

Hînceşti
6093,5

RM
111552,7

Hînceşti
3472,1

RM
100032,2

Hînceşti
3766,6

100

2,911

100

3,113

100

3,765

totală pe republică
Suma datorată pentru
remunerarea muncii, mii
lei la un salariat

0,353

0,525

0,195

0,326

0,179

0,391

Sursa: BNS, www.statistica.md

O dată cu reducerea numărului populaţiei angajate, reducerii numărului de locuri de
muncă, ocuparea forţei de muncă este una din principalele probleme ce persistă în
raion. Dacă în anul 2009 ponderea şomerilor plasaţi în cîmpul muncii a constituit 4,5%
din totalul celor adresaţi, în anul 2011 acest indice a constituit doar 3,36% sau cu 1,14
p.p. mai puţine.
Tabelul 12. Evoluţia numărului şomerilor adresaţi şi plasaţi în cîmpul muncii, anii 2009-2011

Indicatori
Numărul şomerilor
adresaţi, persoane
Numărul şomerilor
plasaţi, persoane
Ponderea şomerilor
angajaţi în câmpul
muncii, % din totalul
şomerilor.

2009

2010

2011

RM

Hînceşti

RM

Hînceşti

RM

Hînceşti

79241
17001

2265
102

81523
14681

2323
87

67254
13548

1813
61

21,45

4,50

18,01

3,74

20,14

3,36

Sursa: BNS, www.statistica.md

Prezenţa şomajului în raion este cauzată de diverse efecte ce au avut loc pe piaţa forţei
de muncă autohtone, cum ar fi: lipsa locurilor de muncă atractive, necorespunderea
cererii cu oferta forţei de muncă, disponibilizarea personalului, etc. Conform datelor
ANOFM în raion permanent sunt înregistrate circa 200 locuri vacante, dintre care circa
20% sunt pentru persoane cu studii superioare şi medii de specialitate, la moment sunt
solicitaţi: 15 - medici, agenţi de comerţ - 6, psiholog, logoped - 2, etc. Din numărul total
de locuri de muncă libere ponderea cea mai mare le revine celor de muncitori,
necalificate, sunt solicitaţi 26 - cusători, lăcătuşi la reparaţia automobilelor - 10, hamal 8, măturători - 6, etc. În acelaşi timp, în evidenţă la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă din Hînceşti 36,5% sunt muncitori auxiliari, 17,2% - lucrători din agricultură,
4,8% - tractorişti, 4,5% conducători auto, etc. , din numărul celor înregistraţi în căutarea
unui loc de muncă. În concluzie putem spune cu fermitate că pe piaţa muncii a raionului
cererea nu corespunde ofertei.
Analiza structurii pe vîrstă a şomerilor demonstrează că, ponderea cea mai mare le
revine celor cu vîrsta cuprinsă între 30-49 ani, categoria respectivă înregistrînd 47,8 %
din numărul total de şomeri înregistraţi în anul 2011, fiind urmaţi de cei cu vîrsta de1624ani (20,%) , etc.

Tabelul 13. Numărul şomerilor înregistraţi şi plasaţi în cîmpul muncii pe grupe de vîrstă şi
sex, anii 2010-2011, persoane

2010
Înregistraţi
Total
Femei
2323
1139

Şomeri-total

2011

Plasaţi
Total
Femei
87
47

Înregistraţi
Total
Femei
1813
894

Plasaţi
Total
Femei
61
48

16-24 ani

499

267

40

23

357

171

28

23

25-29 ani

435

225

14

7

326

160

5

5

30-49 ani

1056

493

25

15

866

465

24

17

50-65 ani

333

154

8

2

264

98

4

3

Sursa: BNS, www.statistica.md

Din numărul total de şomeri înregistraţi în anul 2011 femeile constituie 49,3%, din care
plasate în cîmpul muncii au fost -78,7% din totalul celor plasaţi (68), după categoria de
vîrstă o pondere mai mare le revine celor plasate cu vîrsta cuprinsă între 16-24 ani şi
constituie 47,9% din numărul celor plasate în cîmpul muncii. În pofida faptului că
bărbaţilor le revine un procent mai mare la înregistrare (51,7%), la plasarea în cîmpul
muncii acestora le revine doar 21,3% din numărul celor angajaţi pe parcursul anului
2011.
O cotă mare îl revine celor ce sunt în şomaj de pînă la 6 luni (45,8%), în anul 2011
numărul lor fiind în creştere faţă de anul precedent cu 10,3p.p. (Figura 3). Provoacă
îngrijorări şi ponderea înaltă a altor două tipuri de şomaj ce se manifestă prin 21,5% şi
7,2% - acei care se află în şomaj mai mult de 12 şi, respectiv 24 luni şi mai mult.
Şomajul de lungă durată constituie un factor negativ, deoarece cei ce nu pot găsi un loc
de muncă pe o perioadă îndelungată, practic pierd cunoştinţele profesionale, pierd
statutul social şi degradează social, fiind necompetitivi pe piaţa forţei de muncă.

Figura 13. Repartizarea şomerilor conform duratei aflării în şomaj 2009-2011, %
45,8

2011

25,5

35,5

2010

26,4

40,1

2009

21,5

7,2

27,1

18,5

11

26,7

14,7
%

0

10

20

30
până la 6 luni

40

50
6-12 luni

60
12-24 luni

70

80

90

100

peste 24 luni

Sursa: BNS, www.statistica.md

Migraţia a provocat diminuarea numărului populaţiei raionului şi a contribuit la
reducerea numărului persoanelor în vîrstă aptă de muncă. Fiind nereglementat, atare

fenomen influenţează negativ asupra pieţei forţei de muncă prin reducerea cantităţii şi
calităţii ofertei de muncă, precum şi compromite perspectivele unei creşteri economice
durabile a raionului. În lipsa oportunităţilor atractive de angajare, migraţia forţei de
muncă joacă un rol important în evoluţiile pe piaţa forţei de muncă. Această se referă şi
la fluxurile migraţionale interne. Numărul total al persoanelor plecate din raion în anul
2011, demonstrează o scădere faţă de anul 2010 (Tabel 8). Grupul dominant în migraţia
internă îl deţin persoanele din localităţile săteşti (comune), astfel, cota lor în anul 2011
constituie 89% din numărul total al migranţilor interni, fiind în creştere cu 9 p.p. faţă de
anul 2010. Numărul bărbaţilor, în perioada respectivă, plecaţi din or. Hînceşti a fost în
diminuare - 65 faţă de 127 în anul precedent, s-au cu 51,1%, pe cînd cei din localităţile
săteşti au fost în creştere cu 14,4% faţă de anul precedent.
Tabelul 14. Repartiţia migranţilor interni determinaţi de schimbarea domiciliului, după sexe şi
localităţi, anii 2010-2011, persoane

2010
Numărul de
sosiri, total
inclusiv:
Masculin
Feminin
Numărul de
plecări, total
inclusiv:
Masculin
Feminin
Spor
migratoriu
inclusiv:
Masculin
Feminin

HÎNCEŞTI,
Total
1090

Din care:
or.HÎNCEŞTI
300

2011
sate
(comune)
790

HÎNCEŞTI,
Total
992

Din care:
or,HÎNCEŞTI
187

Sate
(comune)
805

417
673
1427

124
176
285

293
497
1142

373
619
1411

78
111
154

297
508
1257

570
857
- 337

127
158
15

443
699
- 352

572
839
- 419

65
89
33

507
750
- 452

- 153
- 184

-3
18

- 150
- 202

- 199
- 220

11
22

- 210
- 242

Sursa: BNS, www.statistica.md

O situaţie similară a fost înregistrată şi la femei: în anul 2011 a scăzut numărul celor
plecate din or. Hînceşti cu 43,7% faţă de anul 2010, totodată, crescînd cu 7,3% numărul
celor din localităţile săteşti. Concomitent, numărul celor sosiţi în raion în anul 2011 a
fost cu 29,7% mai mic faţă de cei plecaţi. În anul 2011 în raion au sosit cu 9,0% mai
puţine persoane faţă de anul precedent. Astfel spus, sporul migratoriu intern în anul
2011 a fost de - 419 persoane, iar în 2010 - 337 persoane.
Ponderea cea mai mare de migranţi interni le revine celor stabiliţi cu traiul în localităţile
rurale în vîrstă aptă de muncă (Tabel 9). Ponderea cea mai însemnată din rîndul celor
plecaţi în anul 2011 o deţineau persoanele cu vîrsta cuprinsă între 20-49 ani (50,3%),
dintre care 46,8% sunt din localităţile rurale şi 8,6% din localităţile urbane (conform

datelor BNS). Din numărul total (1411) al celor plecaţi, 734 persoane sau 74,0% s-au
reîntors în localităţile rurale şi 258 persoane, sau 26,0% în localităţile urbane.
Tabelul 15. Repartiţia migranţilor interni determinaţi de schimbarea domiciliului după sexe,
grupe de vîrstă şi tipuri de localitate, anul 2011, persoane

Grupa de
vîrstă
Numărul total
din care:
Sub vîrsta aptă
de muncă (0-15
ani)
În vîrsta aptă
de muncă
(femei 16-56
ani, bărbaţi 1661 ani)
Peste vîrsta
aptă de muncă
(femei 57+ ani,
bărbaţi 62+
ani)

Numărul de plecări/sosiri, persoane
Din localităţile urbane plecări/sosiri
Total
în
în
localităţile
localităţile
urbane
rurale
154/187
70/56
84/131

Din localităţile rurale
în
În
localităţile
localităţile
urbane
rurale
1257/80
530/202
727/603
5
Total

-

-

-

142/175

66/51

76/124

1158 /
732

493 / 185

665 / 547

12/12

4/5

8/7

98/72

37/17

61/55

Sursa: BNS, www.statistica.md

Un factor nu mai puţin important este şi faptul că 767 persoane, sau 53,7% din numărul
celor plecaţi din raion (1427persoane) în anul 2010, sunt migranţi interni ce şi-au
schimbat domiciliul în mun. Chişinău, pe cînd în anul 2011 acest număr a diminuat cu
339 persoane şi a constituit 30,3% din numărul celor plecaţi din raion (1411 persoane).
Ponderea femeilor implicate în procesul emigrărilor interne în scop de muncă în anul
2011 a constituit 60,5%, faţă de 39,5% la bărbaţi, practic acelaşi nivel a fost înregistrat
şi în anul 2010.
Tabelul 16. Repartiţia migranţilor interni determinaţi de schimbarea domiciliului în mun.
Chişinău după sexe şi profil teritorial, anii 2010-2011, persoane

Denumirea
localităţilor

Numărul de sosiri
Ambele
sexe

Masculin

Femenin

Numărul de plecări
Ambele
sexe

Masculin

Femenin

259

160

75

85

447

14

12

2

2011
Chişinău - Hînceşti

428

169
2010

Chişinău - Hînceşti

767

320

Sursa: BNS, www.statistica.md

În scopul extinderii gradului de ocupare a populaţiei şi diminuare a şomajului, agenţia
raională pentru ocuparea forţei de muncă promovează unele măsuri active, inclusiv
antrenarea unor categorii de şomeri la lucrările publice remunerate, organizate de către

autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instruirea profesională a şomerilor.
Analizînd evoluţia şomerilor încadraţi la lucrări publice, se observă tendinţa de
descreştere a acestora: în anul 2011 atare indicator a fost de 2,4 ori mai puţin decît în
anul 2010 şi de 2 ori mai puţin faţă de 2009. Asemenea lucrări reprezintă o oportunitate
deosebită pentru încadrarea temporară a şomerilor.
Tabelul 17. Indicatori privind măsurile active de stimulare a ocupării forţei de muncă , anii
2009-2011
Indicatori
2009
2010
2011
Numărul şomerilor
antrenaţi la lucrări
publice, persoane
Numărul şomerilor
instruiţi profesional,
persoane

RM
2478

Hînceşti
49

RM
1817

Hînceşti
61

RM
1707

Hînceşti
24

4453

100

2380

57

2235

60

Sursa: BNS, www.statistica.md

Formarea profesională a şomerilor este una din măsurile active gratuite, pe piaţa forţei
de muncă, care orientează şomerii spre domenii ce sunt solicitate recent pe piaţa
muncii. În anul 2011 de către agenţia din Hînceşti (www.anofm.md) au fost
înmatriculaţi la cursurile de formare profesională 60 şomeri, ce constituie cca 3,3% din
numărul celor înregistraţi la agenţie, indicele fiind înregistrat la nivelul mediu pe
republică.

1.3.2.2.

Principalele probleme ale domeniului pieţii muncii
CAUZE

EFECTE

PROBLEMA PRINCIPALĂ

1.1. Se menţine tendinţa de
diminuare a şomerilor angajaţi în
cîmpul muncii (cu 0,4 p.p. faţă de
2010)
1.2. S-a majorat de 1,3 ori
indicatorul ce caracterizează
mişcarea naturală a salariaţilor
(angaţaţi/elibaraţi)
1.3. S-a majorat cu 119,9% faţă de
2010 suma datorată pentru
remunerarea muncii. Suma
datorată pentru remunerarea
muncii este de 3,8 ori mai mare
decît media pe RM, precum şi cea
mai mare dintre raioanele din zona
de Centru.

1. Migraţia

Deformarea pieţei forţei de
muncă.

2.1. S-a micşorat numărul locurilor
de muncă noi create, valorile
acestui indicator la nivel raional
este în descreştere cu 15 p.p. faţă de
media pe ţară.
2.2. S-a micşorat esenţial ponderea
şomerilor plasaţi în cîmpul muncii.
În raion indicatorul este în
descreştere şi în anul 2011 s-a
redus faţă de anul 2009 cu 40 la
sută.
3.1. Lichidarea locurilor de muncă:
numărul locurilor de muncă s-a
redus în anul 2011 de 11,2 ori faţă
de anul 2009 şi de 1,4 ori faţă de
2010.
3.2. În anul 2011 s-a redus cu 1,4
p.p. faţă de 2010 ponderea
salariaţilor antrenaţi la IMM. S-a
redus în perioada respectivă
numărul salariaţilor cu 18%.

1.3.2.3.

2. Şomajul

3. Diminuarea
numărului salariaţilor

Analiza SWOT piaţa muncii

PUNCTE FORTE

Existenţa potenţialului uman (resurselor
umane) necesar pentru dezvoltarea socio economică a raionului

PUNCTE SLABE
Capacităţi reduse de realizare a indicatorilor de
performanţă a Planului de acţiuni al ANOFM în
promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă
(plasarea în cîmpul muncii a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, instruirea profesională
a acestora, antrenarea la lucrări publice, încadrarea
absolvenţilor, etc.)
Capacitatea redusă de atragere a investiţiilor
pentru crearea locurilor noi de muncă (ÎMM)
Existenţa datoriei pentru remunerarea muncii a
salariaţilor.
Lipsa forţei de muncă calificată, ca rezultat al
deficienţei sistemul educaţional, migraţiei.
Necorespunderea cererii şi ofertei pe piaţa muncii

OPORTUNITĂŢI
Corelarea politicilor în domeniul ocupării
forţei de muncă cu alte politici din
domeniul socio-economic.

AMENINŢĂRI
Grad redus de încredere a cetăţenilor în serviciile
acordate de către agenţia teritorială pentru
ocuparea forţei de muncă.

Extinderea numărului de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă (şomeri).
Creşterea numărului persoanelor ce vor pleca în
căutarea unui loc de muncă peste hotarele ţării
(migranţi).
Cadrul legislativ imperfect în domeniul ocupării
forţei de muncă.

1.3.2.4.

Recomandări piaţa muncii

În rezultatul efectuării analizei compartimentului, se impune formularea unui şir de
recomandări de ameliorare a situaţiei existente în domeniu, ce ar putea duce la
soluţionarea problemelor cu care se confruntă raionul, cum ar fi:
1. Asigurarea unui mecanism viabil de atragere a investiţiilor publice şi private,
interne şi externe în raion, necesare pentru crearea unor locuri de muncă mai
atractive, precum şi pentru diversificarea structurii ocupaţionale, în scopul
asigurării unei utilizări mai eficiente a potenţialului uman de la sate, precum şi
reducerii din intensitate a exodului forţei de muncă care prevede:
- perfecţionarea continuă a cadrului instituţional-legislativ în vederea protejării
investiţiilor private atît interne cît şi externe;
- elaborarea unor planuri de dezvoltare durabilă a localităţilor care să se înscrie
armonios în prevederile Programului de activitate al Guvernului Republicii
Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”. Planurile
strategice necesită să se axeze, în primul rînd, pe reabilitarea şi dezvoltarea
continuă a infrastructurii sociale a localităţilor, în special, pe construcţia
drumurilor, asigurarea cu apă potabilă, gazificare, construcţia unor obiecte de
menire socială şi culturală etc. Or, o infrastructură dezvoltată reprezintă prima
premisă de atragere a investiţiilor în localitate, atît de necesare pentru crearea
noilor locuri de muncă;
- organizarea cît mai frecventă a unor seminare sau ateliere de instruire în vederea
creşterii capacităţii reprezentanţilor autorităţilor publice locale în ceea ce
priveşte mecanismul de colaborare cu potenţialii finanţatori ai proiectelor de
infrastructură socială din localitate (elaborarea proiectelor sociale, a cererilor de
granturi, gestionarea cît mai eficientă a resurselor financiare proprii);
2. Încurajarea şi susţinerea persoanelor din localităţile rurale care doresc să
iniţieze o afacere care prevede:
- acordarea unor facilităţi, prin scutirea de la plata impozitului pe venit pentru
primul an de activitate sau prin reducerea plăţii de arendă, pentru persoanele
care şi-au iniţiat propria afacere şi au creat noi locuri de muncă;

-

crearea unui climat favorabil de dezvoltare a serviciilor, care ar permite
ameliorarea situaţiei forţei de muncă din comune, sate;
depunerea unor eforturi mai consistente în ceea ce priveşte reanimarea
meşteşugurilor populare specifice raionului Hînceşti, ceea ce ar face posibil
încadrarea în cîmpul muncii a unei anumite părţi din populaţia aptă de muncă din
localitatea respectivă.

3. Activizarea colaborării autorităţilor publice locale cu agenţia teritorială pentru
ocuparea forţei de muncă din Hînceşti. Aceasta prevede:
- crearea unui mecanism mai eficient de colaborare între autorităţile publice locale
şi agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă din raion, în special, în ceea
ce ţine de utilizarea cît mai eficientă a serviciilor prestate de agenţie pentru
necesităţile localităţilor din raion, precum:
a. promovarea imaginii din partea autorităţii publice locale a agenţiei
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, în scopul creşterii
credibilităţii populaţiei din raion în această instituţie, responsabilă de
rezolvarea problemelor din domeniul ocupării forţei de muncă;
b. acordarea serviciilor de mediere a muncii pentru persoanele din raion,
ceea ce ar asigura apariţia unor noi oportunităţi de încadrare în cîmpul
muncii a forţei de muncă disponibile;
c. implicarea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi a
autorităţilor publice locale în vederea elaborării şi coordonării unui
program ce ar asigura instruirea în domeniul afacerilor a persoanelor
care doresc să iniţieze o afacere.
d. elaborarea unui mecanism viabil în ceea ce priveşte colaborarea dintre
autorităţile publice locale şi agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de
muncă privind organizarea lucrărilor publice, orientate spre acoperirea
necesităţilor localităţilor rurale, finanţate din fondul de şomaj şi bugetele
locale;
e. acordarea unor facilităţi suplimentare persoanelor tinere care, după
însuşirea unei meserii sau profesiuni, revin în raion, sate, comune, pentru
a-şi desfăşura activitatea, în special pentru acele profesiuni sau meserii.

1.4. INFRASTRUCTURA

1.4.1. RESURSALE NATURALE ALE RAIONULUI HÎNCEŞTI

Pământurile agricole, suprafeţele acvatice şi pădurile constituie principalele resurse
naturale ale raionului Hânceşti. Fiind plasat în zona geografică de Centru a Republicii
Moldova, raionul Hânceşti ocupă o suprafaţă de 147,2 mii ha sau 4,4, la sută din
suprafaţa totală a republicii.
Сa consecinţă directă a plasării geografice în partea de Sud-Est a continentului
European condiţiile climaterice ale raionului Hânceşti pot fi apreciate ca temperatcontinentale, cu temperaturi medie anuale a aerului la nivel de 8,9–11,20 C şi cu
precipitaţiile medii anuale 699-960 mm. Alături de cele sus-menţionate constatăm că
viteza medie anuală a vântului pe teritoriul raionului Hânceşti, conform datelor
statistice multianuale, constituie 1,9-3,2 m/s, iar durata medie anuală a luminii solare
2200-2300 ore.
Reieşind din condiţiile climaterice favorabile şi bogăţia naturală destul de înaltă a
solurilor, majoritatea covârşitoare care constă din ciornoziomuri, raionul Hânceşti
dispune de un potenţial agricol bine dezvoltat, utilizarea raională şi eficientă a căruia
poate să asigure venituri considerabile şi nivelul decent de trai al populaţiei.
Suprafaţa totală a terenurilor agricole ale raionului Hânceşti constituie 70,9 mii ha, din
care pământul arabil ocupă 54,0 mii ha sau 76,2 la sută. Structura mai detaliată a
pământului agricol este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 18. Structura suprafeţelor agricole ale raionului Hânceşti.
a. 2012
Destinaţia terenurilor agricole
Pământul arabil
Plantaţii multianuale, total
inclusiv: - livezi
- viţa de vie
Fâneţe
Păşuni
Pârloagă, vegetaţie forestieră etc.
Total terenuri agricole

ha

%

54002,49
13072,00
3529,79
9119,45
188,00
438,02
3243,91
70944,42

76,2
18,4
5,6
12,8
0,3
0,62
4,6
100

Sursa: cu suportul IEFS

După formele de proprietate ponderea considerabilă a terenurilor agricole – 70,2 mii ha
sau 99,0 la sută o constituie terenurile, aflate în proprietatea privată a agricultorilor.
Restul suprafeţelor agricole – 0,74 mii ha se află în proprietatea publică a statului (5,71
ha) şi proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale (703,78 ha).

În sectorul privat al agriculturii 31,1 mii ha de terenuri agricole sunt prelucrate în
cadrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri). Analiza arată că din suprafaţa totală a
terenurilor agricole, prelucrate în cadrul acestor gospodării, 24,5 mii ha sau 78,8 la sută
sunt terenurile prelucrate în cadrul gospodăriilor ţărăneşti mici, cu suprafaţa de la 1,0
ha până la 5,0 ha. Totodată, aproape 3,8 mii ha sunt utilizate în cadrul gospodăriilor
ţărăneşti care dispun de suprafeţele agricole mai mici decât 1,0 ha. Restul suprafeţelor
agricole – 2,8 mii ha sunt utilizate în cadrul gospodăriilor ţărăneşti de dimensiuni 5,0 –
50,0 ha (2,33 mii ha) şi mai mult de 50,0 ha (0,50 mii ha).
Segmentul corporativ de producţie agricolă în raionul Hânceşti este prezentat de către:
cooperativele agricole de producţie (5,8 mii ha); societăţile pe acţiuni agricole (0,6 mii
ha); societăţile cu răspundere limitată (15,7 mii ha). Suprafaţa intravilană a satelor şi
oraşelor raionului Hânceşti constituie 12,1 mii ha. Suprafaţa plasării obiectelor
industriale este egală cu 1236,4 ha.
Alături de pământuri agricole raionul Hânceşti dispune de suprafeţe forestiere
considerabile, prezentate atât sub formă de fâşii forestiere (0,92 mii ha), cât şi plantaţii
forestiere ca atare (39,2 mii ha). În total ponderea suprafeţelor forestiere constituie
26,6 la sută din suprafaţa totală a raionului. De menţionat că, în proprietatea privată
astăzi se află numai 5,7 ha de terenurile silvice.
Suprafeţele acvatice în raionul Hânceşti ocupă 2,4 mii ha din care suprafaţa iazurilor
constituie 1,1 mii ha, inclusiv 179,4 ha – proprietate privată.
De menţionat, că o mare parte a suprafeţelor agricole şi forestiere se află în rezerva
unităţilor de administrare publică locală. La începutul a.2012 în fondul de rezervă a UAT
au fost acumulate 20,7 mii ha dintre care 183,18 ha – terenurile de dezvoltare socială a
satelor şi comunelor (5%), terenurile de uz comun – 16,9 mii ha şi restul 3,7 mii ha –
terenuri de rezervă cu alte destinaţii.
Dat fiind faptul că majoritatea suprafeţelor agricole şi, îndeosebi, a celor forestiere se
află pe pante (pante terasate) o mare parte a cărora este supusă proceselor erozionale,
aprecierile topografice şi cele cadastrale constată nivelul accelerat de degradare a
solurilor. În total pe teritoriul raionului Hânceşti 453,0 ha sunt ocupate cu mlaştini;
1082 ha sunt supuse proceselor de alunecare şi 312 ha sunt ocupate cu râpi.
După aprecieri cadastrale actualizate ponderea terenurilor agricole erodate în raionul
Hânceşti constituie 44,1 la suta (41,0 mii ha), dintre care aproape 50,0 la sută (20,1 mii
ha) sunt slab degradate, 32,3 la sută (13,2 mii ha) sunt moderat degradate şi restul 17,7
la sută (7,6 mii ha) sunt puternic degradate.
În consecinţă, nota medie ponderată de bonitate a terenurilor agricole din raionul
Hânceşti constituie numai 58 de baluri sau cu 5 baluri mai puţin decât media de
bonitate a solurilor pentru Republica Moldova [1].

Alături de valoare naturală a pământului ca factorul principal de producţie agricolă,
piscicolă şi forestieră teritoriul raionului Hânceşti este înzestrat cu mai multe zăcăminte
naturale, inclusiv: nisip; lut; amestecuri de nisip şi prundiş, piatră brută pentru
construcţii capitale, apă minerală etc. De menţionat că, în prezent aceste resurse
naturale sunt insuficient utilizate de către agenţii economici, iar o mare parte practic nu
se utilizează deloc. Se are în vedere în primul rând zăcămintele naturale din preajma or.
Hânceşti, constituite din argilă şi argilă nisipoasă cu volumul total mai mult de un milion
de metri cubi, care în prezent nu este exploatat deşi calitatea argilei este de ordin „bună”
şi „foarte bună” pentru producţia diferitelor genuri de marfă, inclusiv – cărămidă, gresie,
alte feluri de marfă din ceramică.
Totodată, în stare de funcţionare se află zăcămintele de piatră brută din Cărpineni cu
volumul total de piatră la nivel de 78,3 mii m3, calitatea mărfii extrase fiind la nivel de M
35-50. Se extrage, de asemenea, amestecul de nisip şi prundiş din s. Voinescu cu
volumul investigat total de aproape 100 mii m3. In aprecierea specialiştilor Agenţiei
Geologie şi Resurse Minerale pe teritoriul raionului Hânceşti pot fi descoperite şi alte
resurse naturale, însă pentru investigaţiile respective necesită alocate sume
considerabile de bani.

1.4.1.1.

Analiza SWOT resursele naturale
PUNCTE FORTE
Amplasarea geografică favorabilă a
raionului Hânceşti constituie o
caracteristică pozitivă a potenţialului
de producţie. Fiind o unitate
administrativ-teritorială de frontieră
şi, totodată, aflîndu-se în nemijlocită
apropiere de capitala ţării cu toate
elemente de infrastructură şi de piaţă,
raionul Hânceşti este facilitat în mai
multe privinţe fie ca furnizor de
materie primă, fie în calitate de
furnizor al produselor industriale,
fabricate pe teritoriul raionului, sau a
diverselor genuri de servicii etc.
Mai mult de un sfert din teritoriul
raionului este ocupat cu păduri şi fâşii
forestiere, fapt ce serveşte drept bază
atractivă pentru turism, dezvoltarea
industriei de prelucrare a lemnului,
asigurarea populaţiei raionului cu
surse proprii, economic şi fizic
accesibile de energie alternativă etc.
Existenţa în cadrul raionului a diferitor
resurse naturale

OPORTUNITĂŢI
dat fiind plasarea geografică favorabilă
şi prezenţa suprafeţelor agricole
extinse în cadrul raionului Hânceşti pot
fi iniţiate mai multe afaceri agricole şi
agroindustriale (cu ciclul închis)
competitive, bazate pe tehnologii
moderne, structura argumentată a
culturilor agricole şi managementul
modern;

PUNCTE SLABE
Cu excepţia pământului arabil restul
suprafeţelor agricole, forestiere şi
acvatice încă n-au trecut prin proces de
privatizare, rămân în proprietatea
statului, sunt lipsite de investiţii şi se
utilizează ineficient.
Pământurile arabile (inclusiv livezi şi
viţă de vie), fiind privatizate la prima
etapă de reformare a sectorului agrar,
sunt excesiv parcelarizate, gospodăriile
respective nu produc marfă pentru
vânzare la piaţă, ultimele fiind
orientate
preponderent
pentru
autoconsum în cadrul familiilor
ţărăneşti.
Specificul fondului funciar al raionului
Hânceşti îl constituie faptul că
terenurile agricole sunt esenţial
erodate, drept consecinţă putem
constata că nivelul de bonitate a solului
din raionul dat este mai jos decât media
pe republică (58 de baluri contra 63 ca
bonitate medie la nivel naţional).
Înzestrarea tehnică şi tehnologică a
agriculturii, silviculturii şi pescuitului
în r-l Hânceşti este scăzută, ceea ce
provoacă o productivitate la fel de joasă
a lucrătorilor din domeniile de
activitate economică, salariul mic al
producătorilor şi lipsa surselor de
investiţii.
AMENINŢĂRI
nivel actual destul de scăzut al
investiţiilor în toate sectoarele (agrar şi
industrial) potenţial existente de
producere a mărfurilor agroindustriale,
prezenţa datoriilor şi lipsa capacităţilor
manageriale moderne;
dificultăţi privind adaptarea proceselor
de producţie a mărfurilor agroindustriale la condiţiile şi cerinţele UE

existenţa suprafeţelor agricole în
proprietatea statului care pot fi supuse
procesului de privatizare;
potenţialul
mare
al
industriei
extractive şi o tendinţă în creştere a
acestui sector.
Prin faptul că relieful raionului este
constituit din dealuri şi văi, pe teritoriu
sunt natural formate mai multe zone
specifice de microclimat, favorabile
pentru cultivarea soiurilor deosebite
(după calităţi de provenienţă) ale
strugurilor de masă şi/sau pentru
producerea vinului. Atare calităţi
specifice
de
resurse
naturale
irepetabile n-ar trebui să fie ignorate în
procesul selectării direcţiilor celor mai
eficiente de activitate şi de dezvoltare
economică a raionului.

(ca partener comercial principal al
producătorilor autohtoni).

1.4.2. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

Reţeaua rutieră a raionului Hânceşti este reprezentată de 352,2 km de drumuri publice,
dintre care 138,7 km, sunt de importanţă naţională, şi 213,5 km de importanţă locală.
Atare situaţie a rămas neschimbată pe parcursul ultimilor ani. Lungimea drumurilor
auto este de 1664,5 km, dintre care doar 355,4 km dispun de acoperire rigidă. Alte 13
localităţi din raion nu au drumuri de acces cu acoperire rigidă a drumurilor publice.
Raionul Hânceşti, dispune de 6 rute locale, având la dispoziţie 10 unităţi de transport.
Populaţia beneficiază în acelaşi timp şi de serviciul de taxi, oferite de 100 automobile.
Per total, numărul de autobuze şi microbuze în anul 2011 constituie 81 unităţi,
comparativ cu anul precedent - majorare cu 2,5%.
Tabelul 18. Infrastructura drumurilor

Reţeaua drumurilor din raionul Hincesti
Drumuri
publice – total
km

drumuri
naţionale

din acestea, cu
îmbrăcăminte rigidă

drumuri
locale

din acestea, cu
îmbrăcăminte rigidă

352.2

138.7

138.7

213.5

207.1

Sursa: cu suportul IEFS

Poziţia geografică oferă un avantaj comparativ prin amplasarea pe traseul coridorului
rutier E581 şi E577 cu legături către spaţiul Uniunii Europene şi către Marea Neagră.
Oraşul Hânceşti este situat la o depărtare de 36 km de Chişinău, spre sud-vest, în lunca
râului Cogâlnic, fiind traversat de importante căi de acces spre Romania şi Ucraina (E
581: Mărăşeşti – Tecuci – Albiţa – Leuşeni –Chişinău - Odessa; E 577: Poltava –
Kirovograd – Chişinău – Giurgiuleşti - Galaţi), precum şi de nivel naţional (R3 – Chişinău
– Hânceşti – Basarabeasca şi R34 Hânceşti – Leova – Cantemir), ceea ce îi asigură o bună
accesibilitate rutieră şi mobilitate către pieţele internaţionale.
Totodată, oraşul este amplasat la distanţa de 44 km de vama Leuşeni, aflată la frontieră
cu România, 35 km de staţia de cale ferată Chişinău, 50 km de Aeroportul Internaţional
Chişinău, 160 km până la Aeroportul Mărculeşti şi 172 km până la Portul Liber
Internaţional „Giurgiuleşti”. Apropierea de cel mai dezvoltat centru economic al ţării
(Chişinău) este una destul de avantajoasă, subliniind în acelaşi timp necesitatea şi
importanţa creării unui climat investiţional competitiv.
Starea drumurilor în raion merita o atenţie deosebită, în special drumurile ce fac
legătura cu APL de rangul 2 şi 3, necesită reparaţii capitale şi construcţii noi. Asociaţia
primarilor atenţionează că din cauza stării nesatisfăcătoare a drumurilor din raion,
atractivitatea şi frecvenţa vizitelor şi tranzitării raionului este destul de joasă, în afară
de traseul Leuşeni – Hînceşti – Chişinău până se va repara drumul internaţional Leuşeni

– Poltava. În prezent, avem circa 10 localităţi care pe timpul nefavorabil nu au legătură
cu centrul raional din motivul drumurilor impracticabile. Bugetele reduse ale
primăriilor nu permit reparaţia capitală a drumurilor ce traversează satul.
Raionul nu dispune de alte tipuri de reţele de transport în afară de transportul auto. În
anul 2011 cu autobuze şi microbuze, care efectuează transporturi regulate de călători
pe traseele de folosinţă generală, au fost transportaţi 760,6 mii călători, comparativ cu
anul 2010 s-a majorat numărul de pasageri transportaţi cu 7,6%. Parcursul pasagerilor
cu autobuze şi microbuze în anul 2011 a totalizat 44272,8 mii pasageri-km sau cu 6,6%
mai mult faţă de anul 2010.
În contextul acţiunilor întreprinse de către autorităţi de a optimiza procesul educaţional
în raion, problema infrastructurii terestre devine din ce în ce mai acută. Nu există
drumuri şi căi de acces potrivite pentru liceele ce în urma optimizării primesc elevi din
localităţile alăturate. De exemplu liceul din Sărata Galbenă.
Astfel, problema infrastructurii terestre reprezintă o constrângere în calea mobilităţii
persoanelor, bunurilor şi a serviciilor, astfel poate fi catalogată ca o constrângere şi în
calea dezvoltării raionului. Esenţial este de a înţelege că mijloacele financiare
disponibile la nivelul raionului nu vor permite modernizarea drumurilor în timp util.

1.4.3. REŢEAUA DE FURNIZARE A APEI POTABILE ŞI CANALIZARE

În raionul Hânceşti doar 12,5% din totalul locuitorilor au acces la apeduct.
Infrastructura de furnizare a apei este constituită din 73 km de reţele de distribuţie.
Doar oraşul Hânceşti dispune de un sistem de canalizare.
Astfel, în raion se simte lipsa apei potabile de calitate şi în cantităţi suficiente, precum şi
lipsa sistemelor de apeduct şi canalizare în mai multe localităţi ale raionului. Astfel,
totalul reţelelor de apeduct constituie 102,5 km, din care funcţionează 58,3 km (56,8
%). Reţeaua de canalizare este de 24 km.
Populaţia raionului foloseşte apă potabilă din 4189 fântâni, majoritatea cazurilor
calitatea apei din fântâni nu corespunde indicilor chimici şi biologici. În majoritatea
satelor lipseşte paşaportizarea fântânilor, în care să fie indicate componentele chimice
şi biologice ale apei. Din cele 162 de sonde arteziene funcţionează doar 54 (33 %). Mai
mult de atât, aceste surse de apă scad şi seacă de la an la an. De exemplu, în ultimii ani
s-a constat o scădere a numărului de fântâni cu peste 100 de unităţi.
Asigurarea cu apă şi canalizare – cea mai mare problemă depistată la acest capitol este
lipsa apei potabile şi lipsa sistemului de canalizare. În raionul Hânceşti există apeducte
în jur de 45 % din localităţile raionului, iar sisteme de canalizare există doar în oraşul
Hânceşti si acoperă aprx. 40 % din teritoriul oraşului.

1.4.4. REŢEAUA DE DISTRIBUIRE A GAZELOR NATURALE ŞI ALIMENTARE CU
ENERGIE TERMICĂ

Din totalul de 63 de localităţi doar 21 sunt conectate la reţeaua de gaz, ceea ce
reprezintă 33%. Numărul gospodăriilor ce beneficiază de accesul la reţeaua de
distribuţie a gazelor este şi mai scăzut înregistrând 17% din totalul gospodăriilor din
raionul Hânceşti. Restul localităţilor utilizează gazul lichefiat, accesul la care este destul
de liber.
Dezvoltarea sectorului este în mare parte dependentă de Programul Naţional de
gazificare al Republicii Moldova şi de Programul Naţional „Satul Moldovenesc”. Oraşul
Hânceşti este gazificat în proporţie de 99%, inclusiv toate instituţiile publice. Asigurarea
acestui serviciu este realizat de către Î.M. "Rotalin Gaz Traiding" S.R.L filiala Nr.1 din
Hânceşti - companie elveţiană.
Implementarea proiectelor de gazificare în raion este incompletă, deoarece din 63 de
localităţi, în ultimii ani, doar 5 au fost gazificate (Buţeni, Bozieni, Pârlădeni, Mereşeni şi
Hânceşti). În perioada următoare este preconizată finalizarea gazificării a încă 3
localităţi (Stolniceni, Bobeica, Ciuciuleni). Conform estimărilor pentru gazificarea
integrală a raionului sânt necesare mijloace financiare suplimentare în sumă de 314782
mii lei.
La nivelul raionului nu există centrale termice centralizate de încălzire. Instituţiile
publice şi cele de învăţământ se alimentează cu energie termică din cazangeriile proprii.
Alimentaţia populaţiei cu gaze naturale se face prin butelii, iar încălzirea în perioadele
reci se face în special cu cărbune şi lemne.
Raionul Hânceşti este asigurat cu energie electrică de la Reţelele Electrice de Distribuţie
Centru, proprietate a companiei spaniole „Union Fenosa” şi, în prezent nu are probleme
ce ar conduce la întreruperea alimentaţiei cu energie electrică a instituţiilor publice şi
private, agenţiilor economice şi gospodăriilor casnice. Din 2003 până în prezent au fost
construite circa 70 km de linii de tensiune înaltă şi joasă şi 8 puncte de transformare.
Oricum, reţeaua de furnizare a energiei electrice este învechită şi necesită modernizări
pentru a spori calitatea serviciilor acordate, dar şi a reduce pierderile din reţea.
Actualmente necesită reparate 130 km de linii de tensiune joasă, 40 km de linii de
tensiune înaltă şi 80 puncte de transformare. Furnizorul de energie electrică este
Societatea pe Acţiuni Î.C.S. “RED Union Fenosa”, ce livrează energia electrică la tariful de
133 bani/kWh fără TVA.
Deşi, întreg teritoriul raionului este conectat la reţelele electrice, calitatea serviciilor
energetice prestate nu este la nivel, iar în condiţii climaterice nefavorabile sînt foarte
frecvente deconectările. De asemenea sunt frecvente căderile de tensiune în reţea, ceea
ce duce la deteriorarea tehnicii electro-casnice şi industriale .

Străzile din satele raionului nu sînt iluminate. Cauza este bugetul redus al primăriilor.
Sînt iluminate doar staţiile de alimentare şi întreprinderile private.
O altă problemă constituie modul de soluţionare a contestaţiilor şi litigiilor cu furnizorul
de energie electrică. La moment, toate sunt disputate în cadrul sediului raional, ceea ce
prezintă incomodităţi pentru consumatorii finali.

1.4.5. PRINCIPALELE PROBLEME
Infrastructura de transport
Starea drumurilor în raion este dezastruoasă, 59% din drumurile publice au
acoperire rigidă, starea căreia degradează continuu;
Raionul nu dispune de alte tipuri de reţele de transport în afară de transportul
auto;
Nu există drumuri şi căi de acces adecvate spre centrele educaţionale ale
raionului;
Bugetele reduse ale primăriilor nu permit reparaţia capitală a drumurilor ce
traversează localitatea.
Reteaua de furnizare a apei potabile si canalizare
Insuficienţa aprovizionării cu apă şi canalizare;
Reţele de canalizare şi aprovizionare cu apă vechi şi uzate, ce sporesc pierderile
din reţea;
Inexistenţa unui catalog al fîntînilor, în care să fie indicată compoziţia şi calitatea
apei;
Populaţia raionului nu foloseşte metode de filtrare a apei (filtre de apă);
Canalizare insuficientă chiar şi în centrul raional;
Gaze naturale si energie termică
Accesul limitat la reţeaua de gazificare. Costuri exegerate ale lucrărilor de
gazificare.
Majoritatea gospodăriilor folosesc gazul lichefiat, iar pentru încălzirea
locuinţelor sunt folosite lemnele şi cărbunii. Toate acestea prezintă costuri
adiţionale pentru consumatorii finali.
Reţeaua de energie electrică existentă necesită modernizări. Există pierderi mari
în reţea, deconectări frecvente şi căderea tensiunii în reţea. Nu există o
modalitate funcţională şi operativă de a rezolva problemele existente (inclusiv
plângerile) cu furnizorul de energie electrică.

1.4.6. ANALIZA SWOT

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Cea mai extinsă reţea de drumuri din zona Infrastructura
Centru şi a şasea în Republică.
întreţinută
Accesul facil la trasee internaţionale şi portul
Giurgiuleşti.

locală

de

drumuri

prost

Nu are acces la calea ferată decât la o distanţă
de 36 km la Chişinău

Există acoperire pe întreg raionul a reţelei de
energie electrică

Lipsa staţiilor de purificare a apei. Apa
potabilă de calitate nu este îndeajuns,
sistemele de apeduct şi canalizare în mai
multe localităţi ale raionului lipsesc
Infrastructura de gaze naturale nu este
suficientă
Infrastructura de livrare a energiei electrice
este învechită

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Apropierea de România şi Chişinău

Posibilitatea de a atrage fonduri pentru
infrastructură din bugetele rezervate privind Mobilitatea redusă a bunurilor
politica energetică şi cea a mediului
În baza colaborărilor anterioare, posibilitatea
identificării
instituţiilor
financiare Infrastructura de transport slab dezvoltată în
internaţionale, care ar putea susţine accesul pieţelor din ţară şi CSI
proiectele de infrastructură
Lipsa accesului la cale ferată
Posibilitatea de extindere a infrastructurii Lipsa apei potabile calitative, prezintă un
existente sau în construcţie în localităţile din pericol pentru siguranţa locuitorilor
Riscul unui management defectuos ce ar frâna
apropiere.
administrarea şi realizarea proiectelor de
infrastructură.

1.4.7. RECOMANDĂRI

Recomandări privind infrastructura de transport
Identificarea altor surse financiare pentru reparaţia drumurilor poate fi efectuată doar
printr-un dialog direct şi corect cu instituţiile abilitate ale statului.
În paralel este necesar de a face o listă ce vizează reabilitarea drumurilor. Propunem
două abordări posibile pentru atare priorităţi.
1. Prioritatea privind derivarea din potenţialul economic al localităţilor. Astfel, o
serie de indicatori – cifra de afaceri a entităţilor înregistrate, numărul de
contribuabili (persoane fizice şi/sau juridice), numărul plătitorilor de
TVA/accize, intensitatea schimburilor între diferite localităţi, existenţa
traseurilor turistice, economiile asociate cu existenţa căilor adecvate de acces şi
alte criterii relevante, ar permite selectarea porţiunilor de drum cele mai
importante pentru raionul Hînceşti.
2. Cea de a doua posibilitate de prioritizat poate fi făcută după criterii şi indicatori
sociali, de exemplu numărul de locuitori, accesul spre instituţiile cu caracter
educaţional clasificate după numărul de elevi/copii, accesul spre instituţii
medicale şi curative şi alţi indicatori relevanţi.
Pentru o transparenţă şi o corectitudine propunem ca aceste liste cu obiecte prioritare
pentru infrastructură să fie avizate şi de alte instituţii abilitate. Oricum, în final, găsirea
de argumente şi fundamentarea necesităţilor ar trebui să fie responsabilitatea
primarilor. Astfel, abilitatea conducătorilor de a argumenta şi de a apăra necesităţile
locale ar trebui să fie esenţială în dezvoltarea infrastructurii raionului.

Recomandări reţeaua de furnizare a apei potabile si canalizare
Considerăm că îmbunătăţirea sistemului de apă şi canalizare poate fi efectuat şi cu
resurse proprii, dar cu ajutorul organismelor internaţionale – BERD, Banca Mondială,
etc. Cel mai important pentru a readuce sistemele menţionate la autosuficienţă deplină
este ajustarea tarifelor către consumatorii finali. Altă soluţie decât un tarif ce ar permite
companiilor din sector pentru a se dezvolta singure nu există.
În acelaşi timp, companiile de apă vor trebui să întreprindă un set de măsuri în vederea
restructurării şi diminuării costurilor (pentru durabilitatea tehnică, operaţională şi
financiară) şi în paralel se va efectua reabilitarea facilităţilor existente de aprovizionare
cu apă şi canalizare.

Reparaţia şi modernizarea reţelei de apeduct, astfel încât să fie posibilă conectarea de
noi consumatori şi din localităţile învecinate. În acest sens, propunem selectarea unor
localităţi, unde ar fi posibilă regionalizarea/extinderea ariei de deservire către
localităţile învecinate astfel încât să cuprindă un număr cât mai mare al populaţiei.
Beneficiul unei atare abordări este că raionul ar putea contribui/ajuta companiile să
investească în localităţile mai mici, care altfel nu ar fi incluse în alte programe de
canalizare.
În localităţile unde nu este fiabilă o atare abordare necesită evaluată posibilitatea de a
crea/reabilita fântânile arteziene. În acelaşi context este necesar de a crea un catalog al
resurselor de apă potabilă calitativă pentru a înţelege şi raţionaliza posibilităţile
raionului.
Obiectele de infrastructură socială (şcoli, grădiniţe, spitale, etc.) trebuie conectate la
reţelele de apă potabilă şi la cele de canalizare. În afară de cele menţionate, există
posibilitatea de canalizare cu ajutorul gropilor de canalizare, special amenajate.
Costurile pentru astfel de soluţii ar putea fi mai mici pentru unele localităţi, dar implică
cheltuieli de transport a deşeurilor către staţiile de epurare.
O altă recomandare ar fi introducerea acordurilor de deservire, care definesc drepturile
şi obligaţiunile (şi indicatorii de performanţă) localităţilor si companiilor sale de apă şi
canalizare. Astfel, monitorizarea şi evoluţia acestui sector ar fi mai uşor de administrat.

Recomandări gaze naturale şi energie termică
În satele amplasate de-a lungul reţelei Mereşeni – Cărpineni – Leuşeni – Cotu-Morii,
urmează a fi încurajată crearea de asociaţii a consumatorilor de gaze, astfel să fie
efectuată în paralel construcţia traseelor principale şi conectarea consumatorilor din
comune.
Considerăm oportună preocuparea ATP Hânceşti de a elabora o strategie de lungă
durată a dezvoltării sectorului energetic în raion. Credem că atare iniţiativă necesită
aliniată cu tendinţele şi eforturile politicii energetice la nivelul Republicii Moldova. Şi
anume, este necesară eficientizarea consumului de energie, în primul rând prin
termoizolarea edificiilor instituţiilor publice. În paralel, surse alternative de energie
electrică ar trebui căutate. O soluţie viabilă în cest sens este producţia de brichete, ce ar
permite sporirea atât a capacităţilor de producţie, cît şi diversificarea surselor de
energie consumate.
O abordare vizionară a strategiei energetice la nivel de raion, axată pe surse de energie
regenerabile (de exemplu morile eoliene) şi protecţia mediului, ar putea contribui la
dezvoltarea unui centru industrial modern cu industrii şi servicii conexe, şi, în acelaşi
timp, ar stimula eforturile conducerii raionului de a crea o zonă eco-turistică atractivă şi

cunoscută în regiune. Aceste eforturi trebuie ulterior susţinute prin elaborarea unor
studii de fezabilitate corespunzătoare.

1.5. SERVICII PUBLICE

1.5.1. ILUMINATUL PUBLIC

Alimentarea cu energie electrică în localităţile raionului Hînceşti se efectuează prin
reţelele de distribuţie care aparţin companiei Reţelele electrice „Centru”, întreprindere
cu capital străin al companiei Union Fenosa şi a Întreprinderii de stat „Reţelele Electrice
de Distribuţie Nord”.
Pe teritoriul raionului sunt amplasate 5 staţii de transformare de 110/10-6 kW, 8 staţii
cu puterea de 35 kW, iar cea mai mare staţie se află în Hînceşti – 110/35/10-6 kW.
Aceste staţii sunt asigurate de linii electrice aeriene de 110 kW şi, respectiv 35 kW. La
moment numai şapte sate au iluminare stradală.

1.5.1.1.

Principalele probleme

Principalele probleme, precum şi cauzele acestora sunt prezentate în tabel.
Tabelul 19. Principalele probleme în domeniul iluminatului public

PROBLEME

Lipsa iluminării publice pe
străzile şi căile de acces spre
blocurile locative

CAUZE
Insuficienţa în efectuarea lucrărilor de deservire şi
întreţinere a reţelelor electrice de iluminat pe tot
teritoriul (străzi, căi de acces, zone de odihnă, etc.) UAT
Hânceşti.
Insuficienţa resurselor financiare în raion

1.5.1.2.

Analiza SWOT iluminatul public
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a Lipsa resurselor energetice proprii şi
dependenţa de importuri
sistemului de iluminat din UAT Hânceşti
Reţea dezvoltată de staţii şi linii electrice

Calitatea proastă a firelor electrice

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Dezvoltarea sectorului energiilor alternative

Dependenţa faţă de importul de energie
electrică

Conectarea la sistemul energetic european

Deconectarea frecventă a electricităţii
sub influenţa condiţiilor climaterice

Valorificarea insuficientă a resurselor
alternative de energie electrică

1.5.1.3.

Recomandări

Propunem următoarele recomandări, inclusiv unele măsuri:
Gestionarea eficientă a sistemului de iluminare a străzilor necesită o estimare
reală a posibilităţilor bugetului local;
Verificarea şi controlul reţelelor electrice existente; reparaţia sectoarelor cu
reţele electrice de iluminare stradală defectate;
Instalarea noilor felinare în zona de odihnă a Căminului de cultură; montarea
becurilor la toate felinarele;
Extinderea lucrărilor de iluminare de la străzile centrale spre străzile secundare.

1.5.2. ORDINEA PUBLICĂ

Pe teritoriul raionului Hînceşti sunt formate şi activează 38 posturi de poliţie, 2 sectoare
de poliţie şi o secţie de poliţie, avînd în aria deservită o populaţie de 119400 persoane.
La moment, în toate primăriile raionului Hînceşti, activează 112 detaşamente ale gărzii
populare cu 569 membri.

1.5.2.1.

Recomandări

Sunt propuse spre examinare următoarele recomandări:
realizarea demersurilor suplimentare a posturilor de poliţie cu personal în zonele
de maxim risc;
realizarea unor Birouri de poliţie rurală în localităţi, dotate şi echipate, cu acces la
telefonie fixă şi conexiune Internet;
montarea sistemelor de alarmă la toate instituţiile publice;
desfăşurarea unor activităţi ,în parteneriat cu şcolile şi grădiniţele din comune şi
sate, în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor de circulaţie rutieră a copiilor de
vârstă preşcolară si şcolară.

1.5.3. SALUBRIZAREA PUBLICĂ

În raionul Hînceşti infrastructura şi managementul deşeurilor menajere este extrem de
slab dezvoltată, atît cantitativ, cît şi calitativ. Se atestă un nivel înalt de poluare a
solurilor, apelor şi alte componente mediului cauzat de tradiţiile neprietenoase ale
mediului şi infrastructura slab dezvoltată, dar şi de indiferenţa populaţiei. Pentru
regiune e specifică colectarea neseparată a deşeurilor şi lipseşte serviciul de reciclare a
acestor deşeuri.

1.5.3.1.

Principalele probleme

Există foarte puţine gunoişti autorizate, în rest sunt neautorizate şi nici nu se
duce evidenţă la toate gunoiştile existente;
Serviciul de salubrizare şi colectare a deşeurilor există doar în or. Hînceşti.
Deşeurile se colectează comun, nu sînt separate şi nu există reciclare a
deşeurilor.
Lipsa unui centru de colectare a deşeurilor reciclabile.
Lipsa utilajului şi tehnicii speciale pentru colectarea deşeurilor menajere
Insuficienţa bazei tehnice a serviciilor publice de salubrizare existente. Uzură
fizică şi morală pronunţată a bazei tehnice a serviciilor de salubrizare existente.
Atare problemă conduce la nivelul scăzut al calităţii serviciilor de salubrizare şi
randamentului acestuia.
Situaţia ecologică nesatisfăcătoare la rampele de depozitare a deşeurilor
menajere solide. O parte de deşeuri se depozitează în afara perimetrelor admise,
o altă parte se aruncă în ravene, luncile rîurilor, pe terenurile agricole şi
împădurite, fapt ce conduce la apariţia unui număr considerabil de gunoişti
stihiinice.

1.5.3.2.

Analiza SWOT salubrizarea publică
PUNCTE FORTE

Salubrizarea obiectivelor de menire publică, cum
sunt: străzile, pieţele, parcurile, etc.

PUNCTE SLABE
Amenajarea neadecvată a stocurilor de
colectare a deşeurilor
Majoritatea suprafeţelor de colectare a
deşeurilor din localităţi sunt neautorizate

Infrastructura slab dezvoltată de colectare a
deşeurilor
Serviciul de salubrizare publică slab
dezvoltat, atît la compartimentul de
management cît şi cel tehnic

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Diversificarea formelor de organizare şi realizare
a serviciului de salubrizare, atît prin întreprinderi
intercomunitare şi raionale, cît şi prin Nivelul înalt al riscului de răspîndire a bolilor
transmiterea serviciului de salubrizare în de ordin igienic
concesiune
Oportunităţi de aplicare pentru proiecte de
modernizare a serviciului public al raionului
Creşterea nivelului de poluare a
Posibilităţi de reciclare şi dezvoltare a afacerilor componentelor mediului
în domeniul recliclării deşeurilor

1.5.3.3.

Recomandări

Propunem următoarele recomandări:
Elaborarea Regulamentului cu privire la funcţionarea serviciilor de colectare a
deşeurilor în raionul Hînceşti;
Sortarea şi comercializarea deşeurilor pe următoarele componente: Metale – de
aluminiu din dozele de bere, oţelul din ambalaje alimentare şi sprayuri; Polietilena de
înaltă densitate şi ambalajele de polietilentereftalat; Sticlele şi borcanele; Hârtia din
ziare şi reviste, cartonul din ambalaje; Mase plastice. Aici se recomandă şi realizarea
de ghiduri practice privind colectarea selectivă a deşeurilor;
Efectuarea analizei compoziţiei morfologice a deşeurilor generate;
Lichidarea gunoiştilor ilegale prin recultivarea terenurilor şi evacuarea
deşeurilor în caz de necesitate;
Organizarea unei campanii de informare a populaţiei despre necesitatea
salubrizării localităţii;
Crearea, modernizarea, concesionarea serviciului de salubrizare în teritoriu,
precum şi organizarea parteneriatelor publice-private;

Ajustarea sistemului de salubrizare la standardele europene, prin intermediul
unui parteneriat public-privat, cu atragerea investiţiilor din exterior;
Participarea populaţiei la procesul de luare a deciziilor la nivel local este un
factor important în dezvoltarea social-economică a satului;
Promovarea educaţiei ecologice;
Dotarea gospodăriilor şi întreprinderilor cu urne speciale pentru colectarea
deşeurilor;
Selectarea locurilor de amplasare a platformelor de acumulare a deşeurilor;
Lichidarea gunoiştilor neautorizate, curăţarea şi amenajarea izvoarelor.

1.5.4. INFRASTRUCTURA DE PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ

1.5.4.1.

Protecţia socială

Pensionarii şi beneficiarii de indemnizaţii asistenţei sociale
Ca şi în general pe ţară, în raionul Hânceşti s-a schiţat o tendinţă clară de creştere a
numărului de pensionari. În anii 2009-2011 numărul pensionarilor a crescut de la
22060 persoane până la 22328 persoane, sau cu 1,4 %. În structura numărului
pensionarilor predomină pensionarii pentru limita de vârstă. Din numărul total de
pensionari pentru limita de vârstă 67,2 % – lucrători ai sectorului agrar, în timp ce
lucrătorii sectorului non-agrar constituie 32,8 %. Printre pensionarii pentru limita de
vârstă-28,7 % sunt bărbaţi şi 71,3 % – femei (ceea ce corespunde structurii de gen a
pensionarilor pentru limita de vârstă în general pe ţară).
Numărul pensionarilor de invaliditate a crescut de la 4928 persoane în anul 2009 până
la 5010 persoane în anul 2011, adică cu 2,5 %. Ritmurile de creştere a numărului
pensionarilor de invaliditate din cauza bolilor obişnuite au fost ceva mai înalte şi au
2,7%. Pe fonul creşterii numărului de pensionari pentru limita de vârstă şi de
invaliditate, numărul beneficiarilor de pensii de urmaş s-a redus de la 1099 persoane
în anul 2009 până la 998 persoane în anul 2011 sau cu 10,1 %.
Mărimea medie a pensiilor lunare a crescut de la 562,12 lei în a. 2009 până la 703,34 lei
– în anul 2011 sau cu 25,1 %. Îm anul 2011 mărimea medie a pensiei pentru limita de
vârstă a fost de 730,5 lei pe lună. Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă la
femei şi la lucrătorii din sectorul agricol este mai mică decât mărimea medie, cu 3,4 % şi
cu 5,6 % corespunzător. Despre mărimea extrem de mică a pensiei pentru limita de
vârstă atestă faptul, că alcătuieşte doar 61,7 % din valoarea mărimii minimului de
existenţă a pensionarului. Într-o situaţie şi mai dificilă se află pensionarii, care primesc
pensie în mărime minimă – 3770 persoane, sau 23,9 % din numărul total al
pensionarilor pentru limita de vârstă. Astfel, fiecare al patrulea pensionar pentru limita
de vârstă practic se află la limita de supravieţuire. Într-o situaţie mai bună se află
pensionarii care lucrează, şi care, pe lângă pensie, primesc salarii. Însă în raion aceştia
sunt nu prea mulţi – 5941 pers. (37,7 % din numărul total al pensionarilor pentru limita
de vârstă).
Mărimea medie a pensiei de invaliditate a crescut de la 403, 24 lei în anul 2009 până la
483,23 lei – în anul 2011, adică cu 19,8 %, iar mărimea medie a pensiei de urmaş – de la
326,60 lei până la 394,84 lei, adică cu 20,9 %. Ritmurile de creştere a mărimii pensiilor
de invaliditate şi de urmaş au fost mai mici decât ritmurile de creştere a mărimii
pensiilor pentru limita de vârstă. Astfel, invalizii şi cei rămaşi fără capul familiei, se află
într-o situaţie materială mult mai dificilă chiar decât beneficiarii de pensii pentru limita
de vârstă.

În raionul Hînceşti sistemul indemnizaţiilor ajutorului social include diverse plăţi,
îndreptate spre protecţia anumitor persoane şi familii, aflate în virtutea unui şir de
împrejurări într-o situaţie financiară precară. Printre aceste plăţi un loc important îl
ocupă indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor, indemnizaţii de maternitate,
compensaţii nominative, ajutor social. Numărul persoanelor asigurate care primesc
indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor până la vârstă de 3 ani a crescut de la 721
persoane în anul 2009 până la 791 persoane în anul 2011, numărul persoanelor neasigurate, care primesc indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor până la vârstă de 1,5 ani
– de la 1265 persoane până la 1507 persoane. Mărimea indemnizaţiei lunare pentru
îngrijirea copiilor până la vârsta de 3 ani a crescut de la 351,04 lei până la 560,56 lei
(sau de 1,6 ori), iar mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copiilor până la
vârsta de 1,5 ani – de la 149,54 lei până la 254,287 lei (sau de 1,7 ori).
În anii 2009-2011 a scăzut numărul beneficiarilor de compensaţii nominative. Ceea ce
este determinat de faptul că compensaţiile nominative au început să fie înlocuite de
ajutorul social, dreptul la primirea căruia se stabileşte nu prin apartenenţa la o anumită
categorie de populaţie, dar prin verificarea venitului solicitanţilor. Astfel, ajutorul social
se acordă exclusiv familiilor cu venituri mici, ceea ce contribuie la reducerea nivelului
lor de sărăcie. De aceea majorarea numărului de beneficiari de ajutor social de la 7430
persoane în anul 2009 până la 18178 persoane – în anul 2011 (de 2,5 ori), fără îndoială,
este un factor pozitiv. În această perioadă suma plăţilor pentru ajutorul social a crescut
de la 5948,3 mii lei până la 15268,7 mii lei, sau de 2.6 ori. În anul 2011 s-a redus
numărul beneficiarilor de indemnizaţii de maternitate (comparativ cu anul 2009 – de
2,1 ori). Totodată, mărimea indemnizaţiilor de maternitate au crescut de la 2702,75 lei
în anul 2009 până la 8387,22 lei – în anul 2011 sau de 3,1 ori. Numărul beneficiarilor de
compensaţii pentru călătoria în transportul urban, suburban şi interurban (invalizi de
gr. I, invalizi de gr. II, copii-invalizi) a scăzut de 1,1 ori, iar cheltuielile efectuate pentru
aceste compensaţii s-au redus de 1,2 ori.
Tabelul 20. Pensionarii şi beneficiarii de asistenţă socială (la începutul anului)

INDICATORI
Numărul de pensionari total, persoane
dintre care: – pensionarii pentru limită de vârstă, persoane
– pensionarii de invaliditate – total, persoane
inclusiv: pensionari de invaliditate din cauza
unei boli obişnuite, persoane
- beneficiarii pensiei de urmaş, persoane
Mărimea medie a pensiilor lunar – total, lei

2009

Anii
2010

2011

22060

22169

22328

15790

15904

16042

4928

4995

5051

3347

3378

3436

1099

1033

998

562,12

673,31

703,74

Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă, lei

587,44

702,85

730,54

Mărimea medie a pensiei de invaliditate, lei

403,24

472,62

483,23

Mărimea medie a pensiei de urmaş, lei

326,60

385,23

394,84

721

770

791

Mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copiilor până
la vârsta de 3 ani, lei

351,04

378,45

560,56

Numărul persoanelor ne-asigurate, care primesc indemnizaţii
pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 1,5 ani, persoane

1265

1403

1507

Mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copiilor până
la vârsta de 1,5 ani, lei

149,54

149,96

254,28

Numărul beneficiarilor de compensaţii nominative, persoane

7224

6898

6400

Mărimea medie a compensaţiilor nominative, lei

115,06

111,99

113,45

Numărul beneficiarilor de ajutor social, persoane

7340

15682

18178

Numărul persoanelor asigurate, care primesc indemnizaţii
pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 3 ani, persoane

Suma plăţilor anuale pentru ajutorul social, mii lei
Numărul beneficiarilor de indemnizaţii de maternitate,
persoane
Mărimea indemnizaţiei de maternitate, lei

5948,3
475

12736,1 15268,7
502

222

2702,75 3341,08 8387,22

Numărul beneficiarilor de compensaţii pentru călătoria în
transport, persoane

4052

3860

3805

Cheltuielile anuale efectuate privind compensaţiile pentru
călătoria în transport, mii lei

1221,5

1160,0

1035,4

Sursa: datele Casei Teritoriale de Asigurări Sociale a raionului Hânceşti; Raportul Social Anual, 2009,
2010 şi 2011

1.5.4.2.

Infrastructura asistenţei sociale

Sistemul asistenţei sociale este predestinată pentru a asigura sprijinirea familiilor şi
persoanelor ajunse din diverse motive într-o situaţie vitală dificilă. Formarea
infrastructurii de asistenţă socială s-a efectuat atât din mijloacele bugetare, cât şi cu
ajutorul granturilor internaţionale. Astfel, până în anul 2008 pe teritoriul raionului a
acţionat numai o singură cantină socială în oraşul Hânceşti. Ulterior, prin
implementarea proiectelor speciale „Pentru părinţii noştri”, finanţate de Austria, în
satele Mingir, Ciuciuleni şi Negrea au fost deschise 3 cantine sociale „Concordia”. De

atare servicii se folosesc persoanele în etate şi invalizii, precum şi copiii din familii
nevoiaşe. [http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=249&id=1000]
În centrul raional Hânceşti a fost creat Centrul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele
în etate. Bugetul total al Centrului se ridică la 275 milioane de euro, din care contribuţia
EU constituie 90 %. Scopurile principale ale Centrului – asigurarea unui mod decent de
viaţă pentru un număr maximal posibil de persoane, evitarea instituţionalizării,
susţinerea relaţiilor de familie. Colaboratorii centrului de două ori pe săptămână
vizitează persoanele în etate şi le ajută în gospodărie, le achită facturile şi fac
cumpărăturile necesare pentru aceştia. În prezent Centrul este conectat la linia fierbinte
la care beneficiarii pot suna în orice oră, dacă au nevoie de ajutor. Serviciul este extins şi
dus până în localităţile raionului: Bozieni, Dubovca, Buţeni, Fârlădeni, Fundul Galbenei,
Logăneşti, Mereşeni şi Sărata Mereşeni.
[http://www.hincesti.md/upload/raionul_hincesti/Prezentare_raionul_Hincesti.pdf]

În octombrie 2010 în raionul Hânceşti a fost constituit Serviciul de asistenţă socială
„Echipa mobilă”, care este a doua din ţară. Acest serviciu a fost constituit în cadrul
Secţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei cu sprijinul proiectului
efectuat de Keystone Human Services internaţional. Serviciul public poate ajuta la
diagnosticarea precoce a copiilor cu dezabilităţi, la prevenirea instituţionalizării, ajută la
integrarea socială a acestor copii, oferindu-le accesul la servicii de reabilitare de calitate.
«Echipa Mobilă” este primul serviciu de susţinere socială a 900 de copii şi tineri invalizi
din raion şi contribuie la integrarea lor în societate.
[http://www.curierul.md/index.php?option=com_content&view=article&id=304:la-hinceti-s-alansat&catid=1:social].

În raionul Hânceşti activează Centrul de plasament temporar pentru copii „Brânduşa”,
Centrul Maternal „Pro-Femina”, Centrul de asistenţă şi protecţie a familiei şi copilului
„Credo”. În general în raion funcţionează 9 case de copii de tip familial din cele 10
preconizate. Aici sunt 29 de copii. În satul Cărpineni este creat Centrul de Reintegrare
Socială pentru Tineri fără părinţi „Amigo”, în satul Lăpuşna – Centrul Comunitar pentru
Copii şi Tineri „Perspectiva”, în satul Cărpineni – Centrul de zi pentru copii si tineri aflaţi
în dificultate.
În prezent infrastructura asistenţei sociale din raionul Hânceşti este formată din:
Centre comunitare (s.Sărata Galbenă, s. Lăpuşna);
Centrul Maternal „Pro-Femina” (Hânceşti);
Azil pentru bătrâni (s. Sărata Galbenă);
Centrul de amplasare a copiilor (s. Cărpineni);
Centrul de amplasare a copiilor invalizi «Pasărea Albastră»;
Centrul de amplasare a copiilor invalizi «Brânduşa» (Hânceşti);
8 case de tip familial;
Serviciul de Îngrijire la domiciliu;

Serviciul de Asistenţă Comunitară;
Serviciul de Asistenţă Socială „Echipa Mobilă”.
1.5.4.3.

Asistenţa medicală

În ultimii ani, în raionul Hânceşti s-a conturat o anumită tendinţă de îmbunătăţire a
indicatorilor principali a stării de sănătate a populaţiei. Despre aceasta atestă majorarea
speranţei de viaţă a populaţiei şi reducerea mortalităţii. În anul 2011 mortalitatea a
constituit 1104,0 persoane, calculată la 100 mii locuitori ai raionului, ceea ce este cu
35,2 % mai mică, decât în anul 2010 (1493,5 persoane). Şi, dacă în anul 2010
mortalitatea populaţiei raionului a depăşit nivelul mediu pe raioanele ţării, atunci în
anul 2011 mortalitatea a fost cu 10,1 % mai mică decât media pe raioanele ţării (1215,1
persoane).
S-a redus mortalitatea infantilă. Dacă în anul 2010 din 1000 copii născuţi-vii au murit
16,8 copii cu vârsta până la 1 an, deja în anul 2011 – 12,4 copii sau cu 35,5 % mai puţin.
Totuşi mortalitatea infantilă în raionul Hânceşti depăşea nivelul mediu pe raioanele ţării
(11,5 copii). Desigur, pozitiv este faptul, că nici în anul 2009, nici în anul 2010, nici în
anul 2011 nu a avut loc nici un caz de mortalitate maternă, direct legat de motive
obstreticiene. (În mediu pe raioanele ţării astfel de cazuri calculate la 100 mii copii
născuţi vii, au fost fixate 19,2 în anul 2009, 45,6 în anul 2010, şi 20,3 – în anul 2011).
Tabelul 21. Mortalitatea populaţiei, persoane

Anii
INDICATORI

2009

2010

2011

Mortalitatea (la 100 mii locuitori)
1244,8 1493,5 1104,0
Mortalitatea copiilor până la 1 an (la 1000
16,3
16,8
12,4
născuţi vii )
Mortalitatea maternă (la 100 mii născuţi vii)
-

Informativ:
mediu pe
raioane ţării
în anul2011
1215,1
11,5
20,3

Sursa: Anuar statistic 2010. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/];
Anuar statistic 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/2011/anstat2011ms/]

Prevalenţa generală a populaţiei raionului calculată la 10 mii locuitori are o slabă
tendinţă de reducere constituind în anul 2011 6347,2 cazuri, faţă de 6378,2 cazuri – în
anul 2010. Reducerea morbidităţii în raion a avut loc pe fonul creşterii la nivel mediu pe
raioanele ţării, de la 6114,3 cazuri în anul 2010, până la 6428,5 cazuri – în anul 2011 (o
creştere de 5,1 %).
Totodată, în anul 2011 prevalenţa bolilor endocrine; de nutriţie şi metabolism; diabet
zaharat; bolilor urechii şi apofizei mastoide; bolii ischemice a inimii; cardiopatiilor
reumatismale cronice; bolilor aparatului digestiv; bolilor pielii şi ţesutului celular
subcutanat; leziunilor traumatice; otrăvirilor şi alte consecinţe ale cauzelor externe a

fost mai mare decât nivelul mediu pe raioanele ţării. Ca şi în mediu pe raioanele ţării, în
structura prevalenţei generale a populaţiei predomină bolile aparatului circulator
(1198,1 cazuri la 10 mii locuitori) şi bolile aparatului digestiv (1173,9 cazuri), bolile
aparatului respirator (1016,9 cazuri).
O anumită nelinişte provoacă situaţia cu prevalenţa unor boli infecţioase „social
determinate”. În pofida unei anumite reduceri a morbidităţii populaţiei de tuberculoză
nivelul ei în anul 2011 (137,9 persoane la 100 mii locuitori) cu 7,9 % depăşeşte
mărimea medie pe raioanele ţării (127,8 persoană. la 100 mii locuitori). În acelaşi timp
un fapt extrem de negativ este creşterea ascendentă din an în an a morbidităţii cu
tuberculoză la copiii de până la 18 ani: în anii 2009-2011 aceasta a crescut de la 13,2
persoane până la 28,3 persoane calculate la 100 mii de locuitori, sau de 2,1 ori. Se
menţine nivelul ridicat, care depăşeşte nivelul mediu pe ţară, de mortalitate prin toate
formele de tuberculoză.
Tabelul 22. Prevalenţa generală a populaţiei (la 10 mii locuitori de vârstă respectivă), persoane

Anii
INDICATORI
2009
Prevalenţa generală a populaţiei - total
din care:
- bolile endocrine, de nutriţie şi metabolism
- diabetul zaharat
- bolile urechii şi apofizei mastoide
- boală ischemică a inimii
- cardiopatii reumatismale cronice
- bolile aparatului digestiv
- bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat
- leziuni traumatice, otrăviri şi alte
consecinţe ale cauzelor externe
- bolile aparatului respirator
- bolile aparatului circulator

2010

2011

Informativ:
mediu pe
raioane ţării în
anul 2011

6009,9 6378,2 6347,2

6428,5

224,2
449,8
428,0
138,1
165,9
186,2
50,4
72,1
113,4
331,1
329,5
373,6
107,6
78,7
80,8
1657,3 1293,6 1173,9
157,1
184,1
174,8

358,3
174,7
73,9
256,0
26,2
850,3
157,1

79,5
300,3
291,0
904,7
983,4 1016,9
1111,4 1080,2 1198,1

204,4
1194,3
1292,9

Sursa: Anuar statistic 2010. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/];
Anuar statistic 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/2011/anstat2011ms/]

În ceea ce priveşte prevalenţa prin narcomanie, aceasta puţin a crescut, constituind în
anul 2011 27,9 persoane la 100 mii locuitori, fiind de 2,1 ori mai mică decât nivelul
mediu pe raioanele ţări şi destul de mică, decât în raioanele vecine – Ialoveni (180,0
persoane), Cimişlia (56,9 persoane), Străşeni (41,6 persoane). Totodată, prevalenţa prin
narcomanie în raionul Hânceşti este mai mare, decât în raioanele Leova (22,3
persoane), Nisporeni (1,5 persoane).

În anii 2009-2011 prevalenţa prin alcoolism calculată la 100 mii locuitori s-a redus de
la 1059,4 persoane până la 1030,9 persoane. Prevalenţa prin alcoolism a populaţiei
raionului Hânceşti este cu 36% mai mică decât nivelul mediu pe ţară (1402,1 persoane)
şi semnificativ mai mică, decât în raioanele vecine: Leova (2510,8 persoane), Nisporeni
(1804,4 persoane), Cimişlia (1586,5 persoane), Ialoveni (1156,7 persoane), Ştrăşeni
(1120,9 persoane). Totuşi ponderea femeilor aflate la evidenţă din numărul total de
bolnavi de alcoolism şi psihoze alcoolice (21,3 %) este mai înalt, decât în raioanele
vecine, şi comparativ cu nivel mediu pe raioanele vecine (16,1 %). Dacă în mediu pe
raioanele ţării printre bolnavii de alcoolism şi psihoze alcoolice fiecare a şasea persoană
– o femeie, iar în raionul Hânceşti – fiecare a cincea.
Modificări pozitive au avut loc în incidenţa bolilor venerice. În anii 2009-2011 calculată
la 100 mii locuitori incidenţa prin sifilis s-a redus de la 54,5 persoane până la 43,5
persoane. În rezultatul incidenţei populaţiei raionului Hânceşti prin sifilis nu numai
cedează nivelului mediu pe raioanele ţării (55,8 persoane), dar şi în raioanele vecine:
Cimişlia (108,9 persoane), Ialoveni (102,6 persoane), Nisporeni (100,5 persoane),
Leova (80,0 persoane), Ştrăşeni (45,9 persoane). Incidenţa prin gonoree s-a redus de la
25,2 persoane până la 11,8 persoane (la 100 mii locuitori). Aceasta este mai mică de 1,9
ori decât nivelul mediu pe raioanele ţării (28,3 persoane) şi mult mai mică decât în
raioanele vecine. O tendinţă analogică este caracteristică şi pentru incidenţa prin scabie.
Tabelul 23. Prevalenţa şi incidenţa unor boli infecţioase „social determinate” (la 100 mii
locuitori)

Anii
Indicatori

2009

2010

2011

Prevalenţa prin tuberculoză, persoane
135,8
159,3
137,9
inclusiv: - copii până la 18 ani, persoane
13,2
17,1
28,3
Mortalitatea prin tuberculoză toate formele,
13,8
22,7
13,1
persoane
Prevalenţa prin narcomanie, persoane
26,0
24,5
27,9
Incidenţa prin sifilis, persoane
54,5
50,7
43,5
Incidenţa prin gonoree, persoane
25,2
19,6
14,8
Incidenţa prin scabie, persoane
53,7
17,2
19,7
Prevalenţa prin alcoolism, persoane
1059,4 1120,1 1030,9
inclusiv: - prin psihoze alcoolice, persoane
42,3
70,3
32,8
Ponderea femeilor aflate la evidenţa din
numărul total bolnavi de alcoolism şi psihoze
alcoolice, %
21,7
21,2
21,3

Informativ:
mediu pe
raioanele ţării
în anul 2011
127,8
20,2
12,4
59,6
55,8
28,3
57,5
1402,1
23,2

16,1

Sursa: Anuar statistic 2010. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/];
Anuar statistic 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/2011/anstat2011ms/]

Menţinerea sănătăţii populaţiei raionului Hânceşti este asigurată de o reţea de instituţii
medico-sanitare,
care
acordă
diverse
servicii
medicale.
Conform
[http://www.hincesti.md/index.php?option=mat&id=1] această reţea este formată din:
IMSP Spitalul raional Hânceşti;
IMSP Spitalul din s. Cărpineni;
1 Centru al medicilor de familie cu sediul în oraşul Hânceşti,
12 Centre de sănătate,
26 Oficii ale medicilor de familie cu 12 oficii de sănătate;
20 farmacii de stat;
20 farmacii private;
15 cabinete stomatologice;
Activitatea de staţionar. Din punct de vedere teritorial în raion activează un spital de
nivel raional IMSP Spitalul raional Hânceşti şi IMSP Spitalul Cărpineni, care din 01
ianuarie 2011 a devenit spital autonom. Numărul total de paturi de spital 540, dintre
care 400 paturi de spital în IMSP Spitalul raional Hânceşti şi 140 de paturi de spital – în
spitalul din s. Cărpineni.
Existenţa unui număr atât de însemnat de paturi de spital a determinat nivelul înalt de
asigurare a populaţiei raionului cu paturi de spital. La 10 mii locuitori revin 44,4 paturi
de spital. Acesta este cel mai înalt nivel de asigurare cu paturi de spital printre raioanele
ţării, care depăşeşte nu numai indicele mediu pe raioanele ţării (cu 40,9 %), dar, şi pe
raioanele vecine Leova (cu 25,4 %), Cimişlia – (cu 36,2 %), Nisporeni (cu 48,0 %),
Ialoveni (de 3,4 ori), Străşeni (de 2,1 ori).
Nivelul ridicat de asigurare a populaţiei raionului cu paturi de spital a creat premise
favorabile pentru spitalizarea persoanelor bolnave. Nivelul de spitalizare a bolnavilor la
100 locuitori a constituit 13,6 persoane, în timp ce în mediu pe raioanele ţării – 11,7
persoane, iar în raioanele vecine: Leova – 11,7 persoane, Cimişlia – 11,5 persoane,
Nisporeni – 11,4 persoane, Străşeni – 8,5 persoane, Ialoveni – 5,2 persoane. Totodată
nivelul de utilizare a paturilor de spital în raion este semnificativ mai redus faţă de
nivelul mediu al indicelui pe raioanele ţării. Mai mult ca atât, dacă în mediu pe raioanele
ţării numărul mediu de zile-paturi utilizat într-un an a crescut de la 277 în anul 2010
până la 287 în anul 2011, atunci în raionul Hânceşti – s-a redus de la 249 în anul 2010
până la 241 în anul 2011.
Tabelul 24. Activitatea de staţionar

Anii
INDICATORI
Numărul paturi la 10 mii locuitori, un.

2009

2010

2011

44,0

44,2

44,4

Informativ:
mediu pe
raioanele
ţării în
anul2011
31,5

Nivelul de spitalizare a bolnavilor la 100
12,8
13,1
13,6
locuitori, persoane
Număr mediu zile-pat utilizat în an
244
249
241
Cheltuielile anuale în IMSP spitale – total, mii 38110,3 41768,5 37298,3
lei
inclusiv: – spitalul raional (or.Hâncesti)
38110,3 41768,5 36985,9
– spitalul din s.Carpineni
–
–
312,4
Cheltuielile anuale spitale în mediu la un
locuitor, lei
320,64
353,23
316,52

11,7
287
811538,3
–
–
309,51

Sursa: Anuar statistic 2010. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/];
Anuar statistic 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/2011/anstat2011ms/]

Cheltuielile pentru activitatea spitalelor s-au redus de la 38110,3 mii lei în anul 2009
până la 37298,3 mii lei – în anul 2011, sau cu 2,2 %. Totodată în anul 2011 cheltuielile
pentru activitatea spitalului raional Hânceşti a constituit 36985,9 mii lei, iar pentru
spitalul din s. Cărpineni – 312, 4 mii lei. Calculate la un locuitor, cheltuielile pentru
activitatea spitalelor s-au redus de la 320,64 lei în anul 2009 până la 316,52 lei – în anul
2011. Totuşi, atare mărime depăşeşte nivelul mediu pe raioanele ţării (309,51 lei). În
structura cheltuielilor pentru activitatea spitalelor predomină cheltuielile pentru
personalul medical (în anul 2011 – 56,4 %), din care remunerarea muncii a constituit
44,9 % şi contribuţiile privind asigurarea socială şi medicală obligatorii – 11,5 %. A
doua poziţie în structură ocupă cheltuielile pentru medicamente şi materialele pentru
pansament (15,1 %), a treia – cheltuielile pentru energia electrica, gaz, energia termică,
apă şi canalizare (8,8 %). În acelaşi timp ponderea cheltuielilor pentru serviciile
comunale din an în an creşte.
Sectorul spitalicesc al raionului dispune de bază tehnică-materială perimată. Spitalele
au nevoie stringentă de reparaţie, fiind mai vechi de 50 sau 100 ani. Clădirile vechi,
precum şi cele care au nevoie de reparaţii nu permit de a oferi servicii de înaltă calitate
şi creează riscuri pentru securitatea pacienţilor spitalizaţi. Echipamentele medicale, au
un grad ridicat de uzură fizică, şi în majoritate sunt perimare. Ultimele echipamente
cumpărate datează din anul 2000, în timp ce paşapoartele tehnice garantează
funcţionarea normală a echipamentului medical nu mai mult de 8 ani. Ca urmare,
echipamentele medicale, în special în secţiile de terapie intensivă, chirurgie şi
endoscopie sunt foarte vechi, cauzând frecvente defectări. Posibilitatea reparării este
extrem de limitată, deoarece companiile-producătoare şi-au retras din producţie aceste
tipuri de echipamente. Lipsa echipamentului necesar influenţează efectuarea oportună
a investigării şi diagnosticării bolii, ceea ce determină creşterea costului tratamentelor.
Asistenţa medicală primară (AMP). AMP este cea mai eficientă, din punctul de vedere al
costurilor, formă de îngrijire medicală, care a avut cea mai mare influenţă asupra
indicatorilor de sănătate. Pe parcursul anul 2011 în instituţiile de asistenţă medicală de
ambulator au fost efectuate 529720 vizite, ceea ce este cu 31,3 % mai puţin decât în
anul 2010. În rezultat numărul mediu de vizite într-un an la un locuitor, care locuieşte în

sectorul deservit a constituit 4,3 unităţi (faţă de 5,7 un. în anul 2010). Dacă în anul 2010
acest indice a fost mai mare, decât nivelul mediu pe raioanele ţării, atunci în anul 2011 –
mai mic. Deosebit de semnificativă a fost reducerea numărului de vizite la medicii de
familie. În anul 2011 numărul de vizite la medicul de familie a constituit 232793, ceea ce
cu 80,3 % este mai puţin, decât în anul 2010. În rezultat numărul de vizite la medicul de
familie într-un an la un locuitor, care locuieşte în raionul deservit a constituit 1,9 un.
(faţă de 3,4 un. în anul 2010). Conform acestui indicator s-a schiţat o rămânere în urmă
semnificativă de la nivelul mediu pe raioanele ţării (2,6 un. în anul 2011).
Cauza principală unei atare situaţii nefavorabile o constituie accesul scăzut al populaţiei
rurale la serviciile medicale primare. În 18 localităţi (29 % din numărul total al satelor
din raion) lipsesc medici de familie şi în aceste localităţi se deplasează medici de familie
din oraş. Instituţiile AMP dispun de o bază tehnico-materială slab dezvoltată. Sunt
gazificate şi dispun de apeduct doar 5 edificii medicale, în rest – încălzirea se efectuează
prin sobe (în 34 localităţi), sau încălzire autonomă – 7 localităţi.
Tabelul 25. Asistenţa medicală primară

Anii
INDICATORI
2009

2010

2011

Vizite în instituţiile de asistenţă medicală
de ambulator – total, unităţi
454219 695756 529720
Număr mediu vizite în an la 1 locuitor, care
locuieşte în raionul deservit, unităţi
3,7
5,7
4,3
Număr mediu vizite la medic de familie în
an la 1 locuitor, care locuieşte în raionul
deservit, unităţi
1,5
3,4
1,9
Cheltuielile anuale în CMF, mii lei
24777,2 31199,2 28060,5
Cheltuielile anuale în CMF la 1 locuitor, lei
208,46
262,49
238,12
Cheltuielile anuale în CSP, mii lei
3405,7
3448,0
3518,9
Cheltuielile anuale în CSP la 1 locuitor, lei
28,65
29,16
29,87

Informativ:
mediu pe
raioanele ţării
în anul 2011
12746243
4,9

2,6
800115,7
224,73
86841,1
33,12

Sursa: Anuar statistic 2010. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/];
Anuar statistic 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/2011/anstat2011ms/]

Cheltuielile anuale pentru funcţionarea CMF au crescut de la 24777,2 mii lei în anul
2009 până la 28060,5 mii lei – în anul 2011, sau cu 13,2 %, fapt ce a determinat
creşterea cheltuielilor Serviciului medicilor de familie (calculate la un locuitor al
raionului) de la 208,46 lei în anul 2009 până la 238,12 lei – în anul 2011. Aceast a
depăşit nivelul mediu pe raioanele ţării (224,73 lei). Cheltuielile anuale pentru
funcţionarea CSP au crescut de la 3405,7 mii lei în anul 2009 până la 3518,9 mii lei – în
anul 2011, sau cu 3,3 %. Calculată la un locuitor această mărime cedează nivelului
mediu pe raioanele ţării (332,12 lei).

Asistenţa medicală de urgenţă (AMU). Populaţiei raionului Hânceşti i se acordă asistenţa
medicală de urgenţă în regim non-stop de către 7 echipe dislocate în: 2 echipe în or.
Hânceşti şi câte o echipă în satele Cărpineni, Bujor, Ciuciuleni, Nemţeni, Bobeica.
Populaţia deservită este de 106,5 mii locuitori, dintre care 14,5 mii – populaţie urbană şi
92,0 mii – populaţie rurală; 79,9 mii – populaţie matură şi 26,6 mii copii.
Din cele 7 echipe de urgenţă, 4 echipe au fost completate cu medici, 1 echipă – parţial
numai în orele nocturne şi zilele de odihnă, echipele de la PAMU Nemţeni şi PAMU
Ciuciuleni sînt numai cu felceri. În serviciu activează 13 medici; pe parcursul anul 2011
a părăsit serviciul din proprie dorinţă 1 medic şi s-a angajat 1 medic după rezidenţiat în
medicina de urgenţă. Echipe specializate pe parcursul anul 2011 nu au activat.
În anul 2011 asistenţă medicală de urgenţă a fost acordată 33023 persoane, inclusiv
4481 persoane în oraşe şi 28542 – în localităţile rurale. Pentru 45 % de pacienţi AMU a
fost acordată de către echipa generală (de medici) şi 55 % – de către echipa de felceri.
Numărul mediu de solicitări la o echipă de AMU în 24 de ore a constituit 12,2 un. (în
anul 2010 – 12,8 un.), mai puţin decât în mediu pe staţia zonală „Centru” (12,6 un.).
Cadrele medicale. Numărul total de medici în raion a crescut de la 164 persoane în anul
2009 până la 167 persoane – în anul 2011. Calculat la 10 mii locuitori gradul de
asigurare a populaţiei cu medici a constituit 13,7 persoane (în anul 2009 – 13,4
persoane). Conform indicelui menţionat raionul Hânceşti rămâne în urmă, nu numai de
la nivelul mediu pe raionale ţării (16,3 persoane), dar şi de la unele raioane vecine
(Ialoveni, Străşeni) şi, în acelaşi timp depăşeşte raioanele Leova, Cimişlia, Nisporeni.
Tabelul 26. Cadrele medicale

Anii
INDICATORI
2009 2010 2011
Numărul total de medici, persoane
Gradul de asigurare a populaţiei cu medici, persoane
la 10 mii locuitori
Numărul total de, persoane
Gradul de asigurare a populaţiei cu asistenţă
medicală, persoane la 10 mii locuitori
Ponderea medicilor, care au categorii de calificare
superioară, %
Ponderea personalului medical mediu cu categorii
de calificare superioară, %

Informativ:
mediu pe
raioanele ţării
în anul 2011

164

158

167

4276

13,4
350

12,9
359

13,7
345

16,3
9760

28,5

29,4

28,4

37,3

35,4

38,6

39,5

49,1

44,9

48,6

53,5

60,0

Sursa: Anuar statistic 2010. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/20100/];
Anuar statistic 2011. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 05.11.2012. Disponibil:
http://www.ms.gov.md/public/info/analiza/statistics/2011/anstat2011ms/

Numărul asistenţei medicale s-a redus de la 350 persoane, în anul 2009 până la 345
persoane – în anul 2011. Calculat la 10 mii locuitori gradul de asigurare a populaţiei cu
asistenţă medicală a constituit 28,4 persoane (în anul 2009 – 28,5 persoane). În această
sferă raionul Hânceşti rămâne în urmă atât de la nivelul mediu pe raioane (37,3
persoane), cât şi de la raioanele vecine: Cimişlia (34,3 persoane), Leova (32,3 persoane)
Nisporeni (32,7 persoane). În raionul Hânceşti există un decalaj între numărul medicilor
şi numărul asistenţei medicale: la 1 medic revine 2,07 asistente medicale, în timp ce în
mediu pe raioanele ţării – 3,07. La fel e de menţionat ponderea redusă a medicilor şi a
personalului medical mediu cu categoria superioară de calificare. În anul 2011 atare
categorie o aveau numai 39,5 % de medici şi 53,5 % – personal medical, în timp ce în
medie pe raioanele ţării – 49,1 % şi 60,0 % corespunzător.
1.5.4.4.

Principalele probleme ale domeniului social
CAUZE

PROBLEMA

Mărimile mici ale pensiilor şi plăţilor
sociale
Sărăcia beneficiarilor de pensii şi plăţi
Accesul scăzut al beneficiarilor de pensii şi sociale
plăţi sociale pe piaţa muncii
Finanţarea insuficientă a sistemului de
asistenţă socială
Profesiunile, ce ţin de prestarea serviciilor
sociale, nu sunt prestigioase, volumul mic al Nivelul scăzut şi calitatea inadecvată şi a
mărimii remunerării muncii lucrătorilor serviciilor sociale prestate populaţiei
nevoiaşe
sociali
Numărul semnificativ al asistenţilor sociali
fără studii speciale
Lipsa serviciilor speciale pentru unele
categorii de populaţie cu anumite necesităţi Izolarea socială a persoanelor cu capacităţi
Integrarea slabă a persoanelor cu capacităţi limitate
limitate în viaţa socială a raionului
Migraţia legală şi nelegală a părinţilor în
căutarea unui loc de muncă, în rezultatul
Protecţia insuficientă a copiilor, aflaţi în
căreia copiii rămân fără supraveghere
situaţii precare
Predominarea formelor instituţionale de
susţinere a copiilor, aflaţi în situaţii precare
Sursa: Elaborat cu suportul IEFS

1.5.4.5.

Principalele probleme ale domeniului medical
CAUZE

EFECTE

Un grad mai scăzut, decât în mediu pe
raioanele ţării, de asigurare a populaţiei cu
medici şi asistente medicale
O repartizare inegală a personalului medical
în profil „oraş-sat”
O situaţie mai dificilă, decât în mediu pe
raioanele ţării, legate de activitatea
serviciului medicilor de familie. O rămânere Asigurare nesatisfăcătoare a populaţiei, mai
serioasă în urmă în această sferă a satului ales săteşti, cu cadre medicale
de oraş
Un raport nefavorabil între numărul
medicilor şi numărul de asistente medicale
O pondere redusă, decât pe raioanele ţării, a
medicilor şi a personalului medical de
calificare înaltă
Eficienţa insuficientă a utilizării infrastructurii Cheltuieli mari la prestarea serviciilor de
de spital
spital, necorespunderea calităţii acestora
cheltuielilor
privind
întreţinerea
infrastructurii de spital
Baza tehnico-materială perimată a instituţiilor
medicale. Asigurarea nesatisfăcătoare cu Imposibilitatea utilizării metodelor înalt
apeduct, încălzire cu ajutorul gazelor naturale. tehnologice moderne de tratare a bolnavilor
O lipsă acută de echipament medical modern
Nivelul scăzut de cultură sanitaro-medicală a
populaţiei, îndeosebi cele rurale

O atitudine inadecvată a oamenilor faţă de
propria sănătate.
O adresare târzie a bolnavilor după
asistenţă medicală

Nivelul scăzut al remunerării munci, mai ales Nivelul scăzut şi calitatea inadecvată a
al asistentelor medicale
serviciilor medicale prestate populaţiei
Sursa: Elaborat cu suportul IEFS

1.5.4.6.

Analiza SWOT domeniul social
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Existenţa sistemului de protecţie socială, care
efectuează plăţile sociale stabilite de stat Lipsa serviciilor speciale pentru unele
unor categorii corespunzătoare de populaţie categorii de populaţie cu anumite necesităţi
din raion

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

Prezenţa în raion a Serviciului asistenţei
sociale comunitare, a cărui obiectiv este
acordarea asistenţei sociale persoanelor,
aflate în situaţii dificile

Implementarea unui nou tip de plăţi –
ajutorul social, care are un caracter strict
nominativ şi contribuie la reducerea nivelului
de sărăcie a familiilor sărace din raion.

OPORTUNITĂŢI

O acoperire insuficientă cu ajutor social şi cu
unele servicii sociale a familiilor şi
persoanelor, care au dreptul să le primească
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 atare plăţi sociale în stare de
sărăcie
Integrarea slabă a persoanelor cu capacităţi
limitate în viaţa socială a raionului
Respectarea insuficientă a drepturilor şi
nivelul scăzut de asigurare a protecţiei
copiilor, care se află în situaţii dificile
Un număr însemnat de asistenţi sociali fără
studii speciale
Profesiunile legate de prestarea serviciilor
sociale nu sunt prestigioase, volumul mic al
mărimii remunerării muncii lucrătorilor
sociali
O finanţare insuficientă a sistemului de
asistenţă socială

AMENINŢĂRI

Tendinţele demografice negative, ce ţin de
Existenţa bazei normativ-legislativă a îmbătrânirea populaţiei şi creşterea în
protecţiei sociale, elaborate, ţinând cont de consecinţă a numărului de pensionari, pe de
standardele internaţionale
o parte, şi reducerea numărului populaţiei în
vârstă aptă de muncă – pe de altă parte
Extinderea listei ţărilor, care au încheiat cu
Republica Moldova acorduri bilaterale în Majorarea de mai departe a dimensiunilor
sfera asigurărilor sociale. Atare acorduri economiei tenebre, reducerea sectorului
permit migranţilor de muncă să se folosească formal al ocupării şi, în consecinţă, reducerea
de pensiile lucrate peste hotare la numărului contribuabililor de plăţi de
întoarcerea la locul permanent de trai în asigurare
raion
Creşterea dimensiunii migraţiei părinţilor în
Elaborarea unor noi politici sociale,
căutarea unui loc de muncă, şi, în consecinţă,
îndreptate spre consolidarea adresării
o creştere a numărului de copii fără
nominative a acordării asistenţei sociale
supraveghere părintească
Colaborarea cu organizaţiile umanitare
Instabilitatea dezvoltării economice a ţării,
naţionale şi internaţionale în vederea
nu
permite
direcţionarea
resurselor
acordării asistenţei sociale invalizilor,
financiare necesare spre asistenţa socială a
familiilor cu mulţi copii, altor categorii de
populaţiei.
populaţie cu necesităţi, din raion.

1.5.4.7.

Analiza SWOT domeniul medical
PUNCTE FORTE

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

Cel mai mare grad printre raioanele ţării de
asigurare a populaţiei cu paturi de spital

O prevalenţă generală mai scăzut decât în
mediu pe raioanele ţării, a populaţiei şi
incidenţa unor boli infecţioase ”social
determinate"

Creşterea numărului de medici şi asistente
medicale de calificare înaltă

OPORTUNITĂŢI

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

Utilizarea proiectelor investiţionale, finanţate
de organizaţiile internaţionale, pentru
modernizarea infrastructurii medicale a
raionului
Efectuarea politicii de descentralizare a
administraţiei publice, transferarea la nivel
local (raional) rezolvarea problemelor de
sănătate a populaţiei şi a resurselor
financiare şi materiale corespunzătoare

PUNCTE SLABE
Grad redus de asigurare a populaţiei cu
medici şi cu asistente medicale. O repartizare
inegală a personalului medical în profil “oraşsat”
Un raport nefavorabil între numărul
medicilor şi numărul de asistente medicale
Baza
tehnico-materială
perimată
a
instituţiilor medicale. Asigurarea precară cu
apeduct, încălzire cu ajutorul gazului natural.
Insuficienţa acută a utilajului medical
modern.
Activitatea serviciului medicilor de familie. O
rămânere serioasă în urmă în această sferă a
satului faţă de oraş. O utilizare ineficientă a
infrastructurii spitaliceşti.
Un nivel redus de cultură medico-sanitară a
populaţiei, mai ales săteşti
Un nivel scăzut de remunerare a muncii, în
special a asistentelor medicale
O mai scăzută, decât în mediu pe raioanele
ţării, ponderea medicilor şi a personalului
mediu medical de calificare înaltă. O
răspândire minimă despre aceştia în
populaţia rurală

AMENINŢĂRI
Păstrarea decalajului semnificativ între
calitatea serviciilor medicale prestate
populaţiei urbane şi rurale
Nedezvoltarea infrastructurii de transport,
care condiţionează o accesibilitate redusă a
populaţiei rurale la instituţiile medicale
Raza mare de deservire medicală a populaţiei
rurale
Îmbătrânirea lucrătorilor medicali, lipsa
specialiştilor tineri, în special în localităţile
rurale
Motivarea insuficientă a lucrătorilor medicali
în vederea ridicării calificării sale
Sistemul ineficient de remunerare şi
stimulare a muncii precum şi cu condiţiile
nesatisfăcătoare de muncă, determină
plecarea personalului medical din sistemul

de ocrotire a sănătăţii
Migraţia lucrătorilor medicali calificaţi peste
hotare
Majorarea acoperirii cu asigurare medicală
Instabilitatea economică şi limitările ce ţin de
obligatorie a populaţiei raionului
finanţarea sistemului ocrotirii sănătăţii din
mijloacele bugetului de stat

1.5.4.8.

Recomandări domeniul social

Dintre recomandările care se propun a fi luate în considerare de către echipa de experţi,
menţionăm:
Consolidarea activităţii organelor administraţiei publice a raionului pentru
atragerea fondurilor extrabugetare în vederea finanţării sferei de asistenţă
socială a populaţiei raionului;
Extinderea colaborării cu organizaţiile naţionale şi internaţionale umanitare;
Elaborarea regulamentului activităţii lucrătorilor sociali;
Prevederea majorării finanţării din buget a instituţiilor în vederea pregătirii şi
ridicării calificaţiei asistenţilor sociali;
Majorarea acoperirii cu ajutor social şi unele servicii sociale printr-o mai mare
informare a familiilor şi persoanelor îndreptăţite să le primească;
Crearea condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor speciale ale anumitor categorii
de populaţie privind reabilitarea medicală şi profesională, în instruire, sport şi
alte servicii sociale;
Asigura instruirii şi plasării lor în câmpul muncii a persoanelor cu posibilităţi
limitate şi independenţa lor de alţi cetăţeni.

1.5.4.9.

Recomandări domeniul medical

Experţii IEFS propun următoarele recomandări privind ameliorarea problemelor
existente în sfera medicală din cadrul raionului Hînceşti:
Asigurarea acoperirii cu cadre medicale a instituţiilor medicale, în special în localităţi;
Asigurarea creşterii ponderii medicilor şi a personalului mediu medical de categorie
înaltă, mai ales în localităţile rurale;
Retragerea treptată din sectorul spitalicesc a prestării serviciilor non-medicale;
Efectuarea reprofilării paturilor de profil în paturi pentru îngrijire de lungă durată a
bolnavilor cu boli cronice;
Crearea în instituţiile medicale a condiţiilor de lucru decente pentru personalul
medical şi a condiţiilor normale pentru tratarea oamenilor bolnavi.

1.5.5. SISTEMUL EDUCAŢIONAL

1.5.5.1.

Învăţământul primar şi secundar în raionul Hîncesti

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi învăţămîntului constituie unul din
obiectivele primordiale ale dezvoltării social-culturale în ansamblu a raionului Hînceşti,
acestea fiind monitorizate şi gestionate de Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport
Hînceşti.
În localităţile raionului Hânceşti activează 48 de instituţii preuniversitare şi 50 de
instituţii preşcolare. Sistemul de învăţământ din raionul Hânceşti include următoarele 3
trepte de şcolaritate: preşcolară, primară, de gimnaziu şi de liceu. În raion mai
funcţionează 2 şcoli de sport, un Centru de creaţie, 51 de grădiniţe şi un Centru
comunitar.
În 9 localităţi nu activează instituţii şcolare. În toate aceste cazuri transportarea copiilor
se realizează cu mijloace de transport arondate sau proprii, procurate din mijloacele
proprii ale primăriilor.
În anii 2009-2012, învăţământul primar şi secundar al raionului Hînceşti se caracteriza
prin următorii parametri esenţiali.
Tabelul 27. Numărul instituţiilor de învăţământ, inclusiv numărul şi ponderea elevilor
respectivi, în anii 2008-2012

2009
Numărul total de
institutii
şcoli primare
şcoli grădiniţe
gimnazii
scoli medii
licee
scoli-internat
pentru copii cu
deficienţe în
dezvoltarea
intelectuală sau
fizică
Numărul total de
elevi
şcoli primare
şcoli-grădiniţe
gimnazii

ponderea
elevilor,
%

2010

ponderea
elevilor,
%

2011

ponderea
elevilor,
%

ponderea
2012 elevilor,
%

53

49

50

50

2
1
31
3
14

2
2
29

2
2
30

5
30

14

14

13

2

2

2

2

15011

100

14030

100

507
241
5808

3,4
1,6
38,7

473
429
5535

3,4
3,0
39,5

1344
5
318
323
5541

100
2,4
2,4
41,2

1278
2
413
0,0
5636

100
3,2
0,0
44,1

scoli medii
licee
scoli-internat
pentru copii cu
deficienţe în
dezvoltarea
intelectuală sau
fizică

922
7323

6,1
48,8

333
7062

2,4
50,3

0,0
7086

0,0
52,7

0,0
6598

0,0
51,6

210

1,4

198

1,4

177

1,3

135

1,1

Sursa: Datele Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport Hînceşti.

Numărul mediu de elevi pe raion într-o clasă este de 21,2. Cea mai mare şi cea mai joasă
medie de completare a claselor variază între, respectiv, 24,96 - 26,12 elevi şi 11,00 15,11 elevi.
Din 48 de instituţii preuniversitare, în 29 (ceea ce constituie 60%) numărul mediu de
elevi în clasă se încadrează în limitele normelor (de la 20 – 25 elevi ), în 15 instituţii (31
%) media se încadrează în limitele de 19 – 15 elevi şi în 4 (sau 8%) media o constituie
11 – 14 elevi. Totuşi, dacă vorbim despre o completare în limitele normalului (de la 2025 de elevi), nu este clar, care ar fi numărul limită de jos şi de sus de înfiinţare a clasei.
Oricum, majorarea, conform noilor normative, a numărului minim de elevi în clasă (25 la sat şi 30 - la oraş) este una excesivă.
În raionul Hînceşti toate instituţiile educaţionale şi cele vocaţionale sunt publice.
Numărul total de instituţii, în anii 2009-2012, s-a redus cu 3 unităţi (din anul de studii
2011-2012 nu mai există şcoli medii şi şcoli-grădiniţe), numărul gimnaziilor a fost de
29-30, şcolilor primare - de 2-5, liceelor - de 13-14, iar şcolilor-internat pentru copii cu
deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică a rămas acelaşi (2).
În anii de referinţă se constată reducerea numărului total de elevi ai acestor instituţii de
învăţământ de la 15011 pînă la 12782 persoane, sau cu aproape 14,8% (2229
persoane), din contul lichidării şcolilor medii (de la 922 la 0 elevi), reducerii numărului
de elevi în licee (cu 1,0%), gimnazii (cu aproape 3%), în şcolile primare (cu aproape
2%) şi în şcolile-internat (cu aproape 36%).
Cea mai mare pondere în numărul total de elevi, în 2012, le-au avut liceele (51,6%) şi
gimnaziile (44,1%), iar sumar – 95,7% din numărul total de elevi. În numărul total, cu
care s-a redus contingentul de elevi, ponderea şcolilor medii a fost de 44,5%, liceelor de 32,5%, şcolilor grădiniţe – de 10,8% şi gimnaziilor – de 7,7%.
Limba de instruire în instituţiile de învăţământ
Din 102 instituţii de învăţământ, în anul 2012, în 91 limba de instruire era limba
română, în 6 - limba rusă şi în 4 – mixtă (rusă şi română), comparativ cu, respectiv, 105,
95, 7 şi 3 – în 2009. După limba de studiu, numărul acestor instituţii cu predare în limba
română s-a redus de la 47 la 45 unităţi, iar numărul celor cu predare în limba rusă şi
mixte a rămas acelaşi – respectiv, 1şi 3 unităţi.

Repartizarea elevilor conform limbii străine studiate
În anul 2012, numărul elevilor ce au studiat limba engleză, raportat la anul 2009, a
rămas acelaşi, la limba franceză acest indicator a constituit 76% şi la limba germană –
6,7%. În perioada 2009-2012, ponderea elevilor ce au studiat limba franceză, în
numărul total de elevi ce au studiat limbi străine, s-a redus de la 65% la 60%, iar în
cazul limbii engleze acest indicator a crescut de la 34% la 41%. Din anul 2012, limba
germană şi spaniolă nu se mai studiază. Tendinţa de creştere a ponderii elevilor ce au
studiat limba engleză ca limba cea mai preferată de circulaţie şi comunicare
internaţională este o premisă foarte importantă pentru elevii ce planifică să-şi continue
studiile sau să se angajeze la muncă peste hotare. Ţinînd în cont de intensificarea
relaţiilor R. Moldova cu Germania că una dintre cele mai puternice state din Europa,
nestudierea limbii germane în raion este un factor defavorizant pentru viitorul
profesional al absolvenţilor.
Absolvenţii învăţămîntului gimnazial de zi şi liceal de zi
Numărul absolvenţilor învăţămîntului gimnazial de zi în raion a scăzut de la 1942
persoane, în anul 2007, la 1614, în 2011, sau cu aproape 17%, în timp ce ponderea
acestora în totalul pe ţară a sporit, respectiv, de la 3,77% la 3,89%.
Numărul absolvenţilor învăţămîntului liceal de zi în raion a scăzut de la 690 persoane în
anul 2007 la 453 în 2011, sau cu o treime, în timp ce pe ţară atare indice a fost de
23,5%. Ponderea acestor absolvenţi în raion în numărul lor total pe republică s-a redus
de la 2,63% în 2007 până la 2,26% în 2011.
Numărul, structura şi calitatea personalului didactic
În anii 2010-2012, numărul personalului didactic în şcolile, gimnaziile şi liceele din
raionul Hînceşti s-a redus cu 53 de persoane (de la 1059 la 1006) sau cu 5,0%.
În 2012, personalul didactic cu studii superioare a avut o pondere de 79,7%, cu studii
superioare incomplete - 2,1%, cu studii medii speciale - 15,4% şi cu studii medii - 1,1%
(11 persoane). În anii de referinţă, ponderea personalului didactic cu studii superioare a
crescut cu 1,7%, studii superioare incomplete şi studii medii, practic, a rămas aceeaşi,
iar cu studii medii speciale s-a redus cu 1%.
Numărul personalului didactic în şcolile, gimnaziile şi liceele în mediul rural, în 2012, sa redus cu 31 de persoane (de la 721 la 690) sau cu 4,3%.
În 2012, personalul didactic cu studii superioare în mediul rural a avut o pondere de
79,2%, studii superioare incomplete - 2,4%, cu studii medii speciale – 17,2% şi cu studii
medii - 1,1% (10 persoane). În anii de referinţă, în mediul rural, ponderea personalului
didactic cu studii superioare a crescut cu 0,9%, studii superioare incomplete şi cu studii
medii, practic, a rămas aceeaşi, iar studii medii speciale s-a redus cu 1,2%.

Numărul personalului didactic în şcolile, gimnaziile şi liceele în mediul urban, în 2012,
s-a redus cu 4 persoane (de la 139 la 135) sau cu 2,9%.
În 2012, personalul didactic cu studii superioare în mediul urban a avut o pondere de
95,5%, cadre cu studii superioare incomplete nu au fost, cu studii medii speciale – 3,6%
şi cu studii medii - 1,1% (10 persoane). În anii de referinţă, în mediul urban, ponderea
personalului didactic cu studii superioare a crescut cu 1,0%, cu studii superioare
incomplete s-a redus de la 8,0% la 0%, cu studii medii speciale a rămas aceeaşi (5
persoane), iar cu studii medii a rămas 1 persoană.
Deci, în oraş, nivelul de calificare a cadrelor didactice este considerabil superior celui de
la sate, fenomen, de fapt, firesc.
În unele instituţii şcolare/preşcolare, din cauza insuficienţei de cadre didactice cu o
calificare suficientă, generată şi de criza demografică, predarea unor discipline din
Planul-cadru devine problematică şi predarea unor discipline se efectuează de
nespecialişti. Numărul de clase existente, precum şi cele de perspectivă, nu permit
solicitarea cadrelor tinere. În acelaşi timp, condiţiile de activitate existente în gimnaziile
respectivele dictează oportunitatea arondării.
În raion activează 462 de pedagogi cu grad didactic. Cel mai mare număr de profesori
posesori de grade didactice variază între 57% şi 71%. Dar sunt 3 instituţii în care
activează cadre didactice fără grade didactice sau cu o cotă mică (18 %) a profesorilor
cu grad didactic (8 gimnazii şi o şcoală primară).
Din cauza disproporţionalităţii populaţiei şcolare, în unele instituţii preuniversitare
activează pedagogi cu o sarcină didactică majorată, iar în altele – sub normă. Pe de altă
parte, în multe localităţi, ca rezultat al crizei demografice, în instituţiile şcolare persistă
funcţii incomplete.
Structura cadrelor didactice după gen
După gen, personalul didactic, în 2012, includea 844 femei (84%) şi 162 bărbaţi (16%)
şi, în comparaţie cu anul 2009, practic, ponderea acestora a rămas aceeaşi (respectiv,
83% şi 17%).
În mediul rural, în 2012, corpul didactic includea 762 femei (83%) şi 158 bărbaţi (17%),
pondere, care a rămas aceeaşi ca în anul 2010.
În mediul urban, în 2012, personalul didactic includea 116 femei (86%) şi 19 bărbaţi
(14%), pondere, care a rămas aceeaşi ca şi în anul 2010.
Abandonul cadrelor didactice
Din tabelul de mai jos rezultă că motivul cel mai frecvent (per total, în anii 2010-2012)
de abandon al cadrelor didactice este din propria lor iniţiativă – 61%, ceea ce indică la

faptul că cadrele didactice respective nu sunt satisfăcute cu condiţiile procesului
didactic în ansamblu.
Abandonul în legătură cu pensionarea (28%) are, cu preponderenţă, un caracter
obiectiv, dar este în creştere. Reducerea statelor generează un abandon de aproape de
5%, iar alte motive – 6,0%. Majoritatea abandonului o constituie femeile.
Tabelul 28. Abandonul cadrelor didactice (femei şi bărbaţi) în şcolile primare şi secundare

Anul

Total

Reducerea
statelor

Din propria
iniţiativă

În legătură cu
pensionarea

Alte
motive

2010

51

-

41

9

1

2011
2012
Total

55
62
168

4
3
7

26
33
90

19
24
42

6
2
9

Sursa: Datele Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport Hînceşti

Probleme ce ţin de nivelul de calificarea profesională a femeilor, pe de o parte, şi a
bărbaţilor, pe de altă parte, nu există, deoarece asigurarea calificării profesionale a
cadrelor didactice, de care se preocupă instituţiile respective, atît la nivel republican, cît
şi raional, nu se abordează după principiul „femei şi bărbaţi” şi nici nu există atare
necesitate.
Gradul valorificării capacităţilor instituţiilor preşcolare
În anii 2007-2011, numărul instituţiilor preşcolare în raion a constituit 53-54 unităţi,
numărul de copii la 100 de locuri fiind de 56-63 copii, acest indice variind în raioanele
ţării între 49 (Călăraşi, Leova) şi 108 (Ialoveni) şi 91(Ungheni), comparativ cu 75-82 pe
republică.
Numărul de copii la 100 de locuri în instituţiile preşcolare din raion a constituit faţă de
acelaşi indice pe ţară de la 68-75% la 77-84%, iar în raport cu valorile minimă şi
maximă ale acestui indice al raioanelor - respectiv, 114-128% (Călăraşi, Leova) şi 6269% (Ungheni). Deci, în perioada 2007-2011, fiecare 100 de locuri în instituţiile
preşcolare ale raionul Hînceşti nu erau completate, cu 37- 44 copii, ceea ce indică la un
grad înalt de nevalorificare a potenţialului acestor instituţii.
Atare situaţie va persista şi pentru mulţi ani înainte, deoarece numărul total al copiilor
în instituţiile preşcolare din raion, în 5 ani ai perioadei de referinţă, s-a majorat cu doar
262 de copii (de la 3937, în 2007, la 4199, în 2011), adică cu doar 6,6% sau cu doar
1,32% în mediu, anual. În republică aceşti indici au constituit, respectiv, 12,7% şi 2,27%,
adică de circa 2 ori mai mult decât în raionul Hînceşti.
Gradul valorificării capacităţilor instituţiilor de învăţămînt secundar profesional
În anii 2007-2012, în raion au funcţionat 3 instituţii de învăţămînt secundar profesional
subordonate Ministerului Educaţiei (în republică-75), în care, în anul de studii

2007/2008, învăţau 654 elevi, numărul lor reducîndu-se către anul de studii
2011/2012 pînă la 517 elevi, sau cu 21,0%, iar pe ţară –în scădere cu 17,1%. Ponderea
raionului la atare categorie de elevi în totalul pe republică, în cei 5 ani de referinţă, s-a
redus de la 2,67% pînă la 2,54%.
În anii 2007-2011, în cele 3 instituţii de învăţămînt secundar profesional din raion, în
total au fost înmatriculaţi 2329 de elevi, numărul lor reducîndu-se către 2011 cu
aproape 30%, iar pe ţară - cu aproape 20%. Ponderea raionului la atare categorie de
elevi în totalul pe republică, în cei 5 ani de referinţă, s-a redus de la 3,33% pînă la
2,93%.
Pe de altă parte, un indice nefavorabil important este numărul de absolvenţi ai
învăţămîntului secundar profesional din raion mai mic, decît numărul celor
înmatriculaţi în total în perioada 2007-2011 - cu aproape 14% mai puţin (pe ţară – cu
11,3% mai puţin).
Gradul valorificării capacităţilor Colegiului de Construcţii Hînceşti
În unicul colegiu din raion - Colegiul de Construcţii Hînceşti, subordonat Ministerului
Educaţiei -, în anii de studii 2007/2008-2011/2012, numărul de elevi a crescut de la
535 la 701, sau cu 31%, iar al elevilor înmatriculaţi în bază de contract s-a redus de la
129 la 85, sau cu o treime. Pe ţară, în aceeaşi perioadă, numărul de elevi în colegii,
practic a rămas acelaşi, însă numărul elevilor înmatriculaţi în bază de contract s-a redus
cu 21%. Reducerea mai mare a ponderii elevilor înmatriculaţi în bază de contract în
raion, decît pe ţară, necesită calificată ca o mutaţie favorabilă.
În colegiu, în anii 2007-2011, au fost înmatriculaţi în total 1149 de elevi, dintre care, în
bază de contract – 197 elevi, sau 17% (pe ţară -42%). Ca tendinţă pozitivă poate fi
remarcată şi scăderea ponderii elevilor înmatriculaţi în bază de contract, în anul 2011,
în raport cu anul 2007, de la o treime pînă la o zecime. Concomitent, numărul
absolvenţilor colegiului, în anii 2007-2011, a crescut de la 89 la 132, sau cu de aproape
1,5 ori, iar al celor prin contract s-a redus de la 41 la 16, sau cu 61%.
Proporţii şi tendinţe ale numărului şi nivelului de frecvenţă ale elevilor din mediul
urban şi rural
Numărul şi nivelul de frecvenţă ale elevilor din oraşul Hînceşti şi celor de la sate, în
perioada anilor de studii 2009-2010/2011-2012 s-au caracterizat prin următoarele
proporţii şi tendinţe.
În anii de studii 2009-2010/2011-2012, în cele 4 licee teoretice din oraşul Hînceşti,
numărul liceenilor s-a redus nesemnificativ – cu 3,5% (de la 2079 la 2007 persoane), iar
frecvenţa medie, practic, a rămas aceeaşi - 94,32%, variind în licee între 90,50% şi
98,75% .

În cele 34 instituţii din sate (8 licee teoretice, 24 gimnazii şi 2 şcoli primare), în anii de
referinţă, numărul total al elevilor s-a redus cu 5,7% (de la 9384 la 8850 persoane), iar
frecvenţa medie, practic, a rămas aceeaşi - 95,66%, variind: în licee - între 92,81% 97,80%; în gimnazii - 90,59% - 99,70% ; în cele 2 şcoli primare - 87,30% - 97,00%.
Deci, frecvenţa medie per total în instituţiile din sate este doar cu 1,34% mai mare decît
în oraşul Hînceşti. Adică, nu există o discrepanţă între frecvenţa elevilor în mediu urban
şi cel rural. Frecventează şcoala mai bine acolo, unde echipa managerială lucrează
eficient la toate domeniile.
Oricum, în situaţia în care frecvenţa medie pe raion oscilează, ca regulă, între 96-97%,
procentul absenţelor elevilor din mediu rural rămîne mai ridicat decît media pe raion.
Atare situaţie se lămureşte prin implicarea copiilor la muncile agricole de către părinţi,
numărul mai ridicat al familiilor social-vulnerabile la sate, precum şi tradiţiile,
mentalitatea populaţiei rurale cu referire la responsabilităţile părinţilor, drepturile
copiilor etc.
Impactul reformei în educaţie asupra instituţiilor de învăţământ
Implementarea reformei structurale în educaţie urmăreşte realizarea obiectivului,
asigurarea accesului pentru toţi copiii la educaţia de calitate. Educaţia de calitate poate
fi asigurată în instituţiile ce-şi desfăşoară procesul educaţional în clădiri – tip, ce
întrunesc regulile şi normativele sanitaro – epidemiologice unice privind amenajarea,
întreţinerea şi organizarea regimului în şcoli.
Reorganizarea instituţiilor de învăţământ se efectuează prin schimbarea statutului
acestora sau prin lichidare. Reforma structurală în educaţie a început să fie
implementată în raion din anul de studii 2010 – 2012, cînd au fost reorganizate 2 şcoli
medii – în gimnazii, un liceu – în liceu teoretic cu 3 trepte de şcolarizare şi alt liceu – în
gimnaziu româno-rus. În anul de studii 2013-2014, se planifică de a mai reorganiza prin
modificarea statutului unui liceu şi a 4 gimnazii - în şcoli-grădiniţă şi a unui liceu – în
gimnaziu.
În anii 2010-2012, au fost lichidate 3 gimnazii, o şcoală primară şi un liceu cu predare în
limba rusă. În 2013 va mai fi lichidat un gimnaziu.
În ultimii 2 ani APL deja au întreprins un şir de măsuri de restructurare a sferei
educaţiei. Direcţia Învăţământ Hânceşti a elaborat o Strategie de optimizare a reţelei
şcolare raionale, realizarea căreia o monitorizează. Astfel, s-a realizat: modificarea
statutului tuturor şcolilor medii în gimnazii, precum şi optimizarea reţelei de clase în
liceele teoretice; comasarea în 2 localităţi a gimnaziilor cu grădiniţele şi înfiinţarea
complexelor educaţionale şcoală–grădiniţă; comasarea într-o localitate a instituţiei
preuniversitare cu grădiniţa la nivelul echipei manageriale; arondarea claselor de
gimnaziu din Sărata – Mereşeni la liceul din Sărata – Galbenă căruia i s-a acordat

statutul de şcoală de circumscripţie; comasarea, conform normativelor, a 16 clase cu un
număr insuficient de copii.
Cu regret, până în martie 2012, decizia privind reorganizarea instituţiilor a votat-o doar
primăria Cărpineni cu referire la comasarea gimnaziului Horjeşti cu grădiniţa şi
formarea şcolii primare-grădiniţă Horjeşti.
În general, se atestă o poziţie clară şi vehementă a multor autorităţi publice locale de
nivelul unu de a menţine şcolile mici în localităţi, ripostând iniţiativele de arondare a
claselor de gimnaziu la şcoala de circumscripţie.
Rata de analfabetism a femeilor şi bărbaţilor
Deşi la nivel de direcţie nu s-a realizat niciodată vreun studiu care ar fi urmărit
stabilirea ratei de analfabetizare a populaţiei raionului în ansamblu, totuşi, conform
datelor statistice existente, se poate conchide că această rată este de doar – 2 % de
analfabeţi.
Calitatea curriculumului şcolar
Strategia aleasă în cadrul elaborării curriculumului naţional a fost cea de a cuprinde
global competenţele-cheie (în varianta modernizată din 2010). Introducerea celor 10
competenţe transverbale (plasate în preambulul fiecărui curriculum disciplinar) a fost
făcută anume în acest scop: orientarea spre integrarea activităţilor educaţionale
(obiective standarde, conţinuturi, tehnologii). Formularea explicită a finalităţilor şi
generalizarea lor denotă tendinţa de reducere a conţinuturilor de specialitate (or, şcoala
nu formează specialiştii în diverse domenii) şi reperarea pe anumite informaţii pentru a
forma şi a educa copilul, în scopul încadrării sale active, eficiente în viaţă.
Prin variantele de curriculum (şi alte materiale adiacente) se vizează cadrele, în primul
rînd, finalităţile, resursele, strategiile. Calitatea curriculum-urilor constă şi în faptul că
elevul este învăţat să înveţe, se pune accentul ca el să devină responsabil de propria
învăţare.
În contextul aspectelor ce se cer revăzute se includ asigurarea cu manuale de calitate,
modificări în planul-cadru pentru reducerea numărului de discipline, îndeosebi în liceu,
precum şi a metodologiei de evaluare la treptele de şcolaritate.
Nivelul de dotare a instituţiilor cu biblioteci, fond de carte şi rata de accesare a acestora
În total, fondul de carte beletristică în cele 50 de instituţii ale raionului constituie
297129 exemplare, dintre care doar 92000 (31%) corespund tipului de bibliotecă
şcolară. În anul 2011 bibliotecile şcolare aveau intrate carte – 65372 exemplare, dintre
care manuale – 62328 (95%), beletristică – 3044 (5%), ceea ce este un fapt extrem de
important pentru asigurarea unui proces educativ de calitate. Numărul de beneficiari la
01.09.2012 a fost de 11710, iar indicele de circulaţie constituie – 7,92 %.

Oricum, dotarea bibliotecilor cu literatură metodică şi beletristică mai rămâne sub
nivelul necesităţilor. Doar 3 biblioteci şcolare sunt dotate cu calculator şi au acces la
Internet.
Dotarea parţială cu literatură metodică şi calculatoare, proiectoare (TIC) a cabinetelor
metodice creează impedimente în desfăşurarea eficientă a activităţii metodice; se atestă
lipsa soft-urilor educaţionale la disciplinele şcolare, care, la fel, evidenţiază ineficienţă în
activitate.
Alte instituţii de calificare profesională
Unica instituţie de calificare profesională din alte categorii, în raion, este doar Centrul
Metodic care funcţionează în cadrul Direcţiei Învăţământ. Activitatea acestui Centru o
asigură 9 metodişti-specialişti care organizează instruirea cadrelor didactice şi
manageriale. Centrul Metodic este în proces de dotare şi, la moment, duce lipsă de
specialişti nu din motivul că nu s-ar găsi în raion, dar din motivul şcolarizării
inadecvate, care nu corespunde nicidecum efortului depus. În cadrul Centrului la
moment, se desfăşoară munca de amenajare şi dotare a Centrului de Excelenţă,
activitatea căruia va fi axată pe aspectul performanţelor copiilor dotaţi, ghidaţi fiind de
cadre didactice performante.
Infrastructura fizică a instituţiilor de învăţământ
La capitolul utilizării spaţiilor disponibile ale instituţiilor şcolare vom menţiona o
suprasolicitare a spaţiului şcolar (101,9%) doar într-o singură instituţie şcolară – Liceul
Teoretic ”M.Eminescu”. Pe de o altă parte, în 20 instituţii şcolare se atestă o utilizare a
spaţiului doar între 40 - 50%, iar în 7 instituţii acest indicator este sub 30%. Cele 27 de
instituţii (sau 56%) care exploatează spaţiul şcolar sub 50% impun necesitatea de a
identifica căi de gestionare eficientă a spaţiului educaţional neexploatat. Tot mai
frecvent apare problema inversă - spaţiile libere, care rămân neutilizate atât din urma
arondării, precum şi din cauza lipsei populaţiei şcolare.
În prezent, în clădiri adaptate activează 10 instituţii, fapt ce generează disfuncţii (orele
de educaţie fizică şi de educaţie tehnologică se desfăşoară în săli de clasă ordinare şi nu
în săli de sporturi şi ateliere, iar sălile de festivităţi unde să se desfăşoare activităţi cu
caracter cultural, lipsesc).
Calitatea drumurilor între localităţile pe care sunt transportaţi elevii este joasă şi
necesită reabilitare. Nu există suficient transport pentru transportarea elevilor, lipsesc
locale speciale pentru păstrarea unităţilor de transport al elevilor. Responsabilităţile
legate de transportarea copiilor nu sunt clar stabilite, iar graficul acesteia este
defectuos.
Nu este suficient de calitativă alimentarea elevilor în instituţiile de învăţămînt.
Finanţarea din buget a instituţiilor de învăţământ şi investiţiile în educaţie

În tabelul de mai jos sunt reflectaţi câţiva parametri ai finanţării instituţiilor de
învăţământ din raionul Hînceşti în anii 2011 şi 2012.
Tabelul 29. Finanţarea din buget a instituţiilor de învăţământ, inclusiv pe cicluri, din raionul
Hînceşti, în anii 2011 şi 2012* (mii lei)

Tipul instituţiei de
învăţământ

Numărul de
instituţii

2011

2012

Total,m
ii lei

2012/2
011,%

2011

2012

Licee

14

14

75,1

50,4

125,5

67,1

Gimnazii

30

29

46,2

48,3

94,5

104,5

Şcoli primare

2

5

3,3

5,9

9,2

178,8

Şcoli-grădiniţe

2

-

3,3

-

3,3

-

Total

48

48

127,9

104,6

232,5

81,8

Sursa: Datele Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport Hînceşti.
*Direcţia Învăţămînt nu deţine informaţia respectivă pentru alţi ani.

În anul 2012, aceste 48 instituţii de învăţământ din raion au beneficiat de un volum total
de finanţare de la buget în suma de 104,6 mii lei, sau cu 18,2% mai puţin, decît în anul
2011, inclusiv liceele – cu o treime mai puţin, iar şcolile primare şi gimnaziile - cu
78,9% şi, respectiv, 4,5% mai mult. Oricum, volumul finanţării bugetare efective
rămîne esenţial mai mic, decît cel necesar.
Sunt multe cazuri când în elaborarea bugetului, precum şi în gestionarea acestuia nu
sunt antrenaţi directorii instituţiilor şcolare. Or, această participare este dictată de
sarcina lărgirii autonomiei financiare a instituţiilor preuniversitare.
Ceea ce priveşte investiţiile în educaţie la nivel raional, în ultimii 3 ani a continuat
procesul de dotare şi modernizare a bazei tehnico-materiale. S-a asigurat durabilitatea
proiectului “Învăţămînt de calitate în mediul rural” prin completarea echipamentelor şi
utilajelor din laboratoare şi ateliere, săli de sport.
În 2009-2010 a continuat înnoirea şi completarea efectivului tehnicii informaţionale.
Însă, în ultimii doi ani, se constată uzura parţială fizică şi morală a computerelor
existente.
Dotarea instituţiilor şcolare cu tehnică de calcul este o acţiune prioritară în activitatea
acestora. Astfel, în ultimii ani, în instituţii s-au procurat calculatoare de o generaţie
nouă, astăzi numărul calculatoarelor Pentium 4 fiind mai mare, decât cele de generaţii
precedente. Actualmente, media în raion este de 14 elevi la un calculator.
A continuat reutilarea cazangeriilor, sistemelor de încălzire, de aprovizionare cu apă şi
de canalizare. S-au efectuat reparaţii curente, reconstrucţii şi reparaţii capitale. Suma
aproximativă pentru aceasta este de circa 5-6 mil. lei anual.
Se atestă o sumă diferită de întreţinere a unui elev în instituţiile de învăţământ, în
raport cu cea la nivel de raion. La nivel de şcoală suma este 7963,3 lei, sau cu 42% mai

mare decît media planificată (5588,6 lei). Calculele arată că în toate instituţiile, care
activează în clădiri cu o capacitate mare şi au un număr redus de copii, suma de
întreţinere a unui elev este exagerat de mare. Aceasta dictează necesitatea identificării
posibilităţilor de gestionare eficientă a întregului spaţiu educaţional.
Noua formulă de finanţare standard per elev, care va fi implementată din următorul an
calendaristic (2013), va dicta managerului şcolar gestionarea eficientă atât a politicii
educaţionale, cît şi a celei financiare. În acelaşi timp, atare reformă va demonstra
capacitatea şi incapacitatea instituţiilor de supravieţuire şi va impulsiona procesul de
reformare a sistemului prin conştientizarea sa de către toţi participanţii.
La nivel de raion, a fost aprobat Planul de măsuri pentru optimizarea cheltuielilor în
instituţiile preuniversitare din raionul Hânceşti pentru anul 2012. Planul include lista
şcolilor de circumscripţie şi a celor care vor fi arondate.

1.5.5.2.

Principalele probleme ale sistemului educaţional

În rezultatul analizei, în perioada de referinţă, au fost identificate următoarele
categorii de probleme principale în domeniul educaţiei în raion:
I.

Deficienţe structurale
a. În anii 2009-2012 numărul total de instituţii, s-a redus cu 3 unităţi, iar
numărul total de elevi - cu aproape 14,8%.
b. În 9 localităţi nu activează instituţii şcolare, iar descreşterea numărului
de elevi duce la apariţia „şcolilor fără elevi”.
c. Creşte numărul elevilor care pleacă peste hotare, în contextul diminuării
contingentului de copii.
d. A scăzut numărul absolvenţilor învăţămîntului gimnazial de zi în raion
(cu aproape 17%) şi cu o treime - numărul absolvenţilor învăţămîntului
liceal de zi.
e. Reducerea anuală a numărului de elevi cu circa 8-9% a avut ca
consecinţă descreşterea raportului elev-profesor de la 14,3 în 2009 la
12,8 în 2011 sau cu peste 10% şi, respectiv, a angajaţilor din sistem.
f. Există o mare discrepanţă între cea mai înaltă şi cea mai joasă medie de
completare a claselor care variază între, respectiv, 24,96 - 26,12 elevi şi
11,00 - 15,11 elevi.
g. Majorarea, conform noilor normative, a numărului minim de elevi în
clasă (25 - la sat şi 30 - la oraş), împiedică centrarea pe elev şi
contravine prevederilor aceleeaşi reforme: „Învăţămînt de calitate în
mediul rural”.
h. Lichidarea grupelor de creşă în toate grădiniţele reduc posibilitatea
persoanelor tinere de a se încadra în cîmpul muncii, ceea ce afectează
dreptul cetăţeanului la muncă.

i.

Numărul de copii insuficient în instituţiile preşcolare (56-63 copii la 100
de locuri), ceea ce indică la un grad înalt de nevalorificare a
potenţialului acestor instituţii.
j. Reducerea, în anii 2007-2011, a numărului elevilor ai celor 3 instituţii
de învăţămînt secundar profesional subordonate Ministerului Educaţiei
(cu 21,0%), a celor înmatriculaţi - cu aproape 30%, precum şi depăşirea,
cu aproape 14%, de către numărul celor înmatriculaţi în total, a
numărului de absolvenţi.
k. În situaţia în care frecvenţa medie pe raion oscilează, ca regulă, între 9697%, procentul absenţelor elevilor din mediul rural rămîne mai ridicat
decît media pe raion.
II.

Calitatea şi atribuţiile corpului didactic
a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
III.

Reducerea numărului personalului didactic în şcolile, gimnaziile şi
liceele din raion, atît în mediul rural (cu 4,3%), cît şi în cel urban (cu
2,9%).
Distribuirea neproporţională a cadrelor: există localităţi cu insuficienţă
de cadre şi localităţi cu surplus de specialişti.
Cresc atribuţiile cadrelor didactice, mai ales ale dirigintelui, care sunt
obligate să-şi ia asupra lor responsabilităţi ale părinţilor.
În unele instituţii preuniversitare activează pedagogi cu o sarcină
didactică majorată, în altele – sub normă sau există funcţii incomplete
,ca rezultat al crizei demografice.
Lipsa de specialişti care să realizeze activităţi extra-curriculare.
Abandonul cadrelor didactice, majoritatea căruia o constituie femeile.
În 3 instituţii activează cadre didactice fără grade didactice sau cu o cotă
mică (18 %) a profesorilor cu grad didactic (8 gimnazii şi o şcoală
primară).
Numărul de clase existente, precum şi cele de perspectivă, nu permit
solicitarea cadrelor tinere.
În oraş, nivelul de calificare a cadrelor didactice este considerabil
superior celui de la sate.
Insuficienţa cadrelor didactice cu vocaţie.
Cadrul normativ imperfect face din ce în ce mai dificilă selectarea şi
angajarea personalului de conducere calitativ.

Dificultăţi instituţionale şi în reformare
a. Insuficienţa sau lipsa intereselor şi motivaţiei copiilor.
b. Se cer revăzute aspectele ce vizează asigurarea cu manuale de calitate,
modificările în planul-cadru pentru reducerea numărului de discipline,
îndeosebi în treapta de liceu, precum şi a metodologiei de evaluare la
treptele de şcolaritate.

c. Cadrul normativ al reformei educaţiei nu reglementează aspectele ce
vizează statutul copiilor cu diverse deficienţe în instituţiile de masă şi
atribuţiile corpului didactic în raport cu aceştia, precum şi
responsabilităţile legate de transportarea copiilor.
IV. Atitudinea neinteresată a părinţilor referitor la educaţia copiilor
a.
b.
c.

d.

V.

Lipsa unei conexiuni sănătoase „familie-şcoală”, problemă generată de:
Accesul şi participarea părinţilor şi elevilor la procesul de luare a
deciziilor, în majoritatea instituţiilor sunt nesemnificative.
Părinţii, de obicei, înaintează cerinţe, justificate sau nu, faţă de şcoală,
dar nu-şi îndeplinesc obligaţiunile ce le revin.
Părinţii care au emigrat au lăsat o mare parte din propriile
responsabilităţi pentru educaţia copiilor pe seama şcolii sau altor
persoane, numărul cărora este mare.
Situaţia dificilă a copiilor în familiile incomplete sau social vulnerabile
(cu un părinte sau ambii plecaţi peste hotarele ţării; din familii
monoparentale sau cu mulţi copii; orfani cu tutelă; cu părinţi pensionari
sau cu disabilităţi;).

Infrastructura fizică a procesului de educaţie
a. Dezechilibrul utilizării spaţiului şcolar, în 20 instituţii şcolare se atestă o
utilizare a spaţiului doar între 40 - 50%, iar în 7 instituţii acest indicator
este sub 30%. Există spaţii libere care rămân neutilizate atât din urma
arondării, precum şi din cauza lipsei populaţiei şcolare, iar în clădiri
adaptate activează 10 instituţii.
b. Calitatea joasă a drumurilor între localităţile pe care sunt transportaţi
elevii, lipsa localelor speciale destinate păstrării unităţilor pentru
transportarea elevilor şi graficul defectuos de transportare, calitatea
nesatisfăcătoare a alimentării elevilor.
c. Centrul Metodic duce lipsă de specialişti (deşi aceştia sunt în raion), din
motivul şcolarizării, care nu corespunde efortului depus.
d. Dotarea bibliotecilor cu literatură metodică şi beletristică este
nesatisfăcătoare.
e. Ponderea mică (31%) în fondul de carte beletristică, care corespunde
tipului de bibliotecă şcolară.
f. Dotarea parţială cu literatură metodică şi calculatoare, proiectoare (TIC)
a cabinetelor metodice, lipsa soft-urilor educaţionale la disciplinele
şcolare.
g. Volumul finanţării bugetare efective rămîne esenţial mai mic, decît cel
necesar.

h. Discrepanţa între suma de întreţinere a unui elev în instituţiile de
învăţământ, în raport cu cea la nivel de raion - la nivel de şcoală suma
este cu 42% mai mare decît media planificată.
i. În elaborarea bugetului, precum şi în gestionarea acestuia, în multe
cazuri nu sunt antrenaţi directorii instituţiilor şcolare. Or, această
participare este dictată de sarcina lărgirii autonomiei financiare a
instituţiilor preuniversitare.
1.5.5.3.

Analiza SWOT sistemul educaţional
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Număr şi capacităţi suficiente de instituţii pentru Insuficienţa, surplusul sau lipsa anumitor cadre
educaţie şi învăţămînt.
didactice.
Toate localităţile din raionul Hînceşti dispun de Pedagogi fără grade didactice sau cu o cotă mică
instituţii educaţionale
(18%) a profesorilor cu grad didactic.
Creşterea ponderii personalului didactic cu studii Dificultăţi în selectarea şi angajarea personalului
superioare
de conducere calitativ.

Funcţionarea în cadrul Direcţiei
Centrului Metodic ca instituţie
profesională, şi formarea în
Centrului Metodic a Centrului
activitatea căruia va fi axată pe
copiilor dotaţi.

Lipsa unei conexiuni sănătoase „familie-şcoală”.
Învăţământ a
de calificare Rezistenţa populaţiei vizavi de reforma structurală
componenţa în domeniul educaţiei.
de Excelenţă,
performanţele Atitudinea neinteresată a părinţilor referitor la
educaţia copiilor.

Dotarea insuficientă a bibliotecilor cu literatură
Nivelul de frecvenţă suficient de înalt al elevilor metodică şi beletristică.
din Hînceşti şi de la sate şi lipsa discrepanţei între Alimentarea elevilor în instituţiile de învăţămînt
frecvenţa elevilor în mediu urban şi cel rural.
nu este suficient de calitativă.
Limbile de instruire, în mare măsură, corespund
structurii lingvistice ale elevilor.
Implementarea, din 2013, a noii formule de
finanţare standard - per elev.
Înnoirea şi completarea efectivului tehnicii
informaţionale.
Asigurarea, în ansamblu, fiabilă cu transport a
elevilor la instituţiile de învăţămînt din alte
localităţi.
Dotarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale.
Nu există discrepanţă între nivelul de calificare
didactică a femeilor, pe de o parte, şi a bărbaţilor,

Suprasolicitarea,
insuficienţa,
utilizarea
incompletă sau lipsa spaţiului şcolar adecvat.
Numărul mic de copii (56-63) la 100 de locuri în
instituţiile preşcolare.

Lipsa localelor speciale pentru păstrarea unităţilor
pentru transportarea elevilor.

pe de altă parte.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Reorganizarea şi optimizarea instituţiilor de
învăţământ prin modificarea statutului lor sau
prin lichidare.
Creşterea ponderii elevilor ce studiază limba
engleză şi pondera înaltă a elevilor ce studiază
limba franceză.

Micşorarea anuală a numărului de elevi
Creşterea numărului elevilor care pleacă peste
hotare.
Majorarea, conform noilor normative, a numărului
minim de elevi în clasă (25 - la sat şi 30 - la oraş).
Procentul absenţelor elevilor din mediul rural
Creşterea numărului de elevi ai Colegiului de rămîne mai ridicat decît media pe raion.
Construcţii Hînceşti şi reducerea ponderii celor Abandonul cadrelor didactice
înmatriculaţi în bază de contract.
Volumul finanţării bugetare efective rămîne
esenţial mai mic, decît cel necesar.

1.5.5.4.

Recomandări sistemul educaţional

Ca urmare a efectuării analizei structurii, funcţionării şi rezultatelor sistemului
educaţional al raionului Hînceşti, se propun următoarele recomandări de ameliorare a
problemelor şi de sporire a performanţelor acestuia:
1. Optimizarea structurii corpului didactic şi a contingentului de elevi din sistemul
educaţional al raionului prin: distribuirea cadrelor didactice disponibile conform
necesităţilor instituţiilor din fiecare localitate; revizuirea de către organele abilitate
a noilor normative, ce permit formarea claselor supraaglomerate (25 - la sat şi 30 la oraş); redistribuirea elevilor pentru a exclude apariţia „şcolilor fără elevi”;
restabilirea grupelor de creşă în toate grădiniţele.
2. Sporirea calităţii profesionale a cadrelor didactice (sporirea numărului pedagogilor
cu grade didactice; seminare de formare; schimb de experienţă; consiliere
pedagogice; motivarea cadrelor fără studii superioare pentru a se înscrie la secţiile
fără frecvenţă, iar a celor mai tinere - pentru studii de recalificare pentru a doua
specialitate; angajarea specialiştilor care vor realiza activităţi extracurriculare etc.);
excluderea cazurilor cînd disciplinele sunt predate de nespecialişti; stimularea
materială a atribuţiilor suplimentare îndeplinite de cadrele didactice; reducerea
pînă la nivelul optim a abandonului cadrelor didactice; întreprinderea de către
organele abilitate a măsurilor în scopul facilitării selectării şi angajării personalului
de conducere calitativ.
3. Luarea măsurilor adecvate în scopul asigurării implicării mai active a populaţiei şi a
tuturor pedagogilor în promovarea reformei structurale în domeniul educaţiei.
4. Intensificarea activităţilor tuturor actorilor din sfera educaţiei raionului în scopul
sporirii motivării părinţilor la implicarea lor mai activă în procesul de educaţie a
copiilor, în luarea deciziilor în instituţiile de învăţămînt şi în onorarea obligaţiilor şi
responsabilităţilor ce le revin în aceste domenii.

5. Promovarea măsurilor de convingere a elevilor în scopul conştientizării de către
aceştia a avantajului studierii limbii germane în calitate de limbă străină pentru o
carieră profesională de succes.
6. Crearea suportului financiar şi didactic adecvat în scopul soluţionării problemelor
de educaţie a copiilor din familiile incomplete şi social vulnerabile.
7. Identificarea surselor financiare în scopul sporirii finanţării bugetare efective a
sferei educaţiei, inclusiv pentru: reabilitarea drumurilor între localităţi pe care sunt
transportaţi elevii; construcţia şi întreţinerea localelor speciale privind păstrarea
unităţilor de transport al elevilor; asigurarea alimentaţiei calitative a elevilor în
instituţiile de învăţămînt; dotarea suficientă a bibliotecilor cu literatură metodică şi
beletristică; optimizarea şi utilizarea cu maximă eficienţă a spaţiului şcolar;
menţinerea sumei de întreţinere a unui elev la nivelul mediei planificate.

1.6. DEZVOLTARE ECONOMICĂ

1.6.1. INDUSTRIA

Dezvoltarea raionului Hânceşti este caracterizată printr-un intens proces de
dezindustrializare. De menţionat regresul continuu al acestui sector la nivel de raion. În
anul 2011 volumul producţiei industriale fabricate în raionul Hânceşti constituia doar
45,6% din valoarea aceluiaşi indicator înregistrat în 2005. În linii generale, factori ce au
determinat involuţia sectorului la nivel naţional au cauzat şi contractarea industriei în
raion:
 măsurile prohibitive pentru importul produselor vinicole pe piaţa Rusiei din
2006;
 condiţiile climaterice nefavorabile din 2007;
 criza economică mondială 2008-2009;
 mediu de afaceri nefavorabil.
Figura 14. Evoluţia producţiei industriale din raionul Hânceşti în perioada 2005-2011
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Analiza evoluţiei sectorului industrial în preţuri constante denotă o tendinţă şi mai
pesimistă. Pe de o parte, în 2010 volumul producţiei industriale constituia doar 35,8%
din valoarea anului 2005, pe de altă parte regresul înregistrat în raionul Hânceşti a fost
mult mai acut decât contractarea industriei la nivel de ţară.

Figura 15. Evoluţia producţiei industriale în preţurile anului 2005, %
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În rezultatul unor atare evoluţii, industria din raionul Hânceşti şi-a redus ponderea
deţinută la nivel republican – dacă în 2005 indicatorul constituia 1,3%, atunci din anul
2008 valoarea acestuia s-a stabilizat la 0,4%. Cea mai gravă consecinţă a procesului
respectiv o reprezintă reducerea locurilor de muncă în sector.
Figura 16. Numărul de persoane angajate în sectorul industrial
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În acelaşi timp trebuie de menţionat că sectorul este orientat spre exterior – în 2011
80,4% din producţia industrială livrată a fost comercializată pe pieţele externe.
Principalele state în care se exportă producţie fabricată în raionul Hânceşti sunt
Romania şi Ucraina. Atare orientare geografică a exporturilor se datorează proximităţii
geografice, precum şi în virtutea relaţiilor comerciale cu România şi Ucraina. Se mai
exportă şi în Turcia (încălţăminte de fabrică produsă de S.A. "Romaniţa"), iar în anumite
perioade s-a exportat şi în Germania, aceasta datorându-se faptului că S.A. "Romaniţa"
activează în bază de schemă lohn în colaborare cu o companie din Germania.

În mare parte industria raionului este bazată pe prelucrarea materiei prime agricole.
Drept rezultat sectorul industrial, la nivel de raion, este specializat în industria
alimentară: producerea vinului, fabricarea produselor de panificaţie şi producerea
pastelor făinoase producerea conservelor, fabricarea lactatelor. Totodată sunt
reprezentate şi alte ramuri ale industriei uşoare: fabricarea încălţămintei, prelucrarea
lemnului, producerea uleiurilor etero-oleaginoase, producerea materialelor de
construcţie. În prezent se preconizează lansarea unei fabrici de producere a alcoolului
din cereale şi a biogazului din dejecţii animaliere şi din rămăşiţele cerealelor
prelucrate). Industria extractivă este reprezentată de 2 cariere, de nisip şi de argilă,
producţia cărora este utilizată doar la nivel local.
Tabelul 30. Principalele întreprinderi cu activitate industrială din raionul Hânceşti
Denumirea

Numele
conducătorului

SA I.M Lactate2
I.M SRL LKW-Alex
Spedition
I.M SRL Reforma
Nats Fruts Product
I.M SA Lactalis Alba
I.M SA Ameliorator
23
I.M SRL WoodDemol2
I.M SRL Daniela
Accesorii
I.M SRL Alim Roş
I.M SRL TumarisGrup2
I.M SRL
Auctor2
I.M SRL
Holzproducte
I.M SRL Neotonus
I.M SRL Raiax Paper
Company
I.M SRL Swed Care

Titorenco Jana
Galanciuc
Andrei
Ianovici
Alexandr
Ţurcan Natalia
Ianovici
Margareta
Gaeier Jozef
Walter
Diacenco
Nadejda
Moroi Natalia
Fazulaev
Cobesim
Cojocaru
Vladimir
Gaeier Jozef
Walter
Lupei Oleg
Rabi Amir

0
20775973

Belgia, Elveţia
Germania

4532950
11004

2
66

0

Germania

5400

1

162413249
91683

Belgia
Germania

25544
1471331

201
6

Germania

2700

1

0

Romănia

5423

2

333694
0

Ucraina
Uzbechistan

3780
2700

2
2

810
4320
4320
810
2700
1764127

1

1637066
3079733

România
Italia
Germania
Ucraina
Rusia
Izrael

Bulaviţcaia
Valentina
Manea Florin

0

Suedia

2754

1

0

România

5400

1

Wissmann
Ulrich
Rabi Angela
Luca Alexandru

0

Germania

4320

2

3942690

Izrael
România

2700
5500

3

Loghinova Iulia
Dîru Grigore
Medan V.

0
507950
5937930

2700
1020964
2977

3
4
4

Constantinov

0

Ucraina
România
Rusia
Ucraina
Insulele

5400

2

Nr.
d/o

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

I.M SRL Mărul de
Aur
I.M SRL Actides Mol

20
21
22

I.M SRL Paper Lux
I.M SRL Tehnostahl
Term1
I.M SRL Logmun
I.M SRL Agrilena
I.M SRL Basconserv

23

I.M SRL Valart

Cifra de
afaceri
2011
(lei)

0

0
106700

Ţara investitor

Volumul
investiţiilor
(lei)

Numărul
angajaţilor

1
8
10

Vinecs

Petru
271473

Virgine
Britanice
România

24

I.M SRL Alchim Co

Dăru
Constantin

5130

2

25

I.M SRL Sertalia1

26

I.M SRL Euro
Invest3

Andronic Elena

109277

Italia

20000

4

27

I.M SRL Vincent1

28

I.M SRL Invest Net3

Crăciun Nadea

0

România

2746

1

29

I.M SRL Maglia- Est

Malai
Sergiu

5294219

Italia, România

4320
540

74

30

I.M SA VitisHînceşti

Şterbeţ Nicolae

3646993

SUA

3796200

119

31

I.M SA Fabso

3878600

Cipru

2349072

14

32

I.M SA General
Vinfruct Product

915744

Rusia

1165000

10

33

ICS SRL Golden
Bay

355394

Israel

5400

2

34

I.M SRL PremiumTrucks

România

2754

2

Italia

Ivasişin
Alexandru

0

Sursa: cu suportul IEFS în baza datelor oferite de Consiliul Raional Hânceşti

1.6.1.1.

Principalele probleme ale industriei

În linii generale constrângerile aduse firmelor din raion sunt caracteristice pentru
sectorul industrial la nivel naţional:
 birocraţia;
 probleme cu oferta şi calitatea forţei de muncă;
 costurile înalte de întreţinere;energia termică, gazul, combustibilii.
O problemă aparte pentru raion o reprezintă faptul că prin anumite reglementări a fost
interzis procesul de vămuire a unor produse importate la punctul vamal de la Leuşeni.
Atare situaţie generează sporirea costurilor de transport pentru firmele-importatoare,
iar ca rezultat agenţii economici sunt descurajaţi să-şi continue afacerile.

1.6.1.2.

Analiza SWOT industrie

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Poziţia geografică avantajoasă prin
amplasarea pe coridorul rutier ce are cu
conexiuni atât cu Uniunea Europeană,
cât şi cu CSI
Apropierea de municipiul Chişinău, o
zonă cu o piaţă de aproape un milion de
consumatori
Sector bancar şi de telecomunicaţii
relativ dezvoltat la nivel de raion

Birocraţia şi funcţionarea ineficientă a
instituţiilor publice

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Calitatea redusă a forţei de muncă
Dimensiunile limitate ale pieţii locale
Drumuri locale prost întreţinute

Reformarea lentă a mediului de afaceri la
nivel de ţară
Sporirea colaborării cu UE, datorită Modificări
nefavorabile
ale
cadrului
semnării Acordului de Liber Schimb
normativ
Expunerea înaltă faţă de şocuri (condiţii
climaterice
nefavorabile,
introducerea
măsurilor prohibitive pentru exportul de
Posibilitatea de sporire a finanţării produsele moldovene pe piaţa CSI)
pentru construcţia drumurilor
Continuarea crizei economice la nivel
mondial
1.6.1.3.

Recomandări industrie

Printre principalele recomandări oferite de echipa de experţi referitor la dezvoltarea
industrială a raionului, pot fi menţionate:
Susţinerea agenţilor economici din sector prin oferirea suportului logistic şi
informaţional. Crearea unor baze de date privind ofertele sau solicitările
agenţilor economici din raion, din ţară şi de peste hotarele republicii şi oferirea
accesului liber la aceste date a tuturor persoanelor interesate. Atare iniţiativă
poate fi extinsă creîndu-se un centru de marketing.
Orientarea eforturilor spre crearea brandurilor locale pentru anumite produse,
de exemplu: vinuri, produse de patiserie, articole din lemn (susţinere financiară
cu resursele bugetului raional, atragerea unor proiecte pentru consultare, suport
în difuzarea informaţiei).
Pentru soluţionarea parţială a deficitului forţei de muncă în sectorul industrial,
ar trebui de sporit mobilitatea forţei de muncă în interiorul raionului. În aceste

condiţii devin importante 2 aspecte: reabilitarea drumurilor raionale şi
revitalizarea curselor de autobuze/maxi-taxi între localităţile raionului.
Într-un termen cît mai scurt posibil urmează solicitată anularea reglementării ce
a interzis procesul de vămuire a unor produse importate la punctul vamal de la
Leuşeni.

1.6.2. AGRUCULTURA

În mod istoric, agricultura este una din forţele motrice care formează imaginea
raionului Hînceşti. În acest mediu s-au format unele practici agricole adaptate specific la
condiţiile climaterice, geografice şi economice. Totodată, agricultura fiind o activitate
preponderent comercială a trecut prin perioade dure de intensificare în cadrul căruia
progresul tehnologic în infrastructură, producţie şi chimizare au avut un impact
esenţial.
Cu toate că agricultura intensivă a fost totdeauna o parte a dezvoltării istorice a acestui
sector, în ultimele decenii ale sec. XX, atare proces a generat degradarea solului, apelor
şi aerului, precum şi a landşaftului şi bio-diversităţii.
În perioada de tranziţie, agricultura a trecut printr-o perioadă dificilă, care se
caracterizează prin destrămarea relaţiilor economice, simplificarea tehnologiilor şi
trecerea la sistemul agricol de subzistenţă.
Sistemul agricol reprezintă un ansamblu de sectoare, tehnologii, maşini şi agregate
tehnologice, în care solul este folosit ca principală resursă de producţie pentru culturile
agricole, pomicole, viticole, legumicole, floricole ca şi pentru creşterea animalelor. La
moment, sectorul agricol din raionul Hînceşti dispune de circa 71 mii ha de terenuri
agricole, care în proporţie de 99% sunt în proprietate privată. Principalele culturi
agricole sunt: grâul, porumbul pentru boabe, floarea soarelui, strugurii. Sectorul
zootehnic este prezentat de bovine, porcine şi păsări, nefiind însă ramura de bază a
agriculturii raionului. Repartizarea terenurilor agricole între diferite forme
organizatorico-juridice este prezentată în figura de mai jos.
Figura 17. Repartizarea terenurilor agricole pe diferite forme organizatorico-juridice

Sursa: cu suportul IEFS

Circa 31% din totalitatea terenurilor agricole sunt lucrate în cadrul exploataţiilor
agricole mari. Restul de 69%, este reprezentat de gospodăriile ţărăneşti şi particulari. În
cadrul gospodăriilor ţărăneşti circa 91% de terenuri sunt lucrate de gospodăriile cu
mărimea mai mică de 5 ha, fapt ce nu oferă prea multe oportunităţi pentru dezvoltarea
unei agriculturi cu caracter comercial.
Figura 18. Structura gospodăriilor ţărăneşti după mărimea suprafeţelor lucrate, 2012, ha, %

Sursa: cu suportul IEFS

Actualmente, în raionul Hînceşti există trei sisteme agricole: de subzistenţă, convenţional
şi ecologic. Totuşi, sistemul predominant este cel de subzistenţă, care se caracterizează
prin:
•

Producţia se utilizează preponderent pentru consumul familiei;

•

Utilizarea tehnologiilor simplificate, bazate pe munca manuală;

•

Mărimea mică a loturilor agricole.

Sistemul convenţional este prezentat de societăţi cu răspundere limitată, cooperative
agricole şi societăţi pe acţiuni. Trăsăturile specifice ale sistemului convenţional sunt:
•

Concentrarea terenurilor agricole in gospodăriile mari;

•

Aprofundarea specializării întreprinderii agricole;

•

Nivelul înalt de dependenţă de resursele importate;

•

Mecanizarea şi utilizarea intensivă a chimicalelor în procesul de
producţie;

•

Creşterea productivităţii muncii şi reducerea populaţiei rurale.

Ponderea sistemului agricol ecologic, ce se caracterizează prin organizarea producţiei la
gospodăriile agricole certificate cu menţinerea şi restabilirea fertilităţii solului este
nesemnificativă.
Luînd în consideraţie creşterea complexităţii şi incertitudinii sistemelor agricole de
mărimi diferite care concurează între ele, este necesar de a forma o viziune modernă
privind dezvoltarea agriculturii în raionul Hînceşti.
Toate sistemele agricole existente în raion nu asigură dezvoltarea durabilă a sectorului.
Acestea sunt caracterizate prin productivitatea scăzută şi calitatea insuficientă a
producţiei.
În special, trebuie de menţionat lipsa de conexiune între agricultură şi turism. Raionul
Hînceşti are oportunităţi pentru dezvoltarea turismului rural, agro-turismului şi
turismul în cadrul exploataţiilor agricole. Acest lucru necesită implementarea
sistemelor agricole respective.
Sistemul de protecţie antigrindină
Sistemul de protecţie antigrindină la nivel naţional, actualmente Serviciul Special pentru
Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice (Serviciul Special), a fost creat
în 1964, unitatea specială Hînceşti începîndu-şi activitatea de protecţie antigrindină în
1976.
Actualmente, raionul Hînceşti este protejat de 3 puncte rachetare (Primăriile Boghiceni,
Bobeica şi Ciuciuleni), fapt care pune sub protecţie doar 22,4 mii ha din suprafaţa totală
a raionului de 147,2 mii hectare. Pentru includerea suprafeţei maximale a raionului în
zona de protecţie antigrindină va fi necesară relansarea activităţii a 10 puncte rachetare
amplasate pe teritoriul primăriiilor.
E de menţionat că, începînd cu anul 2000 şi pînă în prezent, suprafaţa raionului
Hînceşti, în mare majoritate, nu a fost supusă protecţiei antigrindină, fapt care a
provocat anual pierderi considerabile atît în sectorul agrar, cît şi în cel social. Doar în
perioada de vară 2012, în raionul Hînceşti au fost înregistrate pierderi de pe urma
grindinei în mărime de peste 5,7 mil. lei.

1.6.2.1.

Principalele probleme cu care se confruntă agricultorii

Printre principalele probleme cu care se confruntă agricultorii din raionul Hînceşti, pot
fi menţionate următoarele:
Importanţa sectorului agricol în economia raionului Hînceşti este foarte mare. În
agricultură este angajată o parte importantă din populaţia aptă de muncă. În
sector predomină munca agricolă neproductivă şi prost plătită.

Sectorului agricol este cel mai expus şi vulnerabil faţă de riscurile naturale şi
schimbările climatice. Factorul principal ce determină mărimea, calitatea şi
stabilitatea producţiei agricole sunt condiţiile agro-climaterice ale teritoriului, în
special lipsa sau surplusul de umezeală, condiţionate în mare măsură de
schimbările actuale ale climei.
Metodele de cultivare în rândul gospodăriilor ţărăneşti de subzistenţă şi în
cadrul gospodăriilor casnice rămân tradiţionale, cu un nivel scăzut de
mecanizare şi cu o productivitate redusă.
Sistemele agricole ineficiente, structurile de piaţă subdezvoltate, parcelarea
extensivă a terenurilor agricole sunt doar unii dintre factorii care determină
potenţialul insuficient pentru livrarea durabilă de produse agricole primare în
cadrul lanţului valoric.
Absenţa tehnologiilor agricole de o productivitate înaltă a condus la de gradarea
terenurilor ca urmare a nerespectării asolamentelor, eroziunii solului,
defrişărilor, dar şi a adaptării limitate a tehnologiei la schimbările climei.
Cantitatea de îngrăşăminte minerale şi organice utilizate în agricultura raionului
este insuficientă pentru menţinerea fertilităţii solului.
În cadrul sectorului zootehnic predomină producţia de scară mică în
gospodăriile particulare, unde se practică, de obicei, tehnologii extensive de
producere, fapt ce a cauzat reducerea productivităţii acestui sector şi
intensificarea poluării localităţilor rurale.

1.6.2.2.

Analiza SWOT sectorul agricol

PUNCTE FORTE
Ponderea mare a solurilor fertile şi
clima temperată continentală
Acces la servicii de transport
Tradiţii de agricultură în cadrul
populaţiei raionului
Condiţii favorabile pentru un
spectru larg de activităţi agricole şi
ne-agricole
Existenţa punctelor de sacrificare a
animalelor
Existenta fabricii de porcine

PUNCTE SLABE
Parcelarea excesivă a terenurilor
Conexiuni slabe între agricultură şi
sectorul de prelucrare a produselor
agricole
Tendinţe demografice nefavorabile
ca îmbătrânirea, depopularea şi
migrarea în masă
Lipsa sistemului de irigare pe zone;
Mijloace fixe uzate, inclusiv cele
pentru sistemul de irigare
Lipsa infrastructurii de procesare a

„Vergecom” cu capacitate şi
tehnicitate înalte;
Capacităţi
considerabile
de
producere a materialului săditor (s.
Voinescu)

OPORTUNITĂŢI
Existenţa surselor de apă pentru
dezvoltarea sistemului de irigare
Susţinerea
programelor
de
parteneriat
public-privat
cu
utilizarea intensivă a forţei de
muncă în spaţiile rurale
Elaborarea planului de consolidare
a terenurilor agricole
Dezvoltarea
agriculturii
specializate în microzone
Tendinţa de consum a produselor
autohtone pozitivă
Interesul APC, în special al
ministerului de ramură (MAA), în
dezvoltarea industriei de procesare
la nivel raional şi local
Sistemul
de
subvenţionare
îmbunătăţit

1.6.2.3.

fructelor şi legumelor
Subdezvoltarea infrastructurii
pentru creşterea legumelor în teren
protejat
Lipsa infrastructurii de procesare a
fructelor şi legumelor
Lipsa unui sistem de prelucrare,
procesare a producţiei ovinelor
Dificultăţi în ceea ce priveşte
crearea unei infrastructuri
complexe de protecţie antigrindină
cu aplicarea metodei rachetare
AMENINŢĂRI
Intensificarea
hazardurilor
naturale, extinderea proceselor de
eroziune
Calamităţile naturale în zonele
limitrofe care se pot extinde şi pe
teritoriul Republicii Moldova
Condiţiile de creditare dificile şi
neconvenabile
pentru
agenţii
economici doritori de a porni sau a
dezvolta afaceri în domeniul
procesării producţiei
Preţuri îanlte pentru resursele
energetice

Recomandări

Echipa de experţi propune spre analiză următoarele recomandări de remediere a
problemelor din sectorul agricol al raionului Hînceşti:
Promovarea investiţiilor în valoarea adăugată. Furnizorii de materie primă sunt
mai sensibili faţă de fluctuaţiile preţurilor decât furnizorii de produse finale sau
semifabricate. Investiţiile în mijloacele corespunzătoare de procesare, stocare şi

marketing sunt necesare pentru a reţine veniturile în cadrul lanţului de
producere şi pentru reducerea fluctuaţiei acestor venituri.
Promovarea diversificării la nivel de exploataţie agricolă, astfel ca riscurile să fie
distribuite între un număr mai mare de agenţi economici.
Suportul exploataţiilor agricole mici în organizarea lor în grupuri, asociaţii şi
uniuni poate oferi posibilităţi importante pentru reducerea costurilor legate de
penetrarea unor pieţe noi şi de prevenirea excluderii acestora de pe pieţele agroalimentare.
Programele de instruire profesională şi antreprenorială a tinerilor agricultori
este necesară pentru stimularea lansării unor afaceri noi, dezvoltarea inovărilor
şi transferului tehnologic în agricultură.
Investiţiile în infrastructura de scară mică, inclusiv de conservare a solului şi
bazinelor acvatice precum şi a zonelor umede poate reduce riscul evenimentelor
dezastruoase (alunecări de teren , inundaţii, etc.), dar şi a proceselor cronice cum
ar fi eroziunea solului, scăderea nivelului apelor freatice etc.
Restabilirea infrastructurii de irigare a exploataţiilor agricole din valea râului
Prut.
Utilizarea materiei prime reziduale (paie, băligar de grajd, alte deşeuri organice)
preponderent pentru îmbunătăţirea calităţii solului şi ca sursă alternativă de
energie la nivel local.

1.6.3. BUSINESSUL MIC ŞI MIJLOCIU
1.6.3.1.

Dimensiunile şi structura sectorului IMM

Numărul IMM-urilor şi densitatea lor în raion. În anul 2011 în raion activau 596 IMMuri, ceea ce constituie 97,2% din totalul întreprinderilor, luate la evidenţă de BNS.
Ponderea IMM-urilor în raion este în corespundere cu indicatorul mediu similar pentru
regiunea Centru (97,9%) şi al ţării (97,5%).
Un indicator important, care caracterizează densitatea IMM-urilor în teritoriu este numărul de
IMM-uri la 1000 locuitori. În r. Hânceşti acest indicator constituie 5 IMM-uri la 1000 locuitori
(Таbelul 31)
Tabelul 31. Numărul de IMM-uri la 1 mie locuitori în anii 2009-2011

Anii

Numărul de IMM-uri la 1000 locuitori, un.

2009

4,4

2010

4,7

2011

5,0

Sursa: cu suportul IEFS în baza Banca de date statistice Moldova

Deşi în ultimii 3 ani s-a înregistrat o creştere a acestui indicatorului menţionat, valoarea
acestuia este mai mică, decât media pentru regiunea Centru (6,5 IMM), şi mult sub
media pentru Republica Moldova, care constituie 13,9 IMM-uri la 1000 locuitori.
Structura sectorului IMM. În numărul total de IMM-uri partea dominantă aparţine
întreprinderilor micro. Ponderea lor constituie 74,3%, ponderea întreprinderilor mici –
22,5%, a celor mijlocii – circa 3,2% din numărul total al IMM-urilor (Figura 1.6.4.1.).
Structura sectorului IMM în raion este comparabilă cu datele similare pentru regiunea
Centru şi pentru Republica Moldova în ansamblu. Printre diferenţele nesemnificative: în
raion este ceva mai mică ponderea întreprinderilor micro – 74,3% (în ţară – 77,5%; în
regiunea Centru – 76,7%) şi puţin mai mare ponderea întreprinderilor mici - 22,5% (în
ţară – 19,4%; în regiunea Centru – 20,0%).

Figura 19. Repartizarea numărului IMM-urilor după mărimi, anul2011, %
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Sursa: elaborată de autor în baza: Banca de date statistice Moldovanul

Evoluţia numărului de IMM-uri. În anii 2009-2011 s-a înregistrat o creştere constantă a
numărului de IMM-uri: de la 524 până la 596 întreprinderi. Tendinţa de creştere a
numărului de IMM-uri este caracteristică atât pentru economia naţională, cât şi pentru
regiunea Centru.
Ritmurile anuale de creştere a numărului de întreprinderi în ansamblu pe sectorul IMM
în anii 2010-2011 au constituit 106-107%. Creşterea numărului de întreprinderi ale
sectorului IMM este condiţionată de creşterea constantă a numărului de întreprinderi
micro: 106,1% - în anul 2010; 111,6% - în anul 2011, îndeosebi că acestea reprezintă
ponderea semnificativă a sectorului. Concomitent există o tendinţă stabilă de reducere a
numărului de întreprinderi mijlocii (75,0% şi 90,5%, respectiv, în anul2010 şi 2011),
precum şi de o uşoară reducere a numărului de întreprinderi mici în anul2011 (97,1%),
deşi în anul2010 s-a înregistrat a creştere a acestora (113,1%). În anii 2009-2011
numărul întreprinderilor mijlocii s-a redus de la 29 până la 19 unităţi, rata de declin în
atare perioadă constituind 67,9%. Tendinţa de reducere a numărului de întreprinderi
mijlocii este caracteristică nu doar pentru raionul Hânceşti, dar în raion declinul este
mai semnificativ decât în regiunea Centru (87,0%) sau în ansamblu în ţară (94,5%).
Tabelul 32. Indicii numărului de IMM în anii 2010-2011, în % faţă de anul precedent

Indicatori

2010

2011

Total IMM,

106,1

107,2

Mijlocii

75,0

90,5

Мici

113,1

97,1

Мicro

106,1

111,6

inclusiv:

Sursa: calculat de autor în baza Banca de date statistice Moldova

1.6.3.2.

Ocuparea forţei de muncă în sectorul IMM

În sectorul IMM în anul2011 au fost angajate 4051 persoane sau 64,6% din totalul
salariaţilor din raion. Atare indicator este relativ mai mare decât media pe ţară (57,7%),
dar mai mic decât în regiunea Centru (70,0%).
Repartizarea numărului de salariaţi pe întreprinderi de diferite mărimi ne demonstrează,
că ponderea cea mai mare a salariaţilor aparţine întreprinderilor mici (40,6%). La
întreprinderile micro – 30,5% din totalul salariaţilor sectorului IMM, şi la
întreprinderile mijlocii sunt angajaţi 28,9% din salariaţi. E de menţionat, că în raion
indicatorii salariaţilor la întreprinderile micro (30,5%) sunt relativ mai mari decât
media în regiunea Centru (26,0%) şi în ansamblu pe ţară (29,5%). Ponderea salariaţilor
la întreprinderile mijlocii în raion (28,9%), în schimb, este relativ mai mică decât în
regiunea Centru (34,0%) şi decât media pe ţară (30,1).
Figura 20. Repartizarea salariaţilor IMM-urilor după mărimea întreprinderii, anul2011, %
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Sursa: elaborată de autor în baza: Banca de date statistice Moldova

Evoluţia numărului şi ponderii salariaţilor în sectorul IMM. Numărul total de salariaţi la
întreprinderile din raion în perioada anilor 2009-2011 anual s-a diminuat. În sectorul
IMM numărul de salariaţi, de asemenea, s-a redus de la 5,1 în anul2009, până la 4,1 mii
persoane în anul2011, constituind în anul2011 80,0% din nivelul anul2009.

Figura 21. Numărul de salariaţi la întreprinderi în anii 2009-2011, persoane
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Sursa: cu suportul IEFS în baza: Banca de date statistice Moldova

Tendinţa de diminuare a numărului de salariaţi, inclusiv în sectorul IMM, este
caracteristică nu doar pentru raion. Însă ritmurile de diminuare a numărului de salariaţi
în economia naţională şi în regiunea Centru constituie 93%. Cu alte cuvinte, declinul
ocupării forţei de muncă în sectorul IMM din raionul Hânceşti a fost relativ mai mare.
Presupunem, că cauzele diminuării mai semnificative a numărului de salariaţi sunt
posibilităţile mult mai limitate de creare şi dezvoltare a afacerilor în raion (fapt care
poate fi confirmat şi prin indicatorii relativ mai mici ai numărului de IMM-uri la 1 mie
de locuitori ai raionului), precum şi nivelul ridicat de migraţie a cetăţenilor, ca urmare a
poziţiei geografice la frontiera cu România/UE.
Tendinţa ocupării forţei de muncă la întreprinderile diferitor grupe de IMM-uri a arătat,
că în grupul întreprinderilor mijlocii are loc o reducere stabilă şi semnificativă a
ocupării forţei de muncă; la întreprinderile micro se înregistrează o creştere, în special
importantă în anul 2011; la întreprinderile mici tendinţa este controversată: în anul
2010 – creştere, 2011 – reducere a acestui indicator.
Tabelul 33. Indicele numărului de salariaţi la întreprinderi, în % faţă de anul precedent

Indicatori

2010

2011

Total IMM,

97,7

81,1

Mijlocii

90,5

55,5

Мici

105,7

88,4

Мicro

100,0

120,6

inclusiv:

Sursa: calculat de autor în baza: Banca de date statistice Moldova

Numărul salariaţilor la 1 IMM. Numărul mediu de salariaţi la 1 IMM în raion constituie
6,8 persoane. În regiunea Centru acest indicator este puţin mai mare, reprezentând 7
persoane; în economia naţională – relativ mai mic, decât în raionul Hânceşti, constituind
6,2 persoane.
Indicatorul numărului de salariaţi la 1 IMM în raionul Hânceşti s-a redus semnificativ în
perioada anilor 2009-2011: de la 9,8 până la 6,8 persoane. Ritmul de diminuare a
acestuia este mai mare, decât media în regiunea Centru şi în ţară. Diminuarea numărului
de salariaţi la 1 întreprindere a avut loc la 2 grupe de IMM-uri –mici şi mijlocii, cu
excepţia întreprinderilor micro. O diminuare mai semnificativă a numărului de salariaţi
la 1 întreprindere a avut loc în grupul de întreprinderi mijlocii: de la 83,1 persoane în
anul 2009 până la 61,5 persoane în anul 2011.
Tabelul 34. Numărul de salariaţi la 1 întreprindere în anii 2009-2011, persoane

Indicatori

2010

2011

2012

Total IMM,

9,8

9,0

6,8

Mijlocii

83,1

100,3

61,5

Мici

14,5

13,5

12,3

Мicro

2,7

2,6

2,8

inclusiv:

Sursa: calculat de autor în baza: Banca de date statistice Moldova

Datele de mai sus reflectă situaţia diferită şi tendinţele opuse în grupele de întreprinderi micro şi
mijlocii. Aceasta ne mărturiseşte despre diferenţa dintre problemele lor şi necesităţile de susţinere.

1.6.3.3.

Venituri din vânzări şi profitul IMM-urilor

În sectorul IMM în anul 2011 au fost obţinuţi 834,4 mil.lei venituri din vânzări, ceea ce a
constituit 43,4% din totalul vânzărilor raionului (Tabelul 35). Veniturile din vânzări sau majorat în perioada anilor 2009-2011, ritmurile de creştere constituind 117,2%,
fiind mai mici, decât în economia naţională (125,0%) şi în regiunea Centru (134,0%).
Ponderea veniturilor din vânzări per un salariat în raion este egală cu 205,98 mii lei per
un salariat. Acest nivel este semnificativ fiind mai jos decât valoarea medie pe ţară
(244,36), dar puţin mai înalt, decât media pe regiunea Centru – 200,69 mii lei per un
salariat. S-au majorat de asemenea veniturile din vânzări per un salariat, creşterea
indicatorului în perioada analizată constituind 147,9%. Ritmul de creştere a acestui

indicator în perioada anilor 2009-2011 este mai înalt, decât media pe economia
naţională (134,4%) şi din regiunea Centru (143,9%).
Tabelul 35. Venituri din vânzări în sectorul IMM în anii 2009-2011, mil.lei

Indicatori

2009

Venituri din vînzări, mil lei
Venituri din vânzări per un salariat, mii
lei per un salariat

2010

2011

712,2

736,5

834,4

139,24

147,44

205,98

Sursa: cu suportul IEFS în baza datelor Banca de date statistice Moldova

Suma profitului (minus pierderi), obţinut în sectorul IMM în anul 2011 a constituit 48,2
mil. lei sau 71,9% din profitul tuturor întreprinderilor din raion.
Suma profitului tuturor întreprinderilor până la impozitare, inclusiv sectorul IMM, în
anii 2009-2011 a crescut semnificativ – de 2,25 ori. În anul 2011 s-a înregistrat o uşoară
reducere a profitului în sectorul IMM în ansamblu, condiţionată de reducerea
semnificativă a sumei profitului în grupul de întreprinderi mijlocii. În perioada anilor
2009-2011 ritmul de creştere a profitului în raionul Hânceşti este comparabil cu
indicatorul similar pe ţară (o creştere de 2,3 ori), dar mult mai mic decât în regiunea
Centru (o creştere de 5,0 ori).
Indicatorul рrofitului până la impozitare per un salariat în raion (11,90 mii lei per un
salariat) deşi este semnificativ mai mic decât pe ţară (17,61), însă este puţin mai mare
decât media pe regiunea Centru (11,72). Rata de creştere a acestui indicator în anii
2009-2011 a fost foarte înaltă, constituind 2,86 ori. Creşterea similară pe ţară a fost
puţin mai mică, fiind de 2,48 ori, dar pe regiunea Centru rata de creştere a fost
semnificativ mai mare, constituind 5,38 ori.
Tabelul 36. Profitul până la impozitare la întreprinderi în anii 2009-2011

Indicatori

2009

2010

2011

Profit pînă la impozitare, mil lei

21,4

50,0

48,2

Profit pînă la impozitare per un
salariat, mii lei per un salariat

4,18

10,02

11,90

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Banca de date statistice Moldova

Ponderea indicatorilor Venituri din vânzări şi profitul per un salariat, care reflectă întro oarecare măsură productivitatea muncii, în raion este puţin mai mică decât media din
regiunea Centru, dar mai mare decât indicatorii respectivi din economia naţională.

1.6.3.4.

Principalele probleme

Principalele probleme în dezvoltarea IMM-urilor au fost identificate în baza analizei
indicatorilor statistici, precum şi a informaţiei calitative obţinute în cadrul atelierului de
lucru, cu participarea societăţii civile şi a specialiştilor din cadrul APL. Lista cauzelor a
fost întocmită conform rezultatelor atelierului de lucru ţinând cont de analiza situaţiei
generale din ţară. Principalele probleme, precum şi cauzele acestora sunt prezentate în
tabel.
Tabelul 37. Principalele probleme în activitatea IMM-urilor şi cauzele acestora
PROBLEME
CAUZE
1. Accesul limitat al IMM-urilor la
finanţare

Condiţii de creditare inacceptabile pentru mediul de afaceri
(dobânda ridicată pentru credit şi costul înalt de obţinere,
estimarea joasă a gajului).
Lipsa de competenţe la antreprenori privind procedura de
obţinere a creditului, perfectarea documentaţiei necesare.
Insuficienţa informaţiei privind posibilităţile de creditare
preferenţială a IMM-urilor şi garantare a creditelor
Piaţa financiară subdezvoltată
Lipsa investitorilor (locali şi străini)
Insuficienţa proiectelor investiţionale, care prezintă interes
pentru potenţialii investitori

2. Insuficienţa de informaţie Insuficienţa instituţiilor, antrenate în asigurarea
necesară pentru crearea şi informaţională a IMM-urilor, inclusiv Oficiul Teritorial ACSA,
dezvoltarea afacerilor
care să pună la dispoziţia agenţilor economici diverse
oportunităţi de afaceri existente
Programul încărcat al angajaţilor APL, insuficienţa de
experienţă şi abilităţi în domeniul de transfer a informaţiei
necesare persoanelor/instituţiilor interesate
Insuficienţa de informaţii diferenţiate, care să corespundă
necesităţilor diferitor grupe de întreprinderi (start-up-uri şi
afaceri în dezvoltare rapidă, micro şi mijlocii, etc.)
Accesul limitat al antreprenorilor la reţelele Internet, în
special în zonele rurale; incapacitatea de a utiliza posibilităţile
acestora în interesele de afaceri
3.
Insuficienţa
personalului Migraţia înaltă, precum şi abandonarea locurilor de muncă din
calificat profesional
cauza condiţiilor neatractive (nivelul salariilor uneori este
mai mic în raport cu mărimea îndemnizaţiilor sociale de
şomaj)
Orientarea slabă a sistemului educaţiei profesionale asupra
necesităţilor întreprinderilor (necunoaşterea acestor
necesităţi, incapacitatea de a corespunde necesităţilor
practice)
Probleme în educaţia şi în instruirea tinerilor (lipsa de
concentrare asupra activităţii de muncă; pasivitate, aşteptările

îndemnizaţiilor de la stat)
Deficienţe în sistemul de formare şi recalificare profesională
4. Lipsa la antreprenori a Neînţelegerea de către antreprenori a necesităţii de instruire
competenţelor necesare pentru Insuficienţa instituţiilor, antrenate în instruirea
dezvoltarea afacerilor
antreprenorilor, inclusiv cu orientare asupra necesităţilor
specifice a diferitor grupe de întreprinderi
Nivelul scăzut de competenţe în afaceri şi a culturii
antreprenoriale în ansamblu
5. Interesul redus al populaţiei în
crearea şi dezvoltarea afacerilor
proprii

Condiţii dificile de acces la finanţare şi informaţii
Complexitatea şi nivelul înalt de stres, caracteristice pentru
activitatea antreprenorială, condiţionate de barierele
birocratice semnificative, corupţie, lipsa de respect a
persoanelor, care se ocupă de reglementarea şi controlul
activităţii mediului de afaceri, lipsa de credibilitate faţă de
aceste persoane, instabilitatea condiţiilor pentru efectuarea
afacerilor, etc.
Nivelul scăzut al veniturilor antreprenoriale, în special în
cadrul întreprinderilor micro, care nu este comparabil cu
costul de timp, efortul depus
Educaţia insuficientă a tinerilor referitor la calităţile, care
contribuie la activitatea antreprenorială (iniţiativă,
responsabilitate, activitate în condiţii de risc înalt)
Tendinţa tinerilor de a emigra
Lipsa spiritului antreprenorial în societate, care ar încuraja
dezvoltarea afacerilor

6. Infrastructura de suport în
afaceri subdezvoltată

Insuficienţa instituţiilor, care să acorde servicii mediului de
afaceri, în special, în zonele rurale
Promovarea insuficient de activă de către instituţiile de
susţinere a serviciilor sale
Situaţia financiară precară a instituţiilor de susţinere, care
împiedică dezvoltarea acestora
Calitatea şi preţurile neatractive la serviciile propuse pentru
mediul de afaceri
Cererea redusă pentru servicii în afaceri, care nu stimulează
dezvoltarea instituţiilor de susţinere

7. Disproporţii structurale în
dezvoltarea sectorului IMM
(oraş-sat)

Gama limitată de servicii în afaceri, propusă de instituţiile de
susţinere în zonele rurale
Competenţe şi experienţă mai modeste în activitatea
antreprenorială în localităţile rurale
Un nivel mai ridicat al migraţiei de muncă în localităţile rurale
Personalul mai puţin pregătit al OAP de nivelul 1
Lipsa pârghiilor serioase de susţinere a mediului de afaceri la
OAP de nivelul 1

8. Probleme, ce ţin de
infrastructura locală

Insuficienţa resurselor financiare în raion
Controlul slab asupra activităţii monopolurilor

(deconectări frecvente a energiei
electrice, lipsa apei potabile, etc.)
9. Politica de susţinere a IMMurilor insuficient de activă,
realizată la nivel raional/local

Program încărcat al angajaţilor APL (activează un singur
specialist în domeniul promovării mediului de afaceri)
Lipsa programului de susţinere a IMM-urilor aprobat la nivel
local, cu toate că există un proiect de Măsuri (mini-strategie)
de dezvoltare a mediului de afaceri în raionul Hînceşti
Accentul insuficient în activitatea funcţionarilor OAP asupra
dezvoltării sectorului IMM (atenţia faţă de IMM-uri nu este
reflectată în structura APL, în Strategia anterioară de
dezvoltare a raionului Hânceşti)
Insuficienţa competenţelor necesare pentru elaborarea şi
realizarea politicii, în special la nivelul 1
Resurse financiare limitate ale APL, orientate asupra susţinerii
mediului de afaceri
Acces limitat la datele statisticii, ale organelor fiscale, Camerei
de Înregistrare de Stat, care ar permite de a analiza situaţia
mediului de afaceri

10. Personal insuficient de
pregătit al APL, în special, al APL
de nivelul 1

Instruirea insuficientă a funcţionarilor APL vizavi de funcţiile,
competenţele şi responsabilităţile lor
Probleme, cauzate de formarea continuă pentru angajaţii APL
Funcţiile (în special în Consiliile săteşti) sunt adesea deţinute
de persoane, care nu au o pregătire corespunzătoare

11. Nivelul scăzut de credibilitate
dintre antreprenori şi organele
de administrare publică

Lipsa transparenţei în activitatea APL la toate etapele de
adoptare şi realizare a deciziilor
Lipsa de respect a funcţionarilor faţă de
cetăţeni/antreprenori, care se manifestă prin refuzul nu doar
de a soluţiona, ci, nici chiar de auzi despre problemele reale
ale antreprenorilor, aroganţa, utilizarea instituţiilor politice şi
judiciare în interesele lor, corupţia, etc.
Dialogul slab dintre mediul de afaceri şi APL

12. Dialog şi conlucrare
ineficientă între antreprenori şi
autorităţile publice locale

Lipsa angajamentului civic al antreprenorilor Neîncrederea
antreprenorilor faţă de autorităţi
Lipsa asociaţiilor de afaceri, capabile de a reprezenta
interelele consolidate ale întreprinderilor
Lipsa de interes a funcţionarilor de stat faţă de dialog,
deoarece organizarea şi rezultatele dialogului complică
executarea funcţiilor
Lipsa de competenţe în organizarea dialogului din ambele
părţi
Numărul nesatisfăcător al instituţiilor, care să contribuie la
dezvoltarea dialogului în special la nivel local – lipsa
facilitatorilor (experţi, Consilii pe lângă OAP, Grupe de lucru,
etc.)

13. Potenţialul scăzut al IMMurilor, exacerbat de slaba

Neînţelegerea de către antreprenori a importanţei de
consolidare, de existenţă a scopurilor şi intereselor comune –

cooperare a întreprinderilor,
consolidarea insuficientă a
comunităţii de afaceri

1.6.3.5.

lipsa capitalului social antreprenorial
Lipsa de lideri, capabili să asocieze întreprinderile
Lipsa asociaţiilor de afaceri, capabile să reprezinte consolidat
interesele întreprinderilor
Lipsa cadrului legislativ, care reglementează formele de
perspectivă de cooperare a întreprinderilor (clustere,
holdinguri)
Susţinerea limitată din partea statului a acestor forme de
cooperare

Analiza SWOT businessul mic şi mijlociu

Principalele puncte forte şi punctele slabe, precum şi oportunităţile şi constrângerile
sectorului IMM, prezentate în tabel, se referă nu doar la raionul Hânceşti. Acestea parţial
sunt condiţionate de particularităţile geografice ale ţării, de populaţia ei, politica de stat
şi de alţi factori, care se manifestă atât la nivel raional, cât şi naţional.
Tabelul 38. Analiza SWOT

PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Accesul limitat al IMM-urilor la sursele de
finanţare
Experienţa şi abilităţile de producere şi
Numărul redus al personalului de anumite
prelucrare a materiei prime agricole la
calificări şi specialităţi din cadrul ÎMM
populaţia din raion
Lipsa/insuficienţa de competenţe în afaceri la
mulţi dintre antreprenori
Dimensiuni semnificative ale sectorului IMM,
determinate prin numărul de întreprinderi şi Insuficienţa informaţiei referitoare la crearea
contribuţia acestora la dezvoltarea economică şi dezvoltarea întreprinderilor
a raionului
Potenţialul redus al IMM-urilor, cooperarea
Vectorul pro-european în dezvoltarea ţării, limitată a întreprinderilor şi consolidarea
care permite de a consilia şi primi susţinere insuficientă a asociaţiilor de afaceri
financiară de la UE, unde IMM-urile sunt
considerate drept factorii-cheie ai dezvoltării Infrastructură de suport în afaceri sub
economiei
dezvoltată
Posibilităţi de deplasare fără vize a cetăţenilor
pe teritoriul ţărilor CSI; existenţa cetăţeniei
române la o mare parte dintre antreprenorii
moldoveni, care le permite să se deplaseze
liber pe teritoriul UE

Disproporţii structurale
sectorului IMM (oraş-sat)

în

dezvoltarea

Piaţa nediferenţiată a furnizorilor de resurse
energetice

Nivelul scăzut de competitivitate a IMM-urilor
Experienţa ce vizează succesul de participare
pe piaţa internă şi externă
a OAP ale raionului la elaborarea proiectelor
Nivelul scăzut de implementare a inovaţiilor la
şi obţinerea granturilor de la UE
întreprinderile din raion
Lipsa numărului de personal calificat al APL,
Experienţa de сonlucrare internaţională a implicat în politica de susţinere a IMM-urilor
OAP ale raionului, inclusiv cu judeţele vecine Nivelul scăzut de credibilitate dintre
din România
antreprenori şi organele de administrare
publică
Istoria şi cultura comună a cetăţenilor Dialog şi conlucrare ineficientă între
Moldovei şi ţărilor vecine, cunoaşterea antreprenori şi autorităţile publice
limbilor, rudele din România şi Ucraina, fapt
ce oferă oportunităţi suplimentare pentru
Economia tenebră
IMM-uri în stabilirea şi dezvoltarea cooperării
internaţionale
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
Menţinerea deficitului bugetului de stat şi
Atenţia sporită a statului, OAP locală faţă de atractivitatea nu prea mare a ţării/raionului
problemele şi necesităţile sectorului IMM
pentru investitori, ceea ce limitează accesul
IMM-urilor la finanţare
Punerea în aplicare la nivel naţional a
strategiilor şi programelor, ce prevăd
instituţii şi mecanisme corespunzătoare Migraţia semnificativă a forţei de muncă şi
pentru susţinerea de stat a IMM-urilor
emigraţia, în special în rândul tinerilor
Elaborarea
şi
implementarea
politicii
clusteriale de stat
Regimuri de comerţ favorabile (CSI, UE, etc.)

Lipsa de interes faţă de activitatea
Perspective pentru implementarea reformei antreprenorială, în special, în rândul tinerilor,
de dezvoltare regională, care ar extinde ceea ce limitează numărul întreprinderilor
nou-create
drepturile şi responsabilităţile raioanelor
Participarea limitată a antreprenorilor la
Dezvoltarea parteneriatul public-privat сu
programele de educaţie antreprenorială
participarea IMM-urilor în condiţii de
Proceduri complicate de reglementare a
subcontractare
activităţii IMM-urilor
Amplasarea geografică a raionului la frontiera
cu România, ceea ce facilitează cooperarea cu
antreprenorii din ţara vecină, mai ales ţinând Tendinţa de majorare a poverii fiscale
cont de tradiţiile culturale comune ale
cetăţenilor din ambele ţări
Creşterea gradului de transparenţă a pieţei, Nivelul ridicat de sărăcie a populaţiei, care nu

ceea ce creează premise pentru creşterea contribuie la creşterea cererii pe piaţa internă
competitivităţii întreprinderilor autohtone
Creşterea gradului de transparenţă a pieţei,
fapt ce provoacă creşterea рresiunii
competitive
internaţionale,
respectiv,
creşterea
riscului
de
faliment
al
întreprinderilor moldave
Dezvoltarea lentă a infrastructurii locale, în
Cadrul legislativ, ce reglementează aspectele special, asigurarea cu apă potabilă, сalitatea
principale ale dezvoltării mediului de afaceri
necorespunzătoare a serviciilor energetice
prestate
Dependenţa energetică a ţării
Localizarea geografică a ţării/raionului la
frontiera cu UE, ceea ce permite mediului de
afaceri să profite mai bine de avantajele
cooperării transfrontaliere, să participe în
cadrul programelor Parteneriatului estic, alte
iniţiative ale UE la frontierele externe ale sale

Creşterea economiei tenebre
Menţinerea nivelului ridicat al corupţiei
Posibilităţi financiare nesemnificative ale
raionului pentru susţinerea IMM-urilor
Piaţa locală/internă îngustă şi cererea
solvabilă scăzută a populaţiei
Lipsa unei politici active de susţinere a IMMurilor la nivel local şi regional

1.6.3.6.

Recomandări businessul mic şi mijlociu

În baza problemelor identificate şi cauzelor acestora propunem următoarele
recomandări, inclusiv unele măsuri:
1. Ameliorarea accesului la finanţare, inclusiv:
Instruirea antreprenorilor (spre exemplu: referitor la procedura de obţinere a
creditelor, elaborarea planurilor de afaceri, alte abilităţi de atragere a mijloacelor
financiare);
Remedierea gradului de informare a antreprenorilor privind posibilităţile de
finanţare preferenţială (inclusiv proiecte ale ODIMM, programe de cooperare
transfrontalieră, alte proiecte ale donatorilor străini);
Acordarea asistenţei antreprenorilor în elaborarea proiectelor investiţionale
(spre exemplu, pentru cele mai bune proiecte, care au câştigat concursul raional,
APL va căuta susţinere financiară din partea donatorilor externi – prin
intermediul ODIMM, JICA, programe europene…sau APL să caute interese
comune cu furnizorii de servicii de afaceri, care activează în ţară, raion);
Atragerea în raion a investitorilor (pregătirea setului de proiecte investiţionale şi
promovarea acestora cu susţinerea OAP; organizarea forumurilor investiţionale
raionale sau regionale);
Promovarea imaginii raionului, atractive pentru investitori (drept acţiune va fi
elaborarea strategiei de branding raional şi regional, şi altele).
2. Îmbunătăţirea accesului la informaţie, inclusiv:
Susţinerea activităţii instituţiilor, care oferă servicii informaţionale
antreprenorilor pe întreg teritoriul raionului
Identificarea necesităţilor întreprinderilor privind cele mai solicitate tipuri de
informaţie (prin intermediul studiilor sau a unui dialog bine organizat cu mediul
de afaceri)
Crearea unei baze de date a instituţiilor, interesate în informaţii de afaceri (APL,
asociaţii de afaceri şi antreprenori activi), care poate fi un element al unei
platforme electronice, create în scopul atractivităţii investiţionale a raionului
Hânceşti
Identificarea celor mai potrivite canale de distribuţie a informaţiei pentru
instituţiile şi persoanele interesate
Informarea antreprenorilor privind principalele oportunităţi ale mediului de
afaceri, în special, privind posibilităţile de finanţare bancară; programele de
susţinere a IMM-urilor, care activează în ţară/raion; potenţialii
parteneri/investitori străini, interesul acestora faţă de raion; privind legislaţia
altor ţări, care prezintă interes deosebit pentru antreprenorii raionului;
standardele de calitate a bunurilor şi serviciilor din alte ţări, care prezintă interes
strategic pentru mediul de afaceri din raion.

3. Remedierea formării profesionale a personalului din cadrul întreprinderilor,
inclusiv:
reorientarea sistemului educaţiei profesionale din raion asupra necesităţilor
întreprinderilor, inclusiv:
o identificarea necesităţilor întreprinderilor referitor la personalul de
anumite specialităţi şi calificări
o deschiderea în cadrul şcolilor profesionale a specialităţilor (grupe) necesare
raionului
o utilizarea posibilităţilor donatorilor pentru susţinerea şcolilor profesionale
o parteneriate între instituţiile de învăţămînt şi companii
4. Instruirea antreprenorilor în vederea obţinerii competenţelor de creare şi
dezvoltare a afacerilor proprii, inclusiv:
Predarea în şcoli, licee, colegii în cadrul disciplinelor economice a competenţelor
practice de creare şi dezvoltare a afacerilor proprii
Organizarea vizitelor la întreprinderile, care utilizează tehnica, tehnologiile
avansate, organizarea modernă a producerii, pentru elevii din clasele superioare
şi licee
Solicitarea antreprenorilor de succes în şcoli, organizarea întrunirilor dintre
aceştia şi elevi
Ridicarea nivelului educaţiei în afaceri, inclusiv prin organizarea în raion a
seminarelor ODIMM
Promovarea istoriilor de succes în afaceri, bazate pe cunoştinţe
Acordarea atenţiei deosebite antreprenorilor potenţiali şi celor începători,
tinerilor, femeilor (spre exemplu, pentru tineri: o activitate specială cu studenţii
şcolilor profesionale, colegiilor şi liceelor – examinarea problemelor de predare a
cursurilor de economie/afaceri, orientarea lor practică; asistenţă în dotarea
şcolilor profesionale – inclusiv prin intermediul proiectului Liechtenstein
Development Service (LED); asistenţă în organizarea practicii de producere la
întreprinderi, etc.)
5. Instruirea funcţionarilor OAP la nivel raional şi local, inclusiv:
Instruirea angajaţilor APL la toate nivelele privind funcţiile şi responsabilităţile
acestora;
Analiza situaţiei şi încurajarea acelor angajaţi ai OAP, care demonstrează
abordări noi şi rezultate pozitive în relaţiile cu antreprenorii, care activează pe
teritoriile lor;
Accentul pe susţinerea diferenţiată a unor grupe de întreprinderi, inclusiv după
mărime – micro, mici şi mijlocii.

6. Dezvoltarea dialogului
Implicarea antreprenorilor în procesul de examinare şi adoptare a deciziilor,
care se referă la dezvoltarea mediului de afaceri, la toate nivelele de
administrare, inclusiv:
o Întruniri lunare a funcţionarilor APL cu antreprenorii pentru examinarea
problemelor acestora;
o Crearea Consiliilor de antreprenori pe lângă OAP la toate nivelele;
o Crearea unei baze de date a asociaţiilor de afaceri; selectarea deschisă a
acelor asociaţii, care sunt interesate şi capabile de a reprezenta interesele
diferitor grupe de întreprinderi.
Asigurarea unei mai mari transparenţe în activitatea APL;
Susţinerea consolidării comunităţii de afaceri prin crearea şi consolidarea
asociaţiilor de afaceri.
7. Susţinerea cooperării întreprinderilor şi creării/consolidării asociaţiilor de afaceri,
inclusiv:
Stabilirea/consolidarea relaţiilor dintre IMM-uri, precum şi dintre IMM-uri şi
companiile mari (spre exemplu, organizarea la nivel de raion a
forumurilor/întrunirilor antreprenorilor dintr-un sector sau a celor reuniţi printrun lanţ tehnologic unic pentru a găsi interese şi strategii comune; promovarea
printre antreprenori a necesităţii de reunire a eforturilor, care să permită
creşterea potenţialului lor; dezvoltarea parteneriatului public-privat cu
întreprinderile mari, în bază de subcontracte cu IMM-urile raionului, etc.)
Susţinerea consolidării comunităţii de afaceri prin crearea şi consolidarea
asociaţiilor de afaceri.
Studierea posibilităţilor de creare a clusterelor şi holdingurilor în raion.
Asigurarea activităţii de lobby în adoptarea documentelor normative privind
clusterele şi holdingurile.
Organizarea elaborării setului de documente, care să faciliteze cooperarea
întreprinderilor, inclusiv pentru crearea clusterelor şi holdingurilor, care
contribuie la asocierea întreprinderilor raionului.
8. Dezvoltarea cooperării internaţionale, în special, a celei transfrontaliere, inclusiv:
Susţinerea creării instituţiei, care acordă servicii întreprinderilor, implicate în
cooperarea internaţională, inclusiv transfrontalieră.
Instruirea antreprenorilor privind metodele de promovare a mărfurilor pe
pieţele externe.
Asistenţă în căutarea partenerilor străini.
Susţinerea cooperării întreprinderilor în scopul promovării în comun pe pieţele
externe.
9. Reactualizarea politicii de susţinere a IMM-urilor , inclusiv:

Elaborarea a 1-2 Programe speciale pe termen mediu, orientate asupra
soluţionării problemelor concrete, luând în considerare importanţa acestora şi
posibilităţile de soluţionare la nivel de raion. În special este raţională elaborarea
a 2 programe:
o Dezvoltarea dialogului dintre antreprenori şi autorităţile publice locale;
o Dezvoltarea cooperării transfrontaliere;
Accentul în politică/programe este necesar de a-l pune pe:
o Crearea noilor întreprinderi;
o Reducerea disproporţiilor dintre oraş şi sat;
o Implementarea inovaţiilor;
o Susţinerea diferenţiată a unor grupe de întreprinderi, inclusiv a celor micro
şi mijlocii.

1.6.4. INVESTIŢIILE ŞI PROCESUL INVESTIŢIONAL

Evoluţia proceselor investiţionale în raionul Hânceşti este neuniformă. Volumul
investiţiilor în capital fix are o dinamică volatilă, creşterile fiind urmate de scăderi. În
perioada 2005-2011, se evidenţiază anii 2007 şi 2010, când volumul investiţiilor a atins
niveluri maxime de 337,6 mil. MDL şi 361,8 mil. MDL respectiv. În aceeaşi perioadă, în
restul anilor volumul investiţiilor nu a depăşit nivelul de 260 mil. MDL.
Figura 22. Evoluţia volumului investiţiilor în capital fix
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Sursa: datele BNS

În procesul investiţional se observă o reducere a ponderii sectorului privat. Finanţarea
proceselor investiţionale din banii publici (buget de stat sau cel local) are o tendinţă de
creştere. Conform trendului ponderea finanţării publice în total surse de finanţare a
investiţiilor a crescut de la circa 20% (2005) la un nivel de aproximativ 40% (2011).
Atare evoluţie, ar putea fi lămurită prin scăderea interesului sectorului privat pentru
lansarea afacerilor – situaţie care reprezintă riscuri certe pentru dezvoltarea mediului
de afaceri.

Figura 23. Ponderea finanţării publice a investiţiilor în total surse de finanţare
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Sursa: elaborat cu suportul IEFS în baza datelor BNS

La capitolul investiţii străine avem o situaţie precară. În pofida faptului că în raionul
Hânceşti numărul companiilor, cu contribuirea capitalului străin este mai mare
comparativ cu numărul mediu de companii cu participare străină pe un raion al
republicii – 30 la 12 ( conform datelor BNS pentru 01.10.2011), soldul investiţiilor
străine e relativ mic. La 01.10.2011 stocul investiţiilor străine în Hânceşti constituia
aproximativ 20,2 mil. MDL mult mai puţin decât stocul mediu al investiţiilor străine pe
un raion al republicii – 60,4 mil. MDL sau soldul mediu al investiţiilor străine pe raion
din regiunea Centru - 101,5 mil. MDL. În linii generale, companiile străine joacă un rol
secundar în dezvoltarea economică a raionului.
Figura 24. Aspecte comparative privind soldul investiţiilor străine pentru data de 01.10.2012
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Sursa: elaborat de autori în baza datelor BNS

Provenienţa geografică a investiţiilor este destul de răspândită – în raion fiind prezenţi
investitori din România, Germania, Israel, Italia, Rusia, Ucraina, precum şi din alte state,
iar companiile străine sunt concentrate în oraşul Hânceşti.

Tabelul 39. Companiile active cu capital străin din raionul Hânceşti
DENUMIREA

PROVINIENŢA
INVESTIŢIILOR

VOLUMUL
INVESTIŢIILOR,
MDL

I.M SRL LKW-Alex Spedition

Germania

11004

CIFRA DE
AFACERI
2010,
MDL
19895591

NUMĂRUL
ANGAJAŢILOR

I.M SRL Reforma Nats Fruts
Product

Germania

5400

778

2

I.M SA Lactalis Alba

Belgia

25544

144262834

218

I.M SA Ameliorator 23

Germania

1471331

45468

6

I.M SRL Daniela Accesorii

România

5423

-

2

I.M SRL Alim Roş

Ucraina

3780

282462

2

I.M SRL Holzproducte

Germania, Ucraina

5940

-

1

I.M SRL Neotonus

Rusia

2700

1541378

6

I.M SRL Raiax Paper
Company

Israel

1764127

3301883

10

I.M SRL Swed Care

Suedia

2754

-

1

I.M SRL Mărul de Aur

România

5400

-

1

I.M SRL Actides Mol

Germania

4320

14621

2

I.M SRL Paper Lux

Israel

2700

5984810

3

I.M SRL Tehnostahl Term

România

5500

351436

3

I.M SRL Logmun

Ucraina

2700

992815

3

I.M SRL Agrilena

România

1020964

759310

3

I.M SRL Basconserv

Rusia, Ucraina

2977

1343887

2

I.M SRL Valart Vinecs

Insulele Virgine
Britanice

5400

304227

2

I.M SRL Alchim Co

România

5130

458576

6

68

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional Hânceşti

1.6.4.1.

Principalele probleme investiţiile în raionul Hînceşti

Nivelul scăzut al climatului investiţional din raionul Hânceşti nu diferă de cel din
republică. Agenţii economici din raionul Hânceşti întâmpină dificultăţi caracteristice
activităţii investiţionale la nivel de ţară. Dintre acestea cea mai acută problemă este
accesul la finanţare şi se referă atât la costurile înalte ale împrumuturilor cât şi la
gajarea creditelor.
De asemenea, o altă problemă caracteristică agenţilor economici este identificarea
surselor investiţionale şi capacităţile manageriale ale acestora în scrierea proiectelor
investiţionale şi demonstrarea fezabilităţii acestora. Mai mult ca atît, nu există un organ
specializat care să facă conexiunea între agenţii privaţi şi potenţialii investitori.
O altă problemă care creează un obstacol serios pentru procesul investiţional ţine de
procedura anevoioasă de schimbare a destinaţiei terenurilor.

1.6.4.2.

Analiza SWOT climatul investiţional
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

Dotare bună cu resurse naturale, comparativ
cu alte regiuni din republică

Lipsa mecanismelor de promovare a
climatului investiţional în raion

Infrastructură de susţinere a afacerilor relativ
bine dezvoltată (prezenţa băncilor, accesul la
servicii de telecomunicaţii)

Accesul limitat la finanţare

OPORTUNITĂŢI

Lipsa instituţiilor de intermediere între
potenţiali investitori şi agenţii privaţi
AMENINŢĂRI

Implementarea lentă a reformelor orientate
Sporirea investiţiilor din UE, datorită semnării spre ameliorarea mediului de afaceri
Acordului de Liber Schimb
Continuarea crizei economice la nivel
internaţional

1.6.4.3.

Recomandări climatul investiţional

Sunt propuse spre examinare următoarele recomandări de îmbunătăţire a climatului
investiţional în raionul Hînceşti:
Realizarea inventarierii patrimoniului de care dispun APL de nivel I şi II, în
vederea identificării rezervelor de care dispun autorităţile locale pentru
susţinerea procesului investiţional.

-

-

Utilizarea patrimoniului ce aparţine APL în susţinerea activităţii economice prin:
privatizare;
oferirea unor active în calitate de garantare a împrumuturilor obţinute de agenţii
economici. În felul acesta, parţial poate fi soluţionată problema oferirii gajului.
Realizarea acestui proiect urmează a fi organizat sub formă de concurs cu
selectarea, conform anumitor criterii de firme ce vor fi susţinute;
participarea cu atare active în proiecte de PPP;
Administraţia publică locală ar putea susţine activitatea investiţională prin
obţinerea unor proiecte, în care s-ar realiza studii de piaţă sau analize de
fezabilitate privind dezvoltarea afacerilor în diverse domenii. În acest mod
reducând costurile agenţilor economici în faza de lansare a afacerilor;

Crearea unei platforme investiţionale care să facă legătura între mediul de
afaceri din raion şi potenţialii investitori;
Crearea de parteneriate între administraţia locală şi diferite camere de comerţ
din străinătate, precum şi cu alte instituţii care ar facilita accesul între cererea de
finanţare şi obiectele expuse finanţării.

1.7. TURISMUL

1.7.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ A POTENŢIALULUI TURISTIC
Raionul Hînceşti, fiind unul dintre cele mai împădurite raioane din ţară dispune de cca
34 mii ha de păduri, din care cca 18% sunt conservate sub diverse forme de arii
naturale protejate. Fondul silvic este exploatat aproape în totalitate în calitate de spaţiu
pentru vânătoarea reglementată. Pe teritoriul raionului sunt 2 izvoare cu apă minerală.
În majoritatea localităţilor rurale s-au păstrat vetrele medievale. Pe teritoriul
comunităţilor rurale din Hînceşti sunt înălţate 39 de edificii de cult creştin ortodox. În
raion există mai multe puncte cu potenţial atractiv pentru turism, dar din diferite cauze
acesta nu este valorificat pe deplin.
În prezent cele mai vizitate obiective turistice sunt următoarele:
Muzeul de istorie şi etnografie din or. Hînceşti.
Conacul familiei Manuc-Bei Mirzaian.
Muzeul ţinutului natal şi gloriei militare din s. Mingir.
Muzeul de istorie şi etnografie din s. Ciuciuleni.
Cetatea geto-dacică (sec. IV î.e.n. ) din pădurea s. Stolniceni.
Beciurile Curţii Domneşti din s. Lăpuşna.
Rezervaţia peisajistică „Pădurea din Hînceti”.
Rezervaţiile naturale de plante medicinale (Sărata - Galbenă, Logăneşti).
În raionul Hînceşti avem 2 hoteluri şi 4 pensiuni turistice cu un total de 13 camere.
Pe teritoriul raionului activează trei tabere estivale pentru copii, cu o capacitate totală
de cazare de 85 camere.
În prezent, cca 1,2 mii de persoane beneficiază anual de serviciile unităţilor turistice din
raion, în special copiii în vacanţa de vară, în ture de 10-14 zile.
Fluxul de călători care tranzitează anual raionul, preponderent prin vama Leuşeni
depăşeşte jumătate de milion de persoane.
Tabelul 40. Infrastructura turistică

Nr
.

Unităţi turistice

Localitatea

Denumirea

Camere

1

Hoteluri

Hînceşti

,,Regal”

7

2

Pensiuni turistice

Rusca

,,Popasul vânătoresc”

2

Ciuciuleni

SRL Cooperativa de
producere
,,Luceafărul”

4

Ciuciuleni

SRL ,,Huţa Geo-Tur”

3

Stolniceni

,,Ştefan Cioclean”

4

3

Tabere de vacanţă pentru Sărata-Galbenă ,,Poiana tineretului”.
tineret

4

Tabere de odihnă pentru Hînceşti
copii şi cazare turistică.
Rusca
Bobeica

,,Codreanca”

19

,,Ţara”

33

,,Privighetoarea”

33

Sursa: Elaborat cu suportul IEFS

1.7.2. Principalele probleme mediul turistic
Printre principalele probleme ale sectorului turistic, pot fi menţionate:
Elaborarea şi implementarea nesatisfăcătoare a politicilor turistice la nivel
naţional;
Conexiuni necorespunzătoare între ofertele turistice (lipsa de produse turistice
integrale atractive);
Lipsa unor strategii de dezvoltare a regiunilor turistice cu caracter de unicat;
Lipsa abordărilor inovaţionale în sfera turismului şi de adaptare la tendinţele
turistice globale;
Capacitatea insuficientă de management în activităţile de turism;
Lipsa specialiştilor instruiţi în domeniul turismului şi a sistemului de înrolare şi
perfecţionare a personalului turistic;
Subdezvoltarea sistemului informaţional turistic, care ar permite o informare
eficientă despre ofertele turistice din raion.

1.7.3. Analiza SWOT mediul turistic

PUNCTE TARI
Poziţia geografică favorabilă
Varietatea şi atractivitatea mediului
natural
Patrimoniul natural şi cultural păstrat
în localităţile raionului
Accesul liber la zone de păduri şi lacuri
Acces la traseele naţionale de
transport
Ospitalitatea populaţiei locale
OPORTUNITĂŢI
Republica Moldova ca destinaţie
turistică relativ nedescoperită şi
netradiţională
Posibilitatea de a oferi produse
naturale şi culturale autentice
Dezvoltarea unor centre turistice în
conformitate cu tendinţele turistice
moderne
Interesul populaţiei în dezvoltarea
activităţilor non-agricole în spaţiul
rural
Valorificarea potenţialului comercial al
raionului ca zonă de tranzit

PUNCTE SLABE
Lipsa tradiţiilor de turism în cadrul
populaţiei raionului
Infrastructura turistică subdezvoltată
Lipsa ofertelor turistice integrale şi
atractive
Calitatea proastă a serviciilor turistice
Lipsa abordărilor inovaţionale în sfera
turismului
Sistem informaţional turistic subdezvoltat
AMENINŢĂRI
Concurenţa puternică a zonelor
turisitice similare din afara ţării şi din
republică
Imaginea neclară a raionului Hînceşti
ca destinaţie turistică

1.7.4. Recomandări mediul turistic
În raionul Hînceşti există o varietate de atracţii turistice şi oportunităţi pentru un sejur
de durată. În baza cercetărilor efectuate în cadrul proiectului TACIS CBC „Dezvoltarea
capacităţilor investiţionale în zona turistică Hînceşti-Leuşeni” au fost determinate 4
zone de interes turistic, relativ omogene ca eventuale specializări ale motivaţiei
vizitelor. Fiecare din ele poate fi valorificată printr-un traseu, care ar cuprinde
majoritatea localităţilor din zonă şi anume:
Traseul turistic radial „ Oraşul Hînceşti la intersecţie de drumuri”.
Traseul turistic radial „ La vama veche a Lăpuşnei”.
Traseul turistic „Cărpineni- Mingir: lacuri în codri”.
Traseul turistic prin zona de frontieră a raionului Hînceşti.
Dezvoltarea traseelor turistice şi a infrastructurii informaţionale trebuie să fie axate pe
unicitatea punctelor de atracţie turistică. Aceasta presupune:
Dezvoltarea capacităţilor hotelurilor, restaurantelor, pensiunilor, cabanelor,
inclusiv creşterea capacităţilor de turism agricol.
Dezvoltarea beciurilor cu vinuri de origine şi a cramelor în cadrul exploataţiilor
agricole de familie.
Dezvoltarea campingurilor în zonele atractive pentru turişti.
Integrarea traseelor turistice locale în traseele turistice naţionale şi
internaţionale, inclusiv acelor culturale, forestiere, de vin, etc.
Dezvoltarea unei reţele de locaţii turistice sub o marcă comercială unică.
Includerea elementelor etno - folclorice în aranjamentele şi tradiţiile produselor
turistice integrale.
Ţinând cont de faptul că raionul Hînceşti este o zonă de tranzit activ din şi în UE este
necesar de dezvoltat următoarele orientări strategice pentru turismul de tranzit:
Utilizarea punctelor de intrare în ţară ca centre informaţionale pentru susţinerea
turismului din raionul Hînceşti.
Dezvoltarea activităţilor de comerţ la staţiile de alimentare cu petrol, care devin
tot mai importante din punct de vedere turistic şi informaţional
Dezvoltarea localurilor turistice, ce ar cuprinde puncte de alimentare publică şi
posibilităţi de cazare, amplasate pe traseele internaţionale ce traversează raionul
Hînceşti.
Instalarea unui sistem de indicatoare unificate, ce ar îndrepta călătorii spre
locaţiile turistice atractive.
Identificarea posibilităţilor pentru dezvoltarea unor produse turistice integrale
în domeniul sănătăţii şi recreării, ce ar include:

-

Programe medicale preventive şi curative în diferite domenii medicale
(marketingul sănătăţii).
Programe recreaţionale în forma weekend-urilor active (marketingul
recreaţiei active).
Programe de însănătoşire şi relaxare (marketingul relaxării mentale şi
psihice).
Programe cosmetice şi de menţinerea a frumuseţii (marketingul relaxării
fizice).
Organizarea seminarelor, instruirilor şi altor activităţi în locaţiile
turistice.

1.8. CULTURĂ ŞI SPORT

1.8.1.

SITUAŢIA EXISTENTĂ ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI SPORTULUI

1.8.1.1. Cultură
Infrastructura
Raionul Hînceşti dispune de un număr mare de valori patrimoniale, cum ar fi muzee,
monumente istorice şi de artă, complexe arhitecturale, biserici şi mănăstiri.
Monumentele raionului sînt reprezentate în tabelul 1.8.1. Aici menţionăm soborul „Ioan
Botezătorul” din Cărpineni, Mănăstirea Hîncu, Biserica din satul Lăpuşna Complexul
arhitectural Manuc – Bey, Muzeul de istorie şi studiere a Ţinutului Natal din oraşul
Hînceşti, care ocupă un loc aparte şi au valoare culturală de talie naţională.
Tabelul 41. Valorile culturale ale raionului Hînceşti

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumirea
Case de cultură
Biblioteci
Instituţii cu învăţămînt artistic
Librării
Muzee
Sculpturi populare şi troiţe
Monumente de arhitectură
monumente de arheologie
Biserici
Catedrale
Mănăstiri
Complexul istoric de valoare naţională
Meşteri populari
Festivalul Etniilor
Festivalul Vinului
Festivalul Tradiţiilor şi Obiceiurilor de iarnă

numărul
47
62
4
2
3
6
31
43
32
1
2
„Manuc-Bey
187
anual
anual
anual

Sursa: Direcţia raională Cultură

La începutul anului 2012 în raionul Hînceşti se înregistrează 116 instituţii culturale,
ceea ce constituie circa 4% din numărul total de instituţii culturale din Republica
Moldova, dintre care 47 de unităţi sunt case de cultură, 62 biblioteci, 3 muzee şi 4
instituţii de învăţământ artistic. Toate aceste instituiţii sunt publice sunt administrate
de către Consiliul Raional.

Cadrul instituţional şi sursele de finanţare
Finanţarea instituţiilor culturale se efectuează din contul bugetelor locale. În anul 2011
din bugetul raional s-a alocat suma de 6933,0 mii lei, în 2012 această sumă este de
6684,2 mii lei, ceea ce constituie 96,4 % în raport cu anul precedent. Iar din bugetele
locale în anul 2011 a fost alocată suma de 3170,0 mii lei, iar în anul 2012, aceasta
mărindu-se cu 31,6% , constituind suma de 4170,3 mii lei.
Alocaţiile pentru cultură calculate pe cap de locuitor sunt egale cu 93 lei.
Case culturale
Capacitatea celor 47 case culturale este de 15,3 mii locuri de spectatori, ceea ce
reprezintă 4,5 la sută din numărul total. În medie, la 1000 de locuitori revin 126 de
locuri, medie mai mare decît cea pe ţară (95 locuri). Starea căminelor culturale este, în
mare parte, nesatisfăcătoare şi necesită reparaţii şi investiţii. Aceasta se datorează
faptului că, în procesul de transmitere a caselor de cultura la balanţa administraţiilor
locale nu s-a ţinut cont de posibilităţile comunităţilor respective de a întreţine
activitatea acestor cămine. Bugetele locale nu dispun de suficiente mijloace financiare.
Totuşi, în comparaţie cu alte raioane, autorităţile rlui Hânceşti au marcat rezultate bune,
prin renovarea caselor de cultură din or. Hânceşti, s-le Sărata-Galbenă, Cărpineni,
Secăreni, Călmăţui, Nemţeni, Pereni, Corneşti etc.
Căminele culturale realizează mai multe funcţii sociale, cum ar fi de informare, de
odihnă etc.. Astfel, pe parcursul anilor 2007-2011 au fost organizate peste 20,8 mii
manifestări culturale cu o frecvenţă medie pe an de 35,3 şi în mediu a câte 99 de
spectatori la o manifestare. Activităţile cultural – artistice din rl Hânceşti care au un
impact în viaţa culturală atât la nivel local cât şi naţional sunt: Festivalul tradiţiilor şi
obiceiurilor de iarnă (bienal), Festivalul interpreţilor de muzică populară consacrat
cîntăreţei Angela Păduraru, Festivalul – concurs raional al interpreţilor de muzică
uşoară (bienal), Concursul literar - artistic ,,La Izvoarele înţelepciunii” (anual) şi
Sărbătoarea Naţională a Vinului (anual).
Biblioteci
Cele 62 de biblioteci din rl Hânceşti reprezintă 4,5% din numărul total pe ţară şi au un
fond total de carte egal cu 557,0 mii exemplare, ceea ce constituie circa 3% din fondul
total de carte pe republică.

Figura 25. Evoluţia fondului total de carte
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Sursa: BNS

Numărul cărţilor şi revistelor în medie la 100 de locuitori este de 458, medie puţin mai
mică decît totalul pe ţară, care este de 474. Totodată, acest indicator este mai mare
decât media regiunii Centru, care constituie 420. Analiza în dinamică arată o
descreştere lentă a acestui indicator, ceea ce înseamnă o degradare a situaţiei.
Figura 26. Evoluţia numărului de cărţi şi reviste la 100 locuitor
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Sursa: BNS

Din datele menţionate, constatăm că fondul de carte este învechit. Conform datelor
oferite de către DGRÎTS gradul de dotare a acestora cu literatură în limba rusă este de
100%, iar în limba română este de 60%. Roata de înnoire a fondului reprezintă o dată
la 52 de ani.
Numărul de cititori tineri în anul 2010 a fost de 7000, menţinîndu-se la acelaşi nivel şi
în 2011. Astfel, numărul de cititori ajunge la 22,9 cititori activi, care frecventează măcar
o dată în an biblioteca. Cauzele scăderii indicatorilor ce se referă la activitatea
bibliotecilor sunt insuficienţa resurselor financiare pentru a completa fondurile de
carte şi a asigura accesul la Internet în special pentru a atrage tinerii.

Muzee
In rl Hânceşti funcţionează 3 muzee de importanţă locală: Muzeul de istorie şi
etnografie Hînceşti, Muzeul de istorie şi etnografie Ciuciuleni, Muzeul ţinutului natal şi
gloriei militare din s. Mingir.
Librării
Librăriile din mediul rural au fost închise si edificiile reprofilate, vânzarea de carte este
concentrată în oraş, în sate lipsind acest gen de activitate. In prezent, în raion există 2
librării private.
Surse de difuzare şi promovare
În raion funcţionează un post de radio raional. Totuşi, informaţia oferită din aceste
surse nu este complexă pentru dezvoltarea integră a tinerilor.
Interesul comunităţii (în special a tinerei generaţii) pentru valorile spirituale este foarte
scăzut. Lucru, care se explică şi prin faptul că nu există o infrastructură de difuzare şi
promovare a valorilor culturale, cum ar fi cinematografe sau cămine culturale înzestrate
cu instalaţii cinematografice, posturi locale de TV, expoziţii permanente, magazine
specializate etc. Reţelele de difuzare a filmelor, care alcătuiau un important volum al
activităţii culturale locale nu sunt funcţionale. Lipseşte cinematograful, fapt lămurit prin
aceea că toate cinematografele din toată republica au fost privatizate, iar noii
proprietari, în mare parte, nu au fost in stare sa asigure reamenajarea noilor spaţii cu
instalaţii cinematografice noi. Lipseşte un post local de televiziune care ar asigura
participarea oamenilor de cultură locali la TV, precum si promovarea culturii prin
intermediul expoziţiilor permanente a meşterilor populari cu posibilitatea de a procura
produsele autohtone.
Analizînd situaţia în raion constatăm o scădere vădită a interesului publicului faţă de
viaţa culturală, care se confirmă prin participarea destul de joasă a populaţiei la
evenimente şi manifestări cultural-artistice. Una din cauzele deja menţionate este
accesul limitat la informarea în masă. În mediul rural accesul la ziarele republicane şi
cele raionale este limitat, iar Internetul este practicabil în rare cazuri. Totodată, o altă
cauză importantă este gradul înalt de pasivitate şi indiferenţă a populaţiei faţă de aceste
manifestări culturale, în special al tinerilor.
Personalul antrenat în domeniul cultură
Conform datelor Direcţiei raionale Cultură, numărul lucrătorilor din sistemul cultural
este de 258 persoane şi acesta nu este suficient, necesarul de specialişti calificaţi
constituind încă 109 unităţi.
Vîrsta medie în cultură constituie 50 de ani, iar atare fapt presupune existenţa unor
mecanisme învechite de sensibilizare a interesului cetăţenilor de a participa activ în
viaţa culturală a comunităţii.

Caracteristica personalului potrivit nivelului de calificare se proporţionează: studii
superioare –50 persoane, studii medii speciale – 99 persoane. Acest lucru se lămureşte
prin faptul că salariile variază de la 930 lei pînă la 1300 lei, (excepţie fac instituţiile de
învăţământ artistic, unde salariile sunt în limita 2000 lei - 4000 lei), ceea ce a dus la
retragerea din domeniu a specialiştilor calificaţi şi cei tineri. Salariile mici ale
lucrătorilor din sistemul cultural au avut drept consecinţă un exod masiv al
specialiştilor din domeniu spre alte domenii de activitate. Conducătorii instituţiilor nu
posedă cunoştinţe şi deprinderi de management în condiţiile economiei de piaţă.
Potenţialul cultural
Pe lângă cadrul funcţional şi infrastructura specifică domeniului diagnosticat (case
culturale, biblioteci, muzee, etc.) este foarte important de ţinut cont şi de faptul că
raionul Hînceşti dispune de un potenţial cultural, precum sunt numeroase colective de
creaţie etnografică şi de folclor şi meşteri populari. Actualmente sunt cunoscuţi 187 de
meşteri populari, dintre care 10 sunt membri ai Uniunii Meşterilor Populari. Folclorul
muzical are o valoare deosebită, fiind reprezentat de ansambluri etnofolclorice de adulţi
şi copii, orchestre de muzică populară. Prezenţa acestui potenţial uman a dus la
organizarea mai multor festivaluri, care devin deja tradiţie pentru raion, cum ar fi:
festivalul Etniilor, Festivalul Vinului, Festivalul Tradiţiilor şi Obiceiurilor de iarnă.
Obstacolele existente în practicarea meşteşugurilor populare sunt legate de lipsa
organizării desfacerii pe piaţă a articolelor produse. Nu există un concept şi nu este
promovat produsul cultural, nu există un raport de interacţiune între regiuni, lipseşte
un schimb de informaţii, de produse cultural-artistice.
1.8.1.2. Sport
Infrastrucutra
În anul 2012 în raionul Hînceşti erau atestate 155 de edificii sportive, dintre care 1
stadion cu tribune de peste 500 locuri, 3 terenuri amenajate cu tribune de peste 150
locuri (capacitatea – 3*150), 81 terenuri sportive, 49 săli sportive (capacitatea – 9*18
m), 19 incaperi adaptate, 3 sali de forţă (2 la Hînceşti şi una la Cărpineni). Aceste edificii
reprezintă o pondere de 3,6% din totalul pe republică. Majoritatea din aceste edificii
sunt într-o stare satisfăcătoare (excepţie fac terenurile sportive). Evoluţia în dinamică a
edificiilor sportive indică faptul că în perioada anilor 2005-2012 în raion s-a păstrat
intact numărul de stadioane şi săli sportive, excepţie fac doar terenurile sportive (a
vedea fig. 1.8). Numărul acestor construcţii pe teren deschis a scăzut cu circa 37 la sută
în comparaţie cu anii 2007-2008.

Figura 27. Dinamica numărului de terenuri sportive în raionul Hînceşti, 2005-2012
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Sursa: BNS http://statbank.statisticanulmd/pxweb/Dialog/Saveshow.asp şi Consiliul Raional Hînceşti,
direcţia Tineret şi Sport

În raion există o infrastructură slab dezvoltată ce ţine de domeniul sportului
profesionist. Există 2 şcoli de sport, însă ambele nu au sediu. Totuşi, şcoala sportivă
raională supervizeaza activitatea a 18 secţii sportive la 9 probe diferite - volei, fotbal,
judo, box, lupte libere, greco-romane, orientare sportivă şi atletism. În aceste secţii sînt
antrenaţi 431 copii din 12 localităţi din totalul de 63 din raion.
Actualmente, în raionul Hînceşti nu există o sală performantă pentru şcoala de sport,
lipseşte inventarul sportiv performant, o stare deplorabilă a terenurilor de fotbal, nu
este dezvoltată o infrastructură sportivă adiţională şi una legată de agrement, cum ar fi
spaţiile verzi dotate cu inventar sportiv, benzi de ciclism, terenuri pentru sportul cu
rotile, skateboard, bazin de înot etc.
Raionul Hînceşti nu are la moment în proprietate publică nici un edificiu sportiv, care ar
corespunde unor condiţii contemporane de dotare, igienă şi cazare. Drept rezultat,
raionul nu poate găzdui competitii de rang republican si international. Acest lucru
pericliteaza şi posibilitatea atragerii unor investiţii majore în infrastructura sportiv
Astfel, conform calculelor, suma alocaţiilor pentru sport pe cap de locuitor la ora actuală
este de 2,9 lei.
Personalul antrenat în domeniul Sport
Conform datelor Consiliului local, numărul total de lucrători angajaţi în domeniul dat
este de 205 persoane, dintre care 170 profesori, 54 cu studii superioare, 74 cu studii
medii şi 42 fără pregătire specială. Secţiile sportive au la dispoziţie 30 de antrenori, din
care 20 au studii superioare, 9 medii şi 1 fără studii de specialitate. Acest contingent de
specialişti este asistat de 4 instructori metodişti (Hînceşti, Lăpuşna, Cărpineni, Mingir).
Necesarul de specialişti se estimează la numărul de 250 persoane. Atare insuficienţă de
cadre calificate este consecinţa retragerii în masă din domeniul al specialiştilor, în
special cei tineri, cauzate în primul rînd, de salariile mici ale lucratorilor din sport.
Conducătorii instituţiilor nu posedă cunoştinţe şi deprinderi de management în
condiţiile economiei de piaţă.

Potenţialul sportiv
Specialităţile de sport predominante sunt lupte libere, judo şi fotbalul. Aici se pot
remarca antrenori emeriţi ca Ilie Buiuc, Mihai Buiuc, Dumitru Sava (maeştri în sport) şi
alţi veterani în sport (Tudor Casapu, Campion Olimpic Barcelona Haltere), precum şi
sportivi tineri cu performanţă. Printre aceştia sunt: Ruslan Bodişteanu (dublu campion
mondial participant la Jocurile olimpice - două ediţii proba lupte libere), Valeriu
Duminică (multiplu campion), Vadim Bocan (judo multiplu campion), Nicolae Foca
(campion european la sambo), Mihail Dubceac (vicecampion european la sambo),
Valeriu Bordeianu (medalia de bronz la Campionatul Mondial – Sambo), Doina
Roşcovanu (vicecampioană europeană şi medalia de bronz la Mondiale la lupte libere),
Emilia Budeanu (medalia de bronz la Campionatul european), Alexandru Arcuş
(multiplu campion naţional la box, campion mondial la kickboxing), ş.a.
Numărul manifestărilor sportive pe parcursul ultimilor 5 ani a depăşit numărul de 160,
ceea ce reprezintă în mediu cîte 2 evenimente pe lună.
Deşi, reuşitele sportivilor de performanţă a raionului sunt impresionante, activităţile sportive
menite să educe un stil de viaţă sănătos şi activ au un rol din ce în ce mai mic în viaţa tinerilor.
Posibilităţile de a practica un sport sunt distribuite inegal între sate şi oraş, între persoane cu
diferit grad de asigurare financiară, între fete şi băieţi.

Conform ultimelor sondaje efectuate, în Hînceşti funcţionează preponderent localuri de
divertisment. Totuşi, din aceste studii reiese că în timpul liber se practică sportul, circa
900 de tineri frecventează cercurile sportive şi participă la competiţii. Oportunităţile de
participare în activităţi sportive sunt mai mari pentru băieţi decât pentru fete. O parte
redusă a tinerilor au posibilitatea de a frecventa cercurile pe interese (în această
categorie se înscriu 170 de tineri). Spre regret, tinerii cu resurse financiare limitate nu
au posibilitatea de a beneficia de servicii pentru întremarea sănătăţii în instituţii
balneare. Un fenomen negativ reprezintă faptul că jocurile la computer devin o
activitate tot mai răspândită.
Cauzele situaţiei curente se regăsesc în infrastructura distrusă şi nefuncţională pentru
organizarea activităţilor de timp liber. Instituţiile publice nu reuşesc să îşi asume
responsabilitatea de a produce servicii de timp liber tinerilor. Tinerii nu dispun de
resursele şi deprinderi de a se implica în organizarea propriei odihne active.

1.8.2.

Principalele probleme

Principalele probleme şi impedimente cu care se confruntă raionul Hânceşti în
domeniul culturii şi sportului ţin, în mare parte de următoarele:

1.8.2.1. Cultură
Lipsa unei Asociaţii culturale în raion, care ar facilita activitatea culturală.
Lipsa unui parteneriat de colaborare public-privat sau cu alte state, în special
cu România în domeniul cultural.
Nu există relaţii de colaborare şi schimb de informaţii, de produse culturalartistice etc.
Lipsa unei concepţii moderne de dezvoltare si reorganizare a caselor de
cultură, şi bibliotecilor.
Lipsa tehnologiilor informaţionale în biblioteci.
Insuficienţa fondului de carte în bibliotecile raionului.
Lipsa reţelelor de difuzare a filmelor, care constituiau un important volum al
activităţii culturale locale.
Lipsa unui post local de televiziune, care ar asigura participarea oamenilor de
cultură locali la TV, precum si promovarea culturii.
Lipsa unui concept de dezvoltare şi promovare a potenţialului cultural,
precum şi a produsului cultural autohton.
Lipsa de organizare a desfacerii pe piaţă articolelor produse de meşterii
populari.
Conducătorii instituţiilor nu posedă cunoştinţe şi deprinderi de management
în condiţiile economiei de piaţă.
Lipsa abilităţilor de cunoaştere a calculatorului de către personalul din
bibliotecile publice din raion.
Lipsa motivului şi posibilităţii de atragere a specialiştilor calificaţi în domeniu
Interesul comunităţii (în special a tinerei generaţii) este foarte scăzut vis-avis de cultură.

1.8.2.2.

Sport
Lipsa unei concepţii viabile de dezvoltare a sportului profesionist, precum şi
antrenarea în viaţa sportivă a populaţiei şi, în mod special a tineretului.
Lipsa unui parteneriat de colaborare public-privat în domeniul sportului.
Avem o infrastructură slab dezvoltată ce ţine de domeniul sportului
profesionist. Nu există o sală performantă pentru şcoala de sport, lipseşte
inventarul sportiv performant, starea deplorabilă a terenurilor de fotbal.
Nu este dezvoltată infrastructura legată de agrement, cum ar fi spaţiile verzi
dotate cu inventar sportiv, bazin de înot, benzi de ciclism, terenuri pentru
sportul cu rotile, skateboard etc.
Conducătorii instituţiilor nu posedă cunoştinţe şi deprinderi de management
în condiţiile economiei de piaţă.

1.8.3.

Analiza SWOT

Cultură
PUNCTE FORTE
Tradiţii populare
Rezultate remarcabile în cultură
Potenţial uman în domeniul culturii –
ca competenţă de dezvoltare a
sectorului cultural şi de producere a
brandului regional (meşteri emeriţi,
ansambluri folclorice, etc.)

OPORTUNITĂŢI
Posibilitatea de a aplica cereri de
proiecte sociale (acces la fonduri
externe si granturi)
Posibilităţi de creare a parteneriatelor
naţionale si internaţionale (publiceprivate) în baza infrastructurii fizice
culturale existente
Specialişti calificaţi
Atragerea tinerilor în domeniu
Programe de sustinere (alocări din
bugetul de stat)

PUNCTE SLABE
Lipsa strategiilor şi programelor de
dezvoltare culturală
Insuficienta resurselor umane,
materiale şi financiare în domeniu
Lipsa fondurilor locale pentru
dezvoltarea sectorului cultural
Lipsa mecanismelor şi a
managementului de promovare a
potenţialului uman şi a produselor
autohtone
Starea deplorabilă a caselor de cultură
Fondul învechit al bibliotecilor
Lipsa reţelelor locale de informare şi
utilizarea slabă a Internetului în
localuri publice (biblioteci, case de
cultură)
Lipsa de iniţiativă din partea populaţiei

AMENINŢĂRI
Exodul masiv al cadrelor calificate (brain
drain)
Interesul scăzut al populaţiei faţă de
viaţa culturală
Degradarea situaţiei sociale a populaţiei.

Sport
PUNCTE FORTE
Tradiţii sportive
Rezultate remarcabile în sport
Existenţa şcolilor sportive
Existenţa potenţialului uman în
domeniul sportului (sportivi emeriţi,
antrenori cu performanţă, etc.)

PUNCTE SLABE
Lipsa strategiilor de dezvoltare în
domeniul sportului
Lipsa unui parteneriat de colaborare
public-privat în domeniul sportului.
O infrastructură slab dezvoltată ce ţine
de domeniul sportului profesionist.
Lipsa de iniţiativă din partea populaţiei

OPORTUNITĂŢI
Posibilitatea de a aplica cereri de
proiecte sociale (acces la fonduri
externe si granturi)
Posibilităţi de creare a parteneriatelor
naţionale si internaţionale (publiceprivate)
Specialişti calificaţi
Atragerea tinerilor în domeniu
Programe nationale de susţinere

AMENINŢĂRI
Migraţia tinerilor şi sportivilor
profesionişti
Interesul scăzut al populaţiei faţă de
sport
Înrăutăţirea situaţiei sociale a populaţiei.

1.8.4.

Recomandări

În concluzie putem evidenţia tendinţa negativă în domeniile ce ţin de cultură şi sport.
Activităţile cultural-sportive au un rol diminuat şi au tendinţă să iasă din priorităţile
populaţiei raionului Hînceşti. Pentru redresarea situaţiei în domeniul cultural şi sport se
recomandă următoarele măsuri:

Cultură

i)

Reabilitarea infrastructurii culturale la nivel de comunitate (de întocmit o
listă cu obiectele prioritare):
- Majorarea alocaţiilor bugetare.
- Atragerea fondurilor extrabugetare.
- Crearea de parteneriate publice – private.
- Ameliorarea fondului de carte al bibliotecilor, în special a celor săteşti,
prin monitorizarea achiziţiei de carte.
- Refacerea unor centre de practicare a meşteşugurilor artistice printr-un
program de identificare a micilor meseriaşi şi îndrumarea acestora spre
înfiinţarea de microfirme şi asociaţii familiale.

ii) Schimbul intercultural între raionul Hînceşti şi localităţi similare din alte
ţări:
- Crearea unei Asociaţii raionale
- Asocierea satelor cu localităţi din Europa pentru realizarea de schimburi
de informaţii, vizite reciproce.
iii) Încurajarea organizării activităţilor culturale:
-

-

Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor.
Atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti în cîmpul muncii.
Crearea unor posibilităţi reale şi sensibilizare a populaţiei, în special al
tinerilor, privind importanţa manifestărilor culturale pentru îmbogăţirea
potenţialului individual şi ridicarea nivelului cultural.
Atragerea şi dezvoltarea produselor culturale de calitate

Sport
i)

Reabilitarea infrastructurii sportive la nivel de comunitate prin consolidarea
bazei tehnico – materiale a infrastructurii existente şi crearea unei
infrastructuri noi de agrement
- Majorarea alocaţiilor bugetare.
- Atragerea fondurilor extrabugetare.
- Crearea de parteneriate publice – private.

ii) Încurajarea organizării activităţilor sportive
- Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor.
- Atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti în cîmpul muncii.
- Crearea unor posibilităţi reale şi sensibilizarea populaţiei, în special al
tinerilor, privind importanţa manifestărilor sportive şi asigurarea unui
mod sănătos de viaţă.

CAPITOLUL

2

ETAPELE PROCESULUI DE
PLANIFICARE STRATEGICĂ
PARTICIPATIVĂ

2.1. ELABORAREA AUDITULUI DE
DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A
RAIONULUI HÎNCEŞTI

Planificarea strategică de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti reprezintă un
proces participativ, prin implicarea şi aducerea mai aproape a practicii europene, în
special a abordării ”bottom-up approach”, utilizată în special de Grupurile de Acţiune
Locală (LAG). Planificarea strategică participativă presupune un set de acţiuni fără de
care nu va fi posibilă generarea unor obiective strategice bazate pe necesităţi şi
oportunităţi de dezvoltare locală. Totodată, necesită de menţionat că planificarea
participativă în care au fost implicate o bună parte din cetăţenii raionului Hînceşti
presupune, în primul rînd, identificarea şi motivarea diferitor factori interesaţi, din
diverse categorii sociale, pentru a participa în comun cu echipa de experţi şi cea
constituită de autorităţile locale, la elaborarea planului strategic de dezvoltare socioeconomică. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică e prezent în calitate de
facilitator al procesului de planificare strategică.
Auditul dezvoltării socio-economice a raionului Hînceşti reprezintă prima etapă a
procesului strategic participativ, analizând situaţia existentă în raion, identificând
principalele probleme, principalele direcţii de dezvoltare economică şi resursele pe care
se poate baza şi pe care le poate valorifica aceastanul
Datele analizate sunt de două tipuri: secundare şi primare.
Datele secundare au fost preluate de la instituţiile abilitate.. De asemenea, au fost
analizate şi documentele programatice şi analizele socio-economice existente în raionul
Hînceti şi la nivel regional şi naţional.
Datele primare utilizate au fost obţinute în baza interviurilor personale, a sondajelor de
opinie, a dezbaterilor. Grupurile ţintă abordate de aceste studii au fost formate din
administraţiile publice locale, mediul de afaceri, instituţiile publice şi organizaţiile
nonguvernamentale din raionul Hînceşti.
Principalele obiective ale acestor studii au fost identificarea principalelor probleme cu
care se confruntă comunitatea judeţeană, identificarea principalelor resurse pe care se
poate baza dezvoltarea judeţului şi principalele direcţii de dezvoltare pentru perioada la
care face referire strategianul
În procesul de colectare şi analiză a datelor un foarte mare accent a fost pus pe opinia
cetăţeanului de rînd (din diverse pături sociale). După cum s-a menţionat, documentul
în cauză se bazează pe realitatea existentă în raion şi pe perspective de dezvoltare a
acestuia, inclusiv prin intermediul societăţii.

2.2. ELABORAREA STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A
RAIONULUI HÎNCEŞTI

Încercînd să aducem mai aproape practica ţărilor europene, în formularea planului
strategic (a obiectivelor, programelor şi proiectelor) s-a ţinut cont nu doar de probleme
existente şi măsuri de remediere a acestora, dar şi de potenţialul posibil de a fi
valorificat.
Pentru formularea strategiei, a fost utilizat următorul proces, conform graficului de mai
jos:
Figura 28. Principiul de elaborare a strategiei de dezvoltare

VIZIUNEA
COMUNITĂŢII

OBIECTIVE DE
VALORIFICARE A
RESURELOR ȘI
OPORTUNITĂŢILOT

OBIECTIVE DE
ÎNDEPĂRTARE A
PROBLEMELOR

Sursa: Elaborat cu suportul IEFS

Conform concluziilor analizei socio-economice efectuate şi a consultărilor publice, a fost
formulată viziunea de dezvoltare a raionului Hînceşti pentru perioada de timp vizată de
documentul strategic. Viziunea de dezvoltare afirmă succint cadrul general al direcţiilor
de dezvoltare.
În contextul stabilit de viziunea de dezvoltare de către membrii comunităţii au fost
elaborate un set de obiective strategice. Fiecare dintre aceste obiective corespund unei
probleme majore a raionului pe care îşi propune să o abordeze. Pe de altă 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” şi aliniind obiectivele strategice în dependenţă de problemele existente şi
viziunea dorită de întreaga comunitate. Iar problemele în sine, urmează a fi reduse
şi/sau eliminate, prin analiza în detalii a cauzelor acestora, şi formularea unui plan
concret de măsuri de remediere a cauzelor menţionate. Fiecare măsură conţine acţiunile

propuse, organizaţiile responsabile de implementarea acestora, durata estimativă de
implementare, bugetul estimat al măsurii şi ţintele cheie stabilite până la sfârşitul
perioadei de programare.
Ierarhizarea programelor şi planului de acţiuni a urmărit succesiunea logică a acestora
în timp, importanţa acestora pentru comunitatea locală (aşa cum a rezultat din
consultările publice), impactul implementării raportat la populaţia la care se referă şi
gradul de complexitate presupus de implementarea 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
proiectelor similare în implementare sau implementate de curând etc. Stabilirea
valorilor estimative a urmărit indicatorii incluşi în ţintele cheie.

Tehnica de determinare a obiectivelor strategice
Pentru determinarea direcțiilor de dezvoltare ale raionului Hîncești, au fost organizate
ateliere de lucruri sau workshop-uri cu reprezentații APL și societatea civilă. Au fost
organizate două ateliere de lucru.
În cadrul primului atelier au fost identificate problemele cu care se confruntă comunitatea în
procesul de dezvoltarea acesteia, precum și unele dintre cauzele problemelor respective.
Ulterior, în rezultatul analizei efectuate de echipa de experți, de rînd cu problemele
prezentate de participanții primului atelier, au mai fost identificate alte probleme majore.
Utilizînd instrumente ca arborele problemelor și arborele obiectivelor, au fost formulate o
bună parte a obiectivelor strategice (rezultate din problemele principale) și o parte din
programele care stau în responsabilitatea diferitor instituții din raionul Hîncești pentru a fi
implementate (programele sunt rezultatul cauzelor problemelor menționate).
În cadrul celui de-al doilea atelier, utilizînd diverse instrumente de lucru în echipă și
bazîndu-ne pe anumite elemente de creație și creativitatea (sesiunea de prezentare a
desenelor – raionul Hîncești văzut în anul 2020), a fost determinată viziunea comună a
membrilor comunității, și anume, cum este văzut raionul Hîncești în anul 2020. Ulterior, în
baza acestei viziuni, utilizînd o tehnică nouă, creată de grupul de lucru al IEFS, și anume
arborele de realizare a visului comunitar, au fost definite direcțiile strategice necesare pentru
atingerea viziunii stabilite.
În așa mod, s-a reușit implementarea abordării europene de planificare de jos în sus,
combinînd metode integrate (în baza viziunii și în baza problemelor generate) pentru
definirea planului strategic de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești.

CAPITOLUL

3

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
SOCIO-ECONOMICĂ

3.1. CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI

3.2.1. VIZIUNE

Notă: Declaraţia de viziune a fost formulată ţinînd cont de aspiraţiile şi dorinţele
cetăţenilor raionului Hînceşti din diverse pături sociale, precum şi ţinînd cont de
viziunea autorităţii locale.
În acest sens, a fost organizat atelierul de lucru, cu participarea grupurilor ţintă
menţionate mai sus, ca de comun acord să se definească ”Viziunea: Raionul Hînceşti în
anul 2020”.

Raionul Hincesti - regiune activă și dinamică de dezvoltare, prin valorificarea
resurselor endogene, utilizînd tehnologii moderne și adaptate necesităților
sectorului agricol și altor sectoare cu potențial. Raionul Hîncești va fi atractiv prin
dezvoltarea industriei ușoare și de procesare, concentrînd investițiile în atare
domenii. În același timp va fi valorificat patrimoniul cultural – istoric pentru a pune
la dispoziție populației locale și turiștilor, condiții atractive și relaxante pentru ei și
familiile acestora.
Infrastructura modernă și serviciile sociale integrate de calitate vor fi dezvoltate
pentru susținerea capitalului social al raionului, păstrînd echilibrul rural – urban, cu
valori morale și angajament civic, implicat de comun acord cu autoritatea locală în
dezvoltarea durabilă a raionului.

3.2.2. OBIECTIVE STRATEGICE

După cum a fost menţionat în capitolele precedente, obiectivele strategice pentru
dezvoltarea raionului Hînceşti sunt reieşite din problemele identificate ca proces al
analizei experţilor, precum şi ca rezultat al problemelor expuse de cetăţenii raionului
Hînceşti în cadrul atelierelor de lucru. Pe de altă parte, obiectivele strategice sunt
generate din perspectiva viziunii expuse (acestea sunt dezvoltate reieşind din
propunerea cetăţenilor şi reprezentaţilor Consiliului Raional Hînceşti.
Mai jos sunt prezentate obiectivele generate din cele două perspective: probleme
existente şi viziune. De menţionat că obiectivele strategice sunt transpuse din
problemele principale existente, iar programele la rîndul lor sunt generate reieşind din
cauzele acestor probleme.

DEZVOLTARE
ECONOMICĂ

BUNA GUVERNARE/ CAPACITATEA ADMINISTRATIV
INSTITUŢIONALĂ

DOMENIUL

PROBLEME
PRINCIPALE

CAUZELE PROBLEMELOR

OBIECTIVE
STRATEGICE

C.1.1. Abilităţi insuficiente de
leadership şi management prin
obiective
P.1. Competenţa insuficientă a
administraţiei publice

C.1.2. – 1.3. Nivelul scăzut de
cunoştinţe în atragerea finanţării
pentru proiectele investiţionale, în
special în întocmirea proiectelor de
către autorităţile de nivelul întîi

P.1.1. Program de formare a reprezentaţilor APL în
domeniul planificării şi prioritizării
O.1. Îmbunătăţirea performanţelor
manageriale ale APL

Performanţele reduse ale
sectorului industrial

Insuficienţa aptitudinilor
funcţionarilor publici de a stimula
abordarea de dezvoltare participativă a
cetăţenilor

P.1.2. Program de dezvoltare a cunoştinţelor
personalului din administraţia publică în şi atragerea
fondurilor, inclusiv în scrierea proiectelor
P.1.3. Program de instruire a personalului în domeniul
tehnologiilor informaţionale

Interes redus de participare a
cetăţenilor în dezvoltarea comunităţii
Implicarea insuficientă a
comunităţii în procesul de
guvernare locală

PROGRAME

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

O.2. Implicarea comunităţii în
procesul de guvernare locală

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

Transparenţa redusă în activitatea
APL

P.2.3. Asigurarea transparenţei activităţii APL

Lacune de interacţiune între instituţiile
publice de profil şi agenţii economici

P.3.1. Susţinerea agenţilor economici prin oferirea
suportului logistic şi informaţional
O.3. Revigorarea industriei

Calitatea redusă a forţei de muncă şi
costuri înalte de întreţinere

P.3.2. Sporirea mobilităţii forţei de muncă în interiorul
raionului
P.3.3. Crearea brandurilor locale pentru anumite
produse

Infrastructura de procesare a
producţiei slab dezvoltată
Deficienţe în accesarea surselor de
finanţare
Evoluţii modeste ale activităţii
investiţionale

O.4. Impulsionarea activităţii
investiţionale
Condiţii nefavorabile pentru
dezvoltarea mediului de afaceri

P.3.4. Ameliorarea infrastructurii de procesare a
producţiei agroindustriale
P.4.1. Inventarierea patrimoniului de care dispune
APL de nivelul I şi II, în vederea identificării
rezervelor pentru susţinerea procesului investiţional
P.4.2. Utilizarea patrimoniului ce aparţine APL în
susţinerea activităţii economice
P.4.3. Promovarea imaginii investiţionale

Interes redus al cetăţenilor raionului
Hînceşti pentru noi oportunităţi de
înfiinţare şi dezvoltare a afacerilor
P.5.1. Stimularea programelor de instruire
antreprenorială şi profesională, promovarea culturii
antreprenoriale.

Educaţia antreprenorială redusă
Formarea profesională insuficientă a
capitalului uman
Infrastructura de suport a afacerilor
subdezvoltată

Acces redus al întreprinderilor la
sursele de finanţare şi informare
Nivel redus al antreprenoriatului al
productivităţii şi capacităţii de
producere a întreprinderilor

Cooperarea/integrarea slabă a
întreprinderilor

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

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

P.5.3. Dezvoltarea cooperării şi integrării
întreprinderilor, prin asocierea lor în cooperative,
clustere, holdinguri, alte forme de asociere a mediului
de afaceri

Dialogul nesatisfăcător dintre
antreprenori şi organele de
administrare publică locală

P.5.4. Consolidarea dialogului dintre antreprenori şi
organele de administrare publică la toate nivelele

Dezvoltarea insuficientă a cooperării
transfrontaliere

P.5.5. Dezvoltarea cooperării transfrontaliere

P.6.1. Program de consolidare a terenurilor agricole

Parcelarea extensivă a terenurilor
agricole

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

Nivelul investiţiilor pentru
modernizarea sectorului agricol reduse

Productivitatea şi competitivitatea
sectorului agricol redusă

Insuficienţa corelării activităţilor
dintre diferiţi actori în cadrul
sistemelor agroalimentare locale

P.6.3. Susţinerea investiţiilor pentru modernizarea
exploataţiilor agricole

O.6. Sporirea competitivităţii
sectorului agricol în raionului
Hînceşti

P.6.4. Program de dezvoltare a sistemelor
agroalimentare locale în producţie, comercializare şi
procesare
P.6.5. Program de stimulare a asocierilor
P.6.6. Program de dezvoltare a sectorului zootehnic

Insuficienţa infrastructurii de piaţă
pentru sectorul agroalimentar

P.6.7. Crearea unui centru logistic regional, modern şi
funcţional pentru deservirea pieţelor agricole din
zonele transfrontaliere
P.6.8. Program de dezvoltare de susţinere şi
valorificare a viticulturii şi vinificaţiei

Potenţialul de irigare neexploatat

P.6.9. Program de restabilire infrastructurii de irigare a
exploataţiilor agricole din valea rîului Prut

PROCESUL DEMOGRAFIC
ŞI
CAPITALUL UMAN

Integrarea redusă a forţei de muncă

Inovarea şi transferul tehnologic în
agricultură slab dezvoltat

P.6.10. Programele de instruire profesională şi
antreprenorială a tinerilor agricultori

Necorespunderea cererii şi ofertei pe
piaţa muncii

P.7.1. Parteneriate cu unităţile de formare

Colaborarea redusă între autoritatea
publică locală şi Agenţia teritorială
pentru Ocuparea Forţei de Muncă

P.7.2. Program de ocupare a forţei de muncă
O.7. Sporirea şanselor de integrare
sau reintegrare pe piaţa muncii

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

Locuri de muncă neatractive

P.8.1. Programul de asigurare a securităţii
demografice în raionul Hînceşti;
P.8.2. Programul de protecţie şi planificare a familiei;

Depopulare şi îmbătrînire

Nivelul scăzut al natalităţii şi
mortalitatea infantilă sporită;

O.8. Crearea condiţiilor pentru
creşterea cantitativă şi calitativă a
populaţiei
P.8.3. Programul de informare a populaţiei privind
riscuri de naştere a copiilor la domiciliu şi de
prevenire a avorturilor;

P.9.1. Creşterea calităţii serviciilor medicale, acordate
populaţiei.
Dotarea insuficientă cu echipament
modern a instituţiilor medicale în
special a celor din mediul rural

O.9. Remedierea infrastructurii
ocrotirii sănătăţii.

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

Acces limitat la serviciile publice
medicale
Lipsa medicilor de familie în unele
sate
Predominarea maladiilor şi nivelul
scăzut al culturii modului de viaţă
sănătos şi condiţiilor sanitaro-igienice
de viaţa a populaţiei, în special din
mediul rural

SERVICIILE PUBLICE

P.9.2. Îmbunătăţirea serviciilor sanitaro-igienice ale
populaţiei, în special a celei săteşti.

P.10.1. Motivarea şi atragerea medicilor de familie în
mediul rural
O.10. Sporirea accesibilităţii la
serviciile medicale

P.10.2. Prevenirea apariţiei bolilor frecvente prin
educarea şi informarea cetăţenilor privind starea
generală de sănătate şi comportamentul adecvat pentru
prevenţie
P.11.1. Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor
din păturile vulnerabile ale populaţiei

Calitatea necorespunzătoare a
serviciilor sociale, prestate populaţiei
Predominarea fenomenului de
excludere socială a persoanelor din
categoriile vulnerabile ale
raionului

P.11.2. Ridicarea gradului de informare a familiilor în
vederea primirii asistenţei sociale.
O.11. Reducerea excluziiunii
sociale a persoanelor din păturile
vulnerabile ale societăţii

P.11.3. Sporirea nivelului calităţii serviciilor sociale
prestate cetăţenilor raionului

Protecţia insuficientă a copiilor, care
se află în situaţii dificile
Acoperirea insuficientă cu asistenţă
socială a familiilor care au dreptul de
a o primi

P.11.4. Ameliorarea accesului persoanelor din păturile
vulnerabile la viaţa socială a raionului

Profesionişti pregătiţi insuficient
pentru diminuarea disparităţii şi
promovării incluziunii sociale

Creşterea inegalităţii şi reducerea
integrării sociale

Dezechilibru rural-urban la nivelul
discrepanţei şi incluziunii sociale ale
persoanelor

P.12.1. Pregătirea profesioniştilor (psihologi,
sociologi) pentru diminuarea disparităţilor şi
promovării incluziunii sociale
O.12. Reducerea inegalităţilor şi
ameliorarea integrării sociale la
nivel de raion

Motivarea redusă a tinerilor referitor
la actul educaţional

P.12.2. Reducerea dezechilibrelor rural-urban prin
iniţierea proiectelor de politici sociale

P.12.3. Încurajarea şi susţinerea tinerilor din mediul
rural, în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor proprii
P.13.1. Reorganizarea serviciului de salubrizare şi
gestionare a deşeurilor
P.13.2. Lichidarea gunoiştilor neautorizate

Gestiunea ineficientă a serviciilor de
salubrizare şi colectare a deşeurilor
Infrastructura de susţinere a
mediului ambiant slab dezvoltată
Lipsa colectării sortate a deşeurilor

O.13. Dezvoltarea infrastructurii de
sustenabilitate a mediului ambiant şi
serviciului de salubrizare

P.13.3. Modernizarea rampelor de depozitare a
deşeurilor menajere solide
P.13.4. Campanie de informare a populaţiei pentru
colectarea selectivă a deşeurilor
P.13.5. Program de dotare cu pubele, containere,
coşuri de gunoi suplimentare pentru colectarea
selectivă a deşeurilor de la populaţie

Scăderea numărului total de elevi şi
inexistenţa în câteva localităţi a
instituţiilor şcolare

Disproporţii în contingentul de
elevi, preşcolari şi în corpul
didactic

Calitatea nesatisfăcătoare a
serviciilor educaţionale publice
prestate

Discrepanţa mare între cea mai înaltă
şi cea mai joasă medie de completare
a claselor
Numărul insuficient de copii în
instituţiile preşcolare (în mediu pe
raion)
Lichidarea grupelor de creşă în toate
grădiniţele
Distribuirea neproporţională a
cadrelor didactice pe localităţi
Insuficienţa anumitor cadre didactice,
inclusiv calificate, şi îndeplinirea de
către acestea a multor atribuţii
educaţionale suplimentare
Interesul şi motivaţia scăzute ale
copiilor şi multor părinţi referitor la
actul educaţional

O.14. Optimizarea structurii
contingentului de elevi, preşcolari şi
a corpului didactic

P.14.1. Optimizarea structurii şi distribuirii corpului
didactic şi a contingentului de elevi şi preşcolari din
sistemul educaţional al raionului

P.15.1. Atragerea, calificarea şi menţinerea
specialiştilor de profil
O.15. Sporirea calităţii serviciilor
educaţionale publice

Situaţia dificilă a copiilor în familiile
social vulnerabile necesită efort
didactic suplimentar

P.15.2. Motivarea părinţilor în implicarea lor mai
activă în procesul de educaţie a copiilor şi în onorarea
obligaţiilor ce le revin în acest domeniu
P.15.3. Program de susţinere financiară a copiilor din
familiile social vulnerabile în vederea educării
acestora

INFRASTRUCTURA

P.16.1. Îmbunătăţirea şi extinderea reţelei de
alimentare cu apă a raionului

Deficienţe ale infrastructurii rutiere
şi tehnico – edilitare

Acces limitat şi învechit al sistemului
de apă şi canalizare

P.16.2. Program de catalogare a surselor de apă
disponibile la nivel de raion
O.16. Remedierea infrastructurii
tehnico – edilitare

P.16.3. Extinderea sistemului centralizat de canalizare

P.16.4. Conectarea şi asigurarea instituţiilor sociale
(şcoli, spitale) la sistemul de apă şi canalizare

MEDIU

Insuficienţa sistemelor de eficienţă
energetică

Lipsa pîrghiilor eficiente de
protejare a mediului şi de
dezvoltare durabilă

P.16.5. Modernizarea reţelei de energie electrică şi a
eficienţei energetice

Nivel al gazificării limitat

P.16.6. Extinderea accesului populatiei la surse de
gaz

Nivelul scăzut al iluminării publice pe
străzile şi căile de acces la zone
rezidenţiale

P.16.7. Extinderea reţelelor electrice de iluminat pe
căile de acces către zonele rezidenţiale

Calitatea nesatisfăcătoare a
drumurilor şi căilor de acces între
mediul rural şi cel urban, precum şi
către centrele educaţionale

P.17.1. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor care
unesc centrele educaţionale, precum şi drumurile
dintre oraşul Hînceşti şi satele aferente şi interrurale

O.17. Remedierea infrastructurii de
transport

Distribuţia neproporţională a
resurselor din fondul rutier

P.17.2. Program de monitorizare şi distribuţie
echilibrată a resurselor din fondul rutier

Existenţa riscului de apariţie a
evenimentelor dezastruoase în sectorul
agricol

P.18.1. Program de investiţii în infrastructura de scară
mică, inclusiv de conservare a solului şi bazinelor
acvatice precum şi a zonelor umede

Energia regenerabilă nevalorificată
deplin

Efecte negative ale activităţii umane
asupra mediului ambiant

O.18. Protejarea mediului ambiant
şi asigurarea dezvoltării durabile

P.18.2. intensificarea utilizării energiei regenerabile în
consumul energetic

P.18.3. Program de reducere a efectelor negative ale
activităţii umane asupra mediului

RESURSE NATURALE
CULTURĂ ŞI SPORT

Forma inadecvată de proprietate
asupra fondului forestier

O.19. Extinderea fondului forestier

P.19.1. Programul de extindere a fondului silvic,
inclusiv a celui privat

Lipsa investiţiilor privind utilizarea
zăcămintelor naturale

O.20. Atragerea investiţiilor şi
lansarea afacerilor noi privind
extragerea şi prelucrarea
zăcămintelor naturale

P.20.1. Elaborarea şi implementarea practică a
proiectelor (propunerilor) investiţionale privind
valorificarea resurselor naturale

Eficienţa scăzută a utilizării
resurselor naturale

Infrastructura de agrement, sport şi
cultură slab dezvoltate, în special în
mediul rural

P.21.1. Reabilitarea clădirilor şi infrastructurii
unităţilor culturale şi sportive din oraşul Hînceşti şi
satele aferente

Capital uman insuficient necesar
promovării patrimoniului culturalsportiv

P.21.2. Formarea profesională a capitalului uman
pentru promovarea patrimoniului cultural-sportiv

Capitalul socio – cultural slab
dezvoltat în raionul Hînceşti

O.21. Consolidarea capitalului
socio-cultural al raionului Hînceşti
Nevalorificarea deplină unui brand
cultural-sportiv a rlui Hînceşti

P.21.2. Valorizarea patrimoniului şi dezvoltarea
brandului cultural al raionului Hînceşti

Nevalorificarea potenţialului
angajamentului civic şi implicării
cetăţenilor în dezvoltarea mediului
socio – cultural al raionului

P.21.1. Dezvoltarea programelor de motivare a
cetăţenilor în participarea dezvoltării mediului cultural

P.22.1. Dezvoltarea traseelor turistice şi a
infrastructurii informaţionale ale raionului Hînceşti
(obiecte turistice principale, pieţe, artizanat,
meşteşuguri, etc.)
Sectorul turistic slab dezvoltat şi
nevalorificat

Traseele turistice existente (zonele de
interes turistic conform studiului
TACIS CBC) nevalorificate

O.22. Ameliorarea atractivităţii
sectorului turistic al raionului
Hînceşti

P.22.2. Integrarea traseelor turistice locale în traseele
turistice naţionale şi internaţionale
P.22.3. Îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii şi
obiectelor de destinaţie turistică

TURISMUL

P.22.4. Valorificarea potenţialului comercial al
raionului ca zonă de tranzit
P.23.1. Crearea instrumentelor şi metodelor de
promovare turistică a raionului Hînceşti

Promovarea turistică inadecvată

P.23.2. Îmbunătăţirea serviciilor de informare şi
promovare turistică

Număr mic de turişti care vizitează
raionul Hînceşti anume pentru
potenţialul turistic al acestuia
Lipsa brandului turistic local

Portofoliul ofertelor turistice limitat

P.23.3. Atragerea turiştilor prin organizarea de
evenimente culturale şi de agrement de calitate
O.23. Îmbunătăţirea brandului
turistic local

P.23.4. Diversificarea ofertelor turistice(turismul
agricol, ecologic, sportiv, vânătoresc)

Posibilităţile de petrecere a timpului
liber în raionul Hînceşti sunt
insuficiente

P.23.5. Diversificarea posibilităţilor de petrecere a
timpului liber în raionul Hînceşti

Cadre slab calificate care să dezvolte
şi promoveze sectorul turistic al
raionului Hînceşti

P.23.6. Îmbunătăţirea specializării resurselor umane
din sectorul turistic

Obiectivele strategice şi programele generate în rezultatul atelierului de determinare a
viziunii comune pentru dezvoltarea raionului Hînceşti, sunt prezentate în tabelul de mai
jos:
Tabelul 42. Acţiuni strategice de atingere a Viziunii – raionul Hînceşti în anul 2020
DECLARAŢIA DE VIZIUNE: RAIONUL HÎNCEŞTI ÎN ANUL 2020
DOMENIUL DE INFLUENŢĂ

PROIECTE
1.1. Reorganziarea liceelor

Sistemul educaţional

1.2. Reducerea numărului de şcoli
1.3. Crearea unui liceu mixt moldo-rus
1.4. crearea şcolilor post-liceale
1.5. Dezvoltarea infrastructurii pentru şcolile de arte, sportive şi a educaţiei
extraşcolare (centre culturale)
2.1. Crearea unui sistem modern de servicii sociale integrat

Protecţia socială

Asistenţa medicală

Tinere şi sport

Cultură

2.2. Incluziunea socială a persoanelor din păturile vulnerabile
2.3. Crearea centrelor de zi pentru copii
2.4. Crearea centrelor multifuncţionale pentru persoanele în etate.
2.5. Crearea de locuinţe sociale pentru tinerii specialişti din domeniul
bugetar
3.1. Reabilitarea infrastructurii spitalelor
3.2. Dotarea şi modernizarea spitalelor
3.3. Menţinerea spitalului din satul Cărpineni
3.4. Crearea unui centru de reabilitare fiziologică (pe lângă spitalul raional)
3.5. Elaborarea unor măsuri de educare a modului sănătos de viaţă şi
prevenirea anumitor boli prin intermediul unor campanii de informare sau
programe de asistenţă
4.1. Construcţia unui Complex Sportiv (multifuncţional)
4.2. Crearea spaţiilor de odihnă şi agrement
4.3. Reorganizarea, dotarea şi modernizarea Şcolii de Sport
4.4. Crearea Centrului de Resurse pentru Tineret
5.1. Renovarea şi modernizarea bibliotecilor:
5.2. Reorganizarea Caselor de Cultură (transformarea acestora în Centre
multifuncţionale de cultură şi agrement)
5.3. Crearea brandului cultural al raionului Hînceşti:
a) Crearea şi/sau susţinerea folclorului (2 orchestre folclorice)
b) Dezvoltarea evenimentelor culturale tradiţionale raionului
Hînceşti
6.1. Instituirea tradiţiilor europene (renunţarea la autovehicule pentru o zi)

Mediul

Agricultura

6.2. Continuarea Concursului raional „Cea mai verde, curată şi salubră
localitate”
6.3. Ameliorarea funcţionării staţiilor de epurare
6.4. Instituirea străzilor pietonale
7.1. Consolidarea terenurilor agricole:
a) Identificarea proprietarilor
b) Crearea unei baze electronice de date, publică şi transparentă, de
prezentare a ofertelor de vînzare şi cumpărare a terenurilor,
arendă, schimb
7.2. Restabilirea şi dezvoltarea sistemului de irigare şi antigrindină:
a) Crearea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigare
7.3. Crearea asociaţiilor agricultorilor:
a) Acordarea suportului logistic din partea APL pentru asociaţie

7.4. Procesarea produselor agricole:
a) Construirea morilor de prelucrare a materiei prime agricole
7.5. Restabilirea culturilor tradiţionale:
a) Instruirea producătorilor agricoli cu suportul societăţii civile
7.6. Dezvoltarea marketingului în agricultură
8.1. Revitalizarea întreprinderilor stagnante, dar cu istoric de activitate
8.2. Punere la dispoziţie a spaţiilor pentru desfăşurarea activităţii industriale
Industria

8.3. Dezvoltarea industriilor noi şi creative
8.4. Valorificarea spaţiilor şi terenurilor industriale existente
8.4. Utilizarae energiei regenerabile şi valorificarea altor surse de energie
alternativă
8.1. Crearea traseului turistic raional

Turismul

Transport

Infrastructura tehnico-edilitară

Alte domenii

8.2. Dezvoltarea turismului rural
8.3. Dezvoltarea turismului egumenic
8.4. Dezvoltarea turismului de vînătoare şi pescuit
8.5. Repunerea în valoare a patrimoniului istorico-cultural:
a) Restaurarea şi punerea în valoarea a complexului turistic Manuc
Bei
8.6. Promovarea turismului:
a) Crearea portalului informaţional privind patrimoniul cultural
existent
9.1. Construcţia şi menţinerea drumurilor locale:
a) Expertiza pentru construcţia drumurilor locale
10.1.Extinderea şi moernizarea reţelelor de apă şi canalizare
10.2.Îmbunătăţirea managementului deşeurilor:
a) Lichidarea gunoiştilor neautorizate
b) Analiza posibilităţilor de ameliorare a serviciului de salubrizare
prin PPP
11.1. Dezvoltarea serviciilor de marketing şi consultanţă:
a) Crearea de către APL a suportului informaţional pentru agenţii
economici

Sursa: Elaborat cu suportul IEFS în baza informaţiei prezentate de către societatea civilă şi APL în cadrul
celui de-al doilea atelier

NOTĂ: în capitolul Cadrul Operaţional al Strategiei, va fi reflectată strategia finală de
dezvoltare a raionului Hînceşti pînă în anul 2020. Aceasta va reflecta rezultatele
obţinute în urma consultărilor publice şi discuţiilor pe seama strategiei.

3.2. CADRUL OPERAŢIONAL AL STRATEGIEI

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.1.

Buna guvernare

Obiectiv strategic 1. Ameliorarea performanţelor manageriale ale APL

Programe

Proiecte

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

Pr.1.1.1. Realizarea cursurilor de instruire în domeniul
managementului strategic şi a managementului prin
obiective
Pr.1.1.2. Organizarea deplasărilor în vederea
schimbului de experienţă

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

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

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

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

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.1.

Buna guvernare

Obiectiv strategic 2. Implicarea comunităţii în procesul de guvernare locală

Programe

Proiecte

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

Pr.2.1.1. Proiect de iniţiere a grupurilor de acţiune locală:
a) Configurarea structurală şi funcţională a LAG
b) Sesiune de pregătire şi specializare a membrilor
LAG

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

Pr.2.2.1. Realizarea unui ghid informativ şi derularea
campaniei de informare cu privire la metodele de
consultare publică şi bunele practici de urmat

P.2.3. Asigurarea transparenţei activităţii APL

Pr. 2.3.1. Instruire privind pregătirea APL de nivel I şi II în
realizarea rapoartelor de activitate
Pr.2.3.2. Proiect de dezvoltare a postului de radio local

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.2.

Dezvoltare economică

Obiectiv strategic 3. Revigorarea industriei

Programe

Proiecte

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

Pr.3.1.1. Crearea şi dezvoltarea unor baze de date
privind ofertele sau solicitările agenţilor economici din
raion, din ţară şi de peste hotarele republicii, şi oferirea
accesului liber la aceste date a tuturor persoanelor
interesate

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

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

P.3.3. Crearea brandurilor locale pentru anumite
produse

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

P.3.4. Îmbunătăţirea infrastructurii de procesare a
producţiei agroindustriale

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

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.2.

Dezvoltare economică

Obiectiv strategic 4. Impulsionarea activităţii investiţionale

Programe

Proiecte

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

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

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

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

P.4.3. Promovarea imaginii investiţionale a raionului
Hînceşti

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

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

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

Programe

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

Proiecte

Pr.5.1.1. Organizarea instruirii tinerilor (în şcoli, colegii, licee)
în vederea obţinerii competenţelor de lansare şi desfăşurare a
propriei afaceri. (inclusiv formarea preliminară a profesorilor).
Pr.5.1.2. Îmbunătăţirea formării antreprenorilor locali (cu
accent pe antreprenorii potenţiali, tineri, începători şi femei)
Pr.5.1.3. Proiecte de promovare a istoriilor de afaceri de succes
din raion (invitarea în şcoli şi şcoli profesionale a antreprenorilor
de succes; promovarea în mass-media raională, …),
Pr.5.1.4. Racordarea sistemului de învăţământ profesional şi de
reciclare a cadrelor raionului cu nevoile mediului de afaceri
(crearea şi întreţinerea unei baze de date electronice a cererii şi
ofertei pe piaţa forţei de muncă, monitorizarea necesităţilor
întreprinderilor în anumite specialităţi şi calificări, actualizarea
listei de specialităţi în şcolile profesionale din raion)
Pr.5.1.5. Organizarea instruirii antreprenorilor (în elaborarea
planurilor de afaceri şi a proiectelor investiţionale, privind
procedura de obţinere a creditelor, alegerea celor mai optime
condiţii de investire)

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

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

Programe

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

Proiecte

Pr.5.2.1. Iniţiative de informare a IMM-urilor privind
principalele probleme ale mediului de afaceri:
a) Instituirea unei unităţi de informare a ÎMM
privind mediul de afaceri
b) Crearea unei baze de date privind mediul de
afaceri a raionului Hînceşti şi oportunităţile
existente
Pr.5.2.2. Susţinerea activităţii celor mai bune instituţii,
care oferă suport antreprenorilor pe teritoriul raionului
– informare, consultanţă, logistică, marketing, cercetări
Pr.5.2.3. Crearea şi organizarea instituţională,
promovarea incubatoarelor de afaceri pentru susţinerea
tinerilor din raionul Hînceşti

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

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

Programe

Proiecte

P.5.3. Dezvoltarea cooperării şi integrării
întreprinderilor, prin asocierea lor în
cooperative, clustere, holdinguri, alte forme de
asociere a mediului de afaceri

Pr.5.3.1. Сrearea condiţiilor pentru cooperarea şi integrarea
întreprinderilor în formă de cooperative, clustere, holdinguri,
etc.
Pr.5.3.2. Proiect de susţinere a iniţiativelor întreprinderilor,
interesate în cooperarea în formă de clustere şi holdinguri

P.5.4. Consolidarea dialogului dintre
antreprenori şi organele de administrare
publică la toate nivelele

Pr.5.4.2. Susţinerea creării şi consolidării asociaţiilor de afaceri,
consolidarea lor:
a) Promovarea necesităţii de consolidare a mediului de
afaceri pentru parteneriatul cu autorităţile şi lobby-ul
intereselor mediului de afaceri
Pr.5.4.3. Elaborarea mecanismului de implicare a
antreprenorilor în procesul de examinare şi adoptare a
deciziilor, referitor la mediul de afaceri la toate nivelele de
administrare:
a) Crearea de Consilii a mediului de afaceri pe lângă OAP
Pr.5.4.4. Моnitorizarea mediului de afaceri în raion (elaborarea
şi aprobarea metodicii de evaluare în cadrul APL a mediului de
afaceri din raionul Hînceşti

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

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

Programe

P.5.5. Dezvoltarea cooperării transfrontaliere

Proiecte
Pr.5.5.1. Оrganizarea instruirii antreprenorilor, orientaţi asupra
cooperării transfrontaliere (privind beneficiile şi riscurile
acestei cooperări, căutarea partenerilor străini, legislaţia şi piaţa
României în diverse domenii)
Pr.5.5.2. Efectuarea studiilor de marketing a pieţei din România
pe principalele grupe de bunuri, care prezintă interes strategic
pentru raion
Pr.5.5.3. Iniţierea şi susţinerea din partea APL a activităţii
instituţiei sau a proiectului, orientat nemijlocit
asupra cooperării transfrontaliere a mediului de afaceri
Pr.5.5.4. rularea unei campanii de încurajare a comerţului
transfrontalier

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

Obiectiv strategic 6. Sporirea competitivităţii sectorului agricol în raionului Hînceşti

Programe

Proiecte

P.6.1. Programul consolidării terenurilor
agricole

Pr.6.1.1. Proiect în cadrul Politicii Publice de Consolidare a
Terenurilor Agricole a MAIA
Pr.6.1.2. Crearea unei baze electronice de date, publică şi
transparentă, de prezentare a ofertelor de vînzare şi cumpărare
a terenurilor, arendă, schimb

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

Pr.6.2.1. Înfiinţarea unui birou de consiliere, facilitare şi
intermediere a asocierilor
Pr.6.2.2. Proiect de creare a grupurilor de producători agricoli

P.6.3. Susţinerea investiţiilor pentru
modernizarea exploataţiilor agricole

Pr.6.3.1. Proiecte de co-finanţare a investiţiilor

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

Pr.6.4.1. Proiecte de integrare a întreprinderilor agricole şi de
procesare în cadrul unor filiere agro-alimentare
Pr.6.4.2. Studiu de zonare a tipurilor de produse din sistemul
agroalimentar raional
Pr.6.4.3. Proiect de promovare a avantajelor producţiei,
comercializării şi procesării în cadrul unui sistem agroalimentar
integrat

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.2.

Dezvoltare economică

Obiectiv strategic 6. Sporirea competitivităţii sectorului agricol în raionului Hînceşti

Programe

Proiecte

P.6.5. Program de dezvoltare a sectorului
zootehnic

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

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

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

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

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

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

Pr.6.8.1. Proiect de creare a sistemului pentru irigare
Pr.6.8.2. Crearea Asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigare

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

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

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

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

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.3.

Capitalul uman

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

Programe

Proiecte

P.7.1. Parteneriate cu unităţile de formare

Pr.7.1.1. Crearea unei unităţi specializate de intermediere între
instituţiile de formare şi cererea de cadre calificate
Pr.7.1.2. Proiecte de formare continuă pe arii de specializare, în
dependenţă de cererea pentru cadre calificate

P.7.2. Program de ocupare a forţei de muncă

Pr.7.2.1. Prestarea serviciilor de informare, consiliere şi
orientare profesională persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă
Pr.7.2.2. Organizarea seminarelor informative cu participarea
şomerilor şi agenţilor economici în scopul sporirii şanselor de
integrare a şomerilor pe piaţa muncii
Pr.7.2.3. Organizarea în parteneriat cu mediul de afaceri a
tîrgurilor locurilor de muncă
Pr.7.2.4. Sporirea accesului la informaţii şi servicii
implementate pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din
grupurile vulnerabile
Pr.7.2.5. Proiect de mobilizare a şomerilor din mediul rural
pentru antrenarea acestora în lucrări publice

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

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

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.3.

Capitalul uman

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

Programe

Proiecte

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

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

Pr.8.1.2. Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru
realizarea obiectivelor Programului naţional strategic în
domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (20112025)
Pr.8.1.3. Proiect de prevenire a marginalizării vîrstnicilor din
viaţa socială
Pr.8.1.4. Crearea proiectului de încadrare în activităţi de muncă
a persoanelor vîrstnice după pensionare, prin aplicarea
mecanismelor de susţinere a patronatelor şi recalificarea
vîrstnicelor la necesitate.

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.3.

Capitalul uman

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

Programe

P.8.2. Programul de protecţie şi planificare a
familiei

Proiecte

Pr.8.2.1. Organizarea şi susţinerea serviciului calificat şi
integrat de sănătate a reproducerii.
Pr.8.2.2. Implementarea standardelor de prestare a serviciilor
de sănătate a reproducerii la nivel raional şi local.
Pr.8.2.3. Program de monitorizare şi control permanent asupra
creării condiţiilor inofensive de muncă pentru femeile gravide şi
femeile care alăptează, un orar de muncă flexibil şi un regim
redus de muncă,
precum şi concediul de maternitate şi indemnizaţii, în modul
stabilit de actele legislative în vigoare.
Pr.8.2.4. Crearea centrelor specializate de prestare a

serviciilor social-orientate către familiile vulnerabile cu femeile
gravide şi copii, prin patronat social, organizat la nivelul
comunităţii, în realizarea acţiunilor de educaţie şi sprijin al
acestor familii.
Pr.8.2.5. Crearea centrelor de reabilitare şi consiliere
psihologică, socio-medicale pentru persoanele vîrstnice cu
condiţii nefavorabile de trai, de tip privat
Pr.8.2.6. Implementarea măsurilor de susţinere a activităţilor
pentru asigurarea alimentaţiei adolescenţilor din păturile
socialmente vulnerabile şi din instituţiile instructiv-educaţionale
şi curative.
Pr.8.2.7. Promovarea şi sprijinirea dezvoltării reţelei de
furnizare a serviciilor comunitare către persoanele vîrstnice
solitare.
Pr.8.2.8. Crearea centrului multifuncţional pentru persoanele în
etate

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

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

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.4.

Servicii publice

Obiectiv strategic 9. Remedierea infrastructurii ocrotirii sănătăţii

Programe

Proiecte

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

Pr. 9.1.1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii spitalelor

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

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

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

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

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.4.

Servicii publice

Obiectiv strategic 10. Ridicarea accesibilităţii la serviciile medicale

Programe

Proiecte

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

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

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

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

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.4.

Servicii publice

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

Programe

Proiecte

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

Pr.11.1.1. Instituirea centrelor de zi şi a caselor de de copii de
tip familial, reintegrarea în familia biologică a copiilor aflaţi în
dificultate
Pr.11.1.2. Dezvoltarea ”Serviciilor pentru persoanele cu
dizabilităţi şi persoanele aflate în incapacitatea de a se îngriji
individual”
Pr.11.1.3. Proiect de includere socială a persoanelor de
naţionalitate romă, de diverse confesiuni religioase, cu handicap
(fizic şi mintal).

P.11.2. Sporirea nivelului calităţii serviciilor
sociale prestate cetăţenilor raionului

Pr.11.2.1. Proiectul privind întreţinerea centrelor
multifuncţionale pentru persoanele în etate şi dotarea azilurilor
de bătrâni cu echipament
Pr.11.2.2. Proiectul de instruire a asistenţilor sociali şi
perfecţionarea lor profesională continuă

P.11.3. Ameliorarea accesului persoanelor din
păturile vulnerabile la viaţa socială a raionului

Pr.11.3.1. Proiectul pentru adaptarea infrastructurii
transportului la nevoile persoanelor cu dizabilităţi
Pr.11.3.2. Incluziunea profesională a persoanelor din păturile
vulnerabile
Pr.11.3.3. Proiect de dezvoltare a antreprenoriatului social
pentru includerea persoanelor din păturile
sociale în cîmpul muncii

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.4.

Servicii publice

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

Programe

Proiecte

P.12.1. Crearea serviciului de salubrizare şi
gestionare a deşeurilor

Pr.12.1.1. Crearea serviciului de salubrizare în localităţi
Pr. 12.1.2. Elaborarea regulamentelor cu privire la funcţionarea
serviciului de colectare a deşeurilor în raionul Hînceşti
Pr. 12.1.3. Proiect de efectuare a analizei compoziţiei
morfologice a deşeurilor
Pr.12.1.4. Realizarea planului local de gestionare a deşeurilor
(anual)

P.12.2. Lichidarea gunoiştilor neautorizate

Pr.12.2.1. Proiect de lichidare a gunoiştilor neautorizate prin
recultivarea terenurilor şi evacuare a deşeurilor
Pr.12.2.2. Proiect de amenajare a gunoiştilor autorizate

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.4.

Servicii publice

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

Programe

Proiecte

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

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

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

Pr.12.4.1. Organizarea campaniilor de informare a publicului, în
localităţile care vor fi dotate cu rampe, cu privire la colectarea
selectivă a deşeurilor
Pr.12.4.2. Concurs între instituţii de colectare a maculaturii
(anual)

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

Pr.12.5.1. Proiect de procurare a echipamentului pentru
presarea plasticului, hîrtiei, sticlei
Pr.12.5.2. Proiect de procurare a pubelelor, containerelor şi
coşurilor de gunoi pentru raionul Hînceşti
Pr.12.5.3. Proiect investiţional de susţinere a PPP în dezvoltarea
afacerilor din domeniul reciclării deşeurilor

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.5.

Educaţia

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

Programe

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

Proiecte

Pr.13.1.1 Realizarea şi finalizarea procesului de optimizare a
structurii şi distribuirii preşcolarilor, elevilor şi corpului didactic
Pr.13.1.2 Consolidarea şi optimizarea reţelei şi capacităţilor
instituţiilor educaţionale

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.5.

Educaţia

Obiectiv strategic 14. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale publice

Programe

Proiecte

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

Pr. 14.1.1 Organizarea pe lîngă instituţiile educaţionale a
centrelor de prestare a serviciilor ce vizează domeniul
educaţional, cu implicarea specialiştilor calificaţi
Pr.14.1.2. Elaborarea instrumentelor de motivare a specialiştilor
de profil
Pr.14.1.3. Cursuri de instruire a specialiştilor în tehnica predării
şi în domeniile de profil

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

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

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

Pr.14.2.1. Proiect de sporire a angajamentului şi implicării
părinţilor în formarea educaţională şi profesională a copiilor
Pr. 14.3.1. Acumularea şi utilizarea resurselor financiare şi
materiale în scopul susţinerii educaţiei copiilor din familiile
social vulnerabile
Pr.14.3.2. Elaborarea unei platforme electronice de colectare a
fondurilor pentru susţinerea educaţiei elevilor din familiile social
vulnerabile

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.6.

Infrastructura

Obiectiv strategic 15. Remedierea infrastructurii tehnico – edilitare

Programe

Proiecte

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

Pr.15.1.1. Studiu tehnic pentru modernizarea şi extinderea
reţelei de alimentare cu apă potabilă
Pr.15.1.2. Proiect de reparaţie a reţelei de alimentare cu apă
potabilă
Pr.15.1.3. Proiect de extindere a reţelei de alimentare cu apă
potabilă

P.15.2. Program de catalogare a surselor de apă
disponibile la nivel de raion

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

P.15.3. Extinderea sistemului centralizat de
canalizare

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

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

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

P.15.5. Extinderea accesului populatiei la surse
de gaz

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

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

Pr.15.6.1. Proiect de modernizare a reţelelor electrice învechite
Pr.15.6.2. Proiect de extindere a reţelelor electrice către zonele
rezidenţiale lipsite de acces la reţeaua electrică

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.6.

Infrastructura

Obiectiv strategic 16. Remedierea infrastructurii de transport

Programe

Proiecte

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

Pr.16.1.1. Studiu de asigurare a unui management eficient al
agentului economic pentru modernizarea reţelelor de drum
Pr.16.1.2. Studiu de fezabilitate pentru construcţia şi dezvoltarea
drumurilor locale

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

Pr.16.2.1. .Elaborarea planului de monitorizare şi distribuţie
eficientă a resurselor din fondul rutier la nivel de raion pe tipuri
de necesităţi
Pr.16.2.2. Instruirea reprezentaţilor APL privind monitorizarea
şi distribuţia eficientă a resurselor din fondul rutier la nivel de
raion

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.7.

Mediul ambiant

Obiectiv strategic 17. Protejarea mediului ambiant şi asigurarea dezvoltării durabile

Programe

Proiecte

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

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

P.17.2. Intensificarea utilizării energiei
regenerabile în consumul energetic

Pr.17.2.1. Elaborarea studiului privind potenţialul regenerabil de
energie existent în raionul Hînceşti
Pr.17.2.2. Realizarea unui ghid local privind utilizarea şi
necesitatea utilizării surselor alternative de energie
Pr.17.2.3. Cofinanţarea instituţiilor publice pentru izolarea
termică şi schimbarea geamurilor
Pr.17.2.4. Proiect investiţional de utilizare a biogazului şi arderea
biomasei pentru susţinerea energetică a instituţiilor şcolare

P.17.3. Program de reducere a efectelor
negative ale activităţii umane asupra mediului

Pr.17.3.1. Lansarea concursului privind soluţii şi modalităţi de
dezvoltare a proiectelor de protejare a mediului ambiant şi
dezvoltare durabilă
Pr.17.3.2. Lansarea concursului cea mai curată şi înverzită
comună

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.7.

Mediul ambiant

Obiectiv strategic 18. Extinderea fondului forestier

Programe

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

Proiecte

Pr.18.1.1.Proiectul de identificare a terenurilor proprietate
privată preconizate pentru împădurire
Pr.18.1.2. Proiectul ”Împădurirea suprafeţelor nevalorificate în
producţia agricolă”

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.7.

Mediul ambiant

Obiectiv strategic 19. Atragerea investiţiilor şi lansarea afacerilor noi privind extragerea şi prelucrarea zăcămintelor
naturale

Programe

P.19.1. Elaborarea şi implementarea practică a
proiectelor (propunerilor) investiţionale privind
valorificarea resurselor naturale

Proiecte

Pr.19.1.1. Elaborarea studiului de fezabilitate privind
valorificarea zăcămintelor naturale ale raionului Hînceşti
Pr.19.1.2. Elaborarea proiectului investiţional pentru atragerea
partenerului privat

OBIECTIVE STRATEGICE
3.2.7.

Cultură şi sport

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

Programe

Proiecte

P.20.1. Reabilitarea clădirilor şi infrastructurii
unităţilor culturale şi sportive din oraşul
Hînceşti şi satele aferente

Pr.20.1.1. Construcţia ”Bibliotecii tip” din oraşul Hînceşti
Pr.20.1.2. Renovarea instituţiilor de cultură: 16 case de cultură, 2
instituţii de învăţămînt artistic, 3 muzee

P.20.2. Formarea profesională a capitalului
uman pentru promovarea patrimoniului
cultural-sportiv

Pr.20.2.1. Organizarea de cursuri si traininguri pentru specialiştii
din cadrul APL în domeniul managementului cultural
Pr.20.2.2. Proiect de atragere a tinerilor talente sportive în
procesul de consultare şi participare cu APL în vederea
promovării capitalului cultural sportiv a raionului

P.20.3. Dezvoltarea infrastructurii sportive

Pr.20.3.1. Construcţia ”Complexului Sportiv”
Pr.20.3.2. Crearea Centrului de Resurse pentru Tineret

P.20.4. Valorizarea patrimoniului şi dezvoltarea
brandului cultural al raionului Hînceşti

Pr.20.4.1. Concepţia „Brandul cultural Hînceşti”
Pr.20.4.2. Proiectul ”Organizarea manifestaţiilor şi activităţilor
culturale”

P.20.5. Dezvoltarea programelor de motivare a
cetăţenilor în participarea dezvoltării mediului
cultural

Pr.20.5.1. Campanii de conştientizare şi educare a tinerilor
privind valorile culturale ale raionului Hînceşti

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.8.

Turism

Obiectiv strategic 21. Remedierea atractivităţii sectorului turistic al raionului Hînceşti

Programe

Proiecte

P.21.1. Dezvoltarea traseelor turistice şi a
infrastructurii informaţionale ale raionului
Hînceşti (obiecte turistice principale, pieţe,
artizanat, meşteşuguri, etc.)

Pr.21.1.1. Crearea portalului informaţional privind patrimoniul
cultural existent
Pr.21.1.2. Realizarea unei monografii locale cu obiectele turistice
principale, pieţe, artizanat, etc.
Pr.21.1.3. Elaborarea planului de dezvoltare a traseelor turistice
în zona transfrontalieră
Pr.21.1.4. Elaborarea proiectului de identificare şi dezvoltare a
traseului turistic local

P.21.2. Integrarea traseelor turistice locale în
traseele turistice naţionale şi internaţionale

Pr.21.2.2. Elaborarea şi implementarea unui program de
dezvoltare a turismului rural
Pr.21.2.3. Elaborarea şi dezvoltarea unui program de dezvoltare a
turismului egumenic
Pr.21.2.4. Elaborarea şi dezvoltarea unui program de dezvoltare a
turismului vînătoresc şi de pescuit

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.8.

Turism

Obiectiv strategic 21. Remedierea atractivităţii sectorului turistic al raionului Hînceşti

Programe

Proiecte

P.21.3. Remedierea şi modernizarea
infrastructurii şi obiectelor de destinaţie
turistică

Pr.21.3.1. Proiectul de restaurare şi punere în valoare a
complexului turistic Manuc Bei
Pr.21.3.2. Proiectul de îmbunătăţire a obiectelor turistice incluse
în circuitul turistic local şi transnaţioanl

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

Pr.21.4.1. Elaborarea unui master plan privind oportunităţile
comerciale ale raionului Hînceşti ca zonă de tranzit
Pr.21.4.2. Crearea unei pieţe de comercializare a produselor
meşteşugăreşti şi alte produse caracteristice raionului, în zona de
tranzit

OBIECTIVE STRATEGICE

3.2.8.

Turism

Obiectiv strategic 22. Îmbunătăţirea brandului turistic local

Programe

Proiecte

P.22.1. Crearea instrumentelor şi metodelor de
promovare turistică a raionului Hînceşti

Pr.22.1.1. Reactualizarea strategiei de dezvoltare a turismului
(2007 – 2011)
Pr.22.1.2. Susţinerea şi promovarea desfăşurării manifestaţiilor
culturale raionale (ex.: promovarea meşteşugăritului local şi
artizanatului)
Pr.22.1.3. Crearea unor materiale de informare turistică dedicate
turiştilor potenţiali şi distribuţia acestora
Pr.22.1.4. Participarea la tîrguri naţionale şi internaţionale de
turism
Pr.22.1.5. Elaborarea unui film, emisiuni radio şi tv despre
potenţialul turistic al raionului Hînceşti

P.22.2. Îmbunătăţirea serviciilor de informare şi
promovare turistică

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

P.22.3. Diversificarea ofertelor turistice

Pr.22.3.1. Diversificarea ofertei meşteşugăreşti raionale

3.3. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
PLANULUI STRATEGIC

3.4.1. MECANISMUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului
Hîncești are drept scop aprecierea gradului de realizare a programelor și proiectelor propuse de
document, per ansamblu, cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări ale obiectivelor,
programelor, ţintelor și proiectelor.
Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informaţiilor despre modul de implementare a
Strategiei propuse pentru dezvoltarea durabilă a raionului Hîncești.
Evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării cu scopul de
a analiza modul în care strategia şi-a atins ţinta şi a avut eficienţa scontată.

Monitorizarea va fi efectuată de către instituţia Consiliului Raional Hînceşti, care va
consta în verificarea şi controlul implementării proiectelor recomandate, de către
instituţiile sau/şi direcţiile responsabile, propuse în această strategie, de către echipa de
lucru în comun acord cu reprezentaţii Consiliului Raional Hînceşti.
Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere a
ţintelor propuse iniţial cu situaţia dezvoltării raionului la diferite momente de timp.
Evaluarea implementării strategiei presupune analiza evoluţiei indicatorilor de
monitorizare şi a stadiului la care aceştia se află în funcţie de ţintele aferente stabilite
(valoarea planificată/preconizată) în cadrul obiectivelor strategice.
Este notoriu şi recomandat, în cazul unor modificări de anvergură a mediului socioeconomic, politic sau/şi tehnologic să fie documentul Strategiei revizuit.

3.4.2. INDICATORI DE MONITORIZARE

OBIECTIVE STRATEGICE

INDICATORI DE MONITORIZARE
Funcţionari publici formaţi în domeniul managementului strategic
şi prin obiective (% din total)
Funcţionari publici formaţi în domeniul managementului de proiect
(% din total)

O.1. Remedierea performanţelor manageriale ale APL

Proiecte investiţionale finanţate (număr)
Strategii de dezvoltare locală realizate (număr)
Funcţionari publici formaţi în domeniul tehnologiilor
informaţionale (număr)
Actori locali implicaţi în LAG (număr)
Participanţi (societate civilă) la consultările publice (număr)

O.2. Implicarea comunităţii în procesul de guvernare
locală

Evenimente publice desfăşurate (număr)
Ediţii şi publicaţii apărute referitor la actul de guvernare locală şi
rezultatele atinse (număr)
Persoane angajate în sectorul industrial (număr)
Volumul producţiei industriale (mil. MDL, preţuri curente)

O.3. Revigorarea industriei

Modificarea volumului producţiei industriale (%)

Salariul angajaţilor din industrie (creşteri în preţuri comparabile)
Ponderea producţiei industriale livrate în exterior în total producţie
livrată

O.4. Impulsionarea activităţii investiţionale

Volumul investiţiilor în capital fix (mil. MDL, preţuri curente)
Evenimente investiţionale organizate în raionul Hînceşti

Soldul investiţiilor străine (mil. USD)

Tineri instruiţi în domeniul afacerilor şi antreprenoriatului (număr)
Femei instruite în domeniul afacerilor şi antreprenoriatului
(număr)
Antreprenori instruiţi în domeniul antreprenoriatului (număr)
Întreprinderi nou create (număr)
Furnizori ai serviciilor de advisoring şi consultanţă în raion (număr)

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

Antreprenori ce au apelat la linii de finanţare (număr)

Antreprenori care au beneficiat de credite bancare (număr)
Întreprinderi care s-au asociat în diverse forme de cooperare
(număr)
Întreprinderi/antreprenori, care au fost implicaţi în dialogul cu
OAP (număr)
Întrepridneri care au participat în cadrul cooperării transfrontaliere
(număr)
Asocieri între întreprinderile înregistrate în raionul Hînceşti şi cele
din Romînia (număr)
Suprafaţa terenurilor agricole consolidate, (ha)
Asociaţii de producători agricoli formate (număr)
Sisteme agroalimentare locale în producţie, comercializare şi
procesare create (număr)
Ferme zootehnice fondate (număr)
O.6. Sporirea competitivităţii sectorului agricol în
raionului Hînceşti
Centru logistic regional pentru deservirea pieţelor agricole din
zonele transfrontaliere creat şi funcţional

Suprafeţe viticole plantate, (ha)
Suprafeţe de terenuri agricole irigate, (ha)
Puncte rachitare noi (număr)
Parteneriate încheiate între unităţile de formare şi agenţii
economici (număr)
Persoanele înregistrate la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
Hînceşti (număr)
O.7. Sporirea şanselor de integrare sau reintegrare pe
piaţa muncii

Şomerii încadraţi în cîmpul muncii (număr)
Şomerii instruiţi profesional (număr)
Şomerii antrenaţi la lucrări publice (număr)
Locurile de muncă atestate de către
agenţii economici publici şi privaţi (număr)
Comisia raională privind asigurarea securităţii demografice creată.

Planul de acţiuni privind realizarea obiectivelor Programului
naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii
Moldova (2011-2025) aprobat.
Paşaportul indicatorilor pentru evaluarea securităţii demografice
implementat.
Rata natalităţii (%)
Rata fertilităţii (%)
O.8. Crearea condiţiilor pentru creşterea cantitativă şi
calitativă a populaţiei

Rata mortalităţii (%)
Rata mortalităţii infantile (%)
Rata nupţialităţii (%)
Rata divorţurilor (%)
Programul aprobat şi implementat
Vîrstnici încadraţi în cîmpul muncii (număr)
Adresările şi accesul populaţiei la serviciile de planificare a familiei
(număr)
Sistemul de evidenţă, monitorizare şi evaluare în planificarea
familiei implementat

Rata avortulrilor (numărul avorturilor la 1000 de femei în vîrsta
fertila)
Cheltuielile pentru reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de spital, mii lei.

O.9. Remedierea infrastructurii ocrotirii sănătăţii.

Centrele de Sănătate construite (capital reparate) în mediul rural
(număr)
Centrele de Sănătate rurale dotate cu echipament medical modern
(număr)
Gradul de asigurare a populaţiei cu medici, persoane la 10 mii
locuitori
Gradul de asigurare a populaţiei cu medici, persoane la 10 mii
locuitori în mediul rural.
Gradul de asigurare a populaţiei cu asistente medicale, persoane la
10 mii locuitori

O.10. Sporirea accesibilităţii la serviciile medicale
Gradul de asigurare a populaţiei cu asistente medicale, persoane la
10 mii locuitori în mediul rural.
Medici de familie la 10 mii locuitori rurali (număr)
Ghiduri elaborate şi repartizate pentru prevenirea incidenţei cu
cele mai frecvente boli (număr)
Centrul multifuncţional din s. Ciuciuleni
(nr. beneficiari)
Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi multiple şi severe din or.
Hînceşti (nr. beneficiari)
Serviciul - Asistenţă Parentală Profesionistă-APP
(număr)
O.11. Reducerea excluziunii sociale a persoanelor din
păturile vulnerabile ale societăţii

Copii plasaţi la serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă (număr
beneficiari)
Serviciul - Case de Copii de Tip Familial (număr)-CCTF

Copii plasaţi la casele de copii de tip familial (număr beneficiari)

Serviciul - Asistenţa Personală (număr)

Persoane cu dizabilităţi plasaţi la Serviciul Asistenţă Personală
(număr persoane cu dezabilităţi)
Serviciul – Sprijin Familial (număr beneficiari)

Serviciul – Respiro (număr)

Serviciul – Respiro (număr copii cu dezabilităţi plasaţi)
Persoane cu dizabilităţi, care au trecut reabilitarea medicală
(număr);
Localităţi care beneficiază de servicii de salubrizare (număr)
Cantitate de deşeuri colectate selectiv, din total deşeuri (%)

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

Gunoişti neautorizate lichidate (număr)

Pubele, containere, coşuri de gunoi instalate (număr)
Volum deşeuri reciclate (kg.)
Campanii de informare a populaţiei cu referire la importanţa
colectării selective a deşeurilor (număr)
Grupe de preşcolari completate conform normativelor stabilite (% din
numărul lor total)

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

Edificii preşcolare cu spaţiile complet valorificate (% din numărul lor
total)
Clase şcolare completate conform normativelor stabilite (% din
numărul lor total)
Edificii de şcoli cu spaţiile complet valorificate (% din numărul lor
total)
Cadre didactice care predau obiectele sau activează în corespundere
cu profilul şi calificarea cerute (% din numărul lor total)

O.14. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale publice

Şcoli şi licee reorganizate (% din numărul lor total necesar)
Profesori instruiţi în funcţie de specializare (% din numărul total al
pedagogilor)

Contracte încheiate pentru prestarea serviciilor educaţionale de către
centrul creat
Părinţi sau persoane ce îi reprezintă, care au participat la activităţi
educaţionale (numărul părinţilor care au participat la activităţi
educaţionale /per elev)
Nivelul frecvenţei elevilor (%)
Copii din familiile social vulnerabile cu susţinere financiară/materială
(% din numărul copiilor ce au nevoie de susţinere
financiară/materială)
Reţele de apă înlocuite/an (%)
Reţele de canalizare înlocuite/an (%)
Lungimea totală a reţelei de apă extinsă (km)
Lungimea totală a reţelei de canalizare extinsă (km).
Rata de acoperire a raionului cu reţeaua de alimentare cu apă (%).
Rata de acoperire a raionului cu reţeaua de canalizare (%)
Populaţia conectată la reţeaua de apă şi canalizare din total
populaţia raionului (%)
Apa uzată colectată, tratată (%).
O.15. Remedierea infrastructurii tehnico – edilitare

Gradul de contorizare a locuinţelor, din total locuinţe conectate la
reţea (%)
Staţii de epurare retehnologizate (număr)
Şcoli şi grădiniţe în raion conectate la reţeaua de apă şi canalizare
(număr)
Durata medie anuală efectivă a intreruperilor de la reţeaua de
distribuţie apei (zile)
Locuinţe neelectrificate, din total (%)
Reţea electrică reabilitată (km)
Pierderi de energie electrică din reţeaua electrică (kw)
Lungimea totală a reţelelor de gaze (km)
Gospodării conectate la reţeaua de gaze, din total gospodării
existente în raion (%)

Lungime de drumuri locale reconstruite (km)
O.16. Remedierea infrastructurii de transport

Lungime de drumuri locale noi construite (km)
Şosele de centură (km)

Instituţii publice care au beneficiat de proiecte de eficienţă
energetică pentru schimbarea geamurilor şi izolare termică
(număr)
O.17. Protejarea mediului ambiant şi asigurarea
dezvoltării durabile

Instituţii publice care utilizează biogazul şi biomasă ca sursă de
energie alternativă
Agenţi economici care desfăşoară activitatea de producere a
brichetelor şi paleţilor (număr)

O.18. Extinderea fondului forestier

Suprafeţe împădurite, (hectare)

O.19. Atragerea investiţiilor şi lansarea afacerilor noi
privind extragerea şi prelucrarea zăcămintelor naturale

Volumul investiţiilor privind valorificarea zăcămintelor naturale
(mil. MDL)
Case de cultură renovate (număr)
Biblioteci renovate (număr)
Muzee renovate (număr)
Librării noi (număr)
Fondul de carte înoit anual în bibliotecile publice (în %)

Personal instruit din cadrul organizaţiilor publice (%)
O.20. Consolidarea capitalului socio-cultural al raionului
Hînceşti

Evenimente culturale organizate (număr)
Produse culturale nou create (număr)
Tineri ce se antrenează în şcolile sportive, în comparaţie cu anul de
referinţă (%)
Tineri activi ai şcolilor de arte, în comparaţie cu anul de referinţă
(%)
Campanii de informare şi
promovare a mediului cultural sportiv (număr)

Portal informaţional privind patrimoniul cultural existent creat
Trasee turistice locale create şi integrate în traseele turistice
naţionale şi internaţionale (număr)
Unităţi comerciale şi de prestare a serviciilor lansate (număr)
O.21. Remedierea atractivităţii sectorului turistic al
raionului Hînceşti

Evenimente culturale şi de agrement organizate (număr)
Locaţii de agrement create (număr)
Personal din sectorul turistic instruit (număr)
Turişti sosiţi (număr)
Gradul de utilizare netă a capacităţii de cazare (%)
Participări la evenimentele turistice, tîrguri în ţară (număr)

O.22. Îmbunătăţirea brandului turistic local
Participări la evenimente turistice în străinătate (număr)

3.4.3. MATRICEA PLANULUI DE ACŢIUNI

OBIECTIVE
STRATEGICE

PROIECTE

RESPONSABILI

CALENDAR
ORIENTATIV
DE
IMPLEMENT
ARE

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

Consiliul Raional

2013

Bugetul local

17000

Pr.1.1.2. Organizarea deplasărilor
în vederea schimbului de
experienţă

Consiliul Raional

2013 – 2017

Bugetul local

44000

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

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

Consiliul Raional

2013 – 2014

Bugetul local,
UNDP

22000

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

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

Consiliul Raional

2013

Bugetul local

15000

PROGRAME

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

O.1. Remedierea
performanţelor manageriale
ale APL

SURSA
POTENŢIALĂ
DE
FINANŢARE

VALOAREA
PROIECTULUI,
MDL

O.2. Implicarea comunităţii
în procesul de guvernare
locală

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

Pr.2.1.1. Proiect de iniţiere a
grupurilor de acţiune locală:
c) Configurarea structurală
şi funcţională a LAG
d) Sesiune de pregătire şi
specializare a membrilor
LAG

Consiliul Raional,
APL de nivelul I şi
II

2013 – 2014

Bugetul local,
FNDR

18000

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

Pr.2.2.1. Realizarea unui ghid
informativ şi derularea campaniei
de informare cu privire la
metodele de consultare publică şi
bunele practici de urmat

Consiliul Raional

2014 – 2015

Bugetul local

62000

Pr. 2.3.1. Instruire privind
pregătirea APL de nivel I şi II în
realizarea rapoartelor de activitate

Consiliul Raional

2013

Bugetul local

10000

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

Primăria

2013 – 2014

Bugetul local

35000

Pr.3.1.1. Crearea şi dezvoltarea
unor baze de date privind ofertele
sau solicitările agenţilor
economici din raion, din ţară şi
de peste hotarele republicii, şi
oferirea accesului liber la aceste
date a tuturor persoanelor
interesate

Consiliul Raional

2013 – 2014

Bugetul local

-

P.2.3. Asigurarea transparenţei
activităţii APL

O.3. Revigorarea industriei

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

O.4. Impulsionarea activităţii
investiţionale

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

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

Consiliul Raional,
Ministerul
Transportului

2014 – 2015

Fondul rutier,
Agenţi
economici

-

P.3.3. Crearea brandurilor locale
pentru anumite produse

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

Consiliul Raional

2013 – 2014

Bugetul local,
UNDP, MEC

90000

P.3.4. Îmbunătăţirea infrastructurii
de procesare a producţiei
agroindustriale

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

Consiliul Raional,
Agenţi economici

2013-2020

USAID (CEED
II)

10000000

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

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

Consiliul Raional,
APL nivel I

2013-2014

Bugetul local

-

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

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

Consiliul Raional,
MEC

2014-2015

Bugetul local

-

Pr.4.3.1. Desfăşurarea
campaniilor de informare a
potenţialilor investitori privind
climatul investiţional al raionului

Consiliul Raional

2013-2016

MIEPO, Bugetul
local

250000

Pr.4.3.2. Elaborarea şi
diseminarea unui ghid al
oportunităţilor investiţionale în
raion

Consiliul Raional

2015

MIEPO, Bugetul
local

265000

P.4.3. Promovarea imaginii
investiţionale a raionului Hînceşti

P.5.1. Stimularea programelor de
instruire antreprenorială şi
profesională, promovarea culturii
antreprenoriale.
O.5. Dezvoltarea
antreprenoriatului, creşterea
productivităţii şi capacităţii
competitive a întreprinderilor

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

Consiliul Raional,
Direcţia
Învăţămînt;
instituţiile de
învăţămînt

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

2013 – 2015

Proiectul GEA,
ODIMM

350000

Consiliul Raional,
Ministerul
Educaţiei,
ODIMM, CCI

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat,
LED, Winrock,
ODIMM

100000

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

Consiliul Raional,
Ministerul
Educaţiei,
ODIMM, CCI

2013 – 2020

-

-

Pr.5.1.4. Racordarea sistemului
de învăţământ profesional şi de
reciclare a cadrelor raionului cu
nevoile mediului de afaceri
(crearea şi întreţinerea unei baze
de date electronice a cererii şi
ofertei pe piaţa forţei de muncă,
monitorizarea necesităţilor
întreprinderilor în anumite
specialităţi şi calificări,
actualizarea listei de specialităţi
în şcolile profesionale din raion)

Consiliul Raional,
Ministerul
Educaţiei,
ODIMM, CCI

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat,
LED, Winrock,
ODIMM

40000

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

Pr.5.1.5. Organizarea instruirii
antreprenorilor (în elaborarea
planurilor de afaceri şi a
proiectelor investiţionale, privind
procedura de obţinere a
creditelor, alegerea celor mai
optime condiţii de investire)

Consiliul Raional,
Ministerul
Educaţiei,
ODIMM, CCI

Pr.5.2.1. Iniţiative de informare a
IMM-urilor privind principalele
probleme ale mediului de afaceri:
c) Instituirea unei unităţi de
informare a ÎMM privind
mediul de afaceri
d) Crearea unei baze de
date privind mediul de
afaceri a raionului
Hînceşti şi oportunităţile
existente

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat,
LED, Winrock,
ODIMM,
Fundaţia
Argidius

100000

Consiliul Raional,
ODIMM, prestatori
de servicii de
consultanţă

2013 – 2020

Bugetul local,
ODIMM

35000

Pr.5.2.2. Susţinerea activităţii
celor mai bune instituţii, care
oferă suport antreprenorilor pe
teritoriul raionului – informare,
consultanţă, logistică, marketing,
cercetări

Consiliul Raional

2013 – 2020

Bugetul local

-

Pr.5.2.3. Crearea şi organizarea
instituţională, promovarea
incubatoarelor de afaceri pentru
susţinerea tinerilor din raionul
Hînceşti

Consiliul Raioinal

2013 – 2020

Bugetul local,
agenţi economici

-

P.5.3. Dezvoltarea cooperării şi
integrării întreprinderilor, prin
asocierea lor în cooperative, clustere,
holdinguri, alte forme de asociere a
mediului de afaceri

P.5.4. Consolidarea dialogului dintre
antreprenori şi organele de
administrare publică la toate
nivelele

Pr.5.3.1. Сrearea condiţiilor
pentru cooperarea şi integrarea
întreprinderilor în formă de
cooperative, clustere, holdinguri,
etc. (promovarea necesităţii de
cooperare pentru creşterea
potenţialului mediului de afaceri;
oferirea platformei pentru
întruniri)

MEC, Consiliul
Raional

2013 – 2020

Bugetul local,
surse externe

1000000

Pr.5.3.2. Proiect de susţinere a
iniţiativelor întreprinderilor,
interesate în cooperarea în formă
de clustere şi holdinguei
(instruirea viitorilor manageri,
suport în elaborarea
documentelor constitutive şi a
celor interne ale activităţii
clusterelor/holdingurilor,
asistenţă în organizarea activităţii
lor la etapa iniţială)

MEC, Consiliul
Raional

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat,
ODIMM, LED

200000

Consiliul Raional,
oamenii de afaceri

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat

70000

Pr.5.4.1. Оrganizarea instruirii
reprezentanţilor OAP şi ai
mediului de afaceri privind
competenţele de organizare şi
realizare a dialogului

P.5.5. Dezvoltarea cooperării
transfrontaliere

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

Consiliul Raional,
oamenii de afaceri

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat

20000

Pr.5.4.3. Elaborarea
mecanismului de implicare a
antreprenorilor în procesul de
examinare şi adoptare a deciziilor,
referitor la mediul de afaceri la
toate nivelele de administrare:
b) Crearea de Consilii a
mediului de afaceri pe
lângă OAP

Consiliul Raional,
oamenii de afaceri

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat

-

Pr.5.4.4. Моnitorizarea mediului
de afaceri în raion (elaborarea şi
aprobarea metodicii de evaluare în
cadrul APL a mediului de afaceri
din raionul Hînceşti

Consiliul Raional,
oamenii de afaceri

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat

50000

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

Consiliul Raional,
MEC

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat

70000

P.6.1. Programul consolidării
terenurilor agricole
O.6. Sporirea competitivităţii
sectorului agricol în
raionului Hînceşti

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

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

Consiliul Raional,
MEC, Agenţiile de
Dezvoltare din
România

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat,
agenţi economici

200000

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

Consiliul Raional,
MEC, Agenţiile de
Dezvoltare din
România

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat

-

Pr.5.5.4. rularea unei campanii de
încurajare a comerţului
transfrontalier

Consiliul Raional,
MEC, Agenţiile de
Dezvoltare din
România

2013 – 2020

Bugetul local,
Bugetul de Stat

100000

Pr.6.1.1. Proiect în cadrul Politicii
Publice de Consolidare a
Terenurilor Agricole a MAIA

Consiliul Raional,
Direcţia Agricolă

2014-2020

Bugetul de Stat

1500000

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

Consiliul Raional

2014

Bugetul local

30000

Pr.6.2.1. Înfiinţarea unui birou de
consiliere, facilitare şi
intermediere a asocierilor

Consiliul Raional

2014

Bugetul local,
Agenţi
economici

50000

P.6.3. Susţinerea investiţiilor pentru
modernizarea exploataţiilor agricole

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

P.6.5. Program de dezvoltare a
sectorului zootehnic

Pr.6.2.2. Proiect de creare a
grupurilor de producători agricoli

Consiliul Raional,
ACSA, FNFM,
Agroinform

2014-2020

Bugetul de Stat

1000000

Pr.6.3.1. Proiecte de co-finanţare
a investiţiilor

Consiliul Raional,
ACSA, FNFM,
Agroinform

2014-2020

IFAD, USAID,
AIPA

10000000

Pr.6.4.1. Proiecte de integrare a
întreprinderilor agricole şi de
procesare în cadrul unor filiere
agro-alimentare

Consiliul Raional,
Uniagroprotect,
FNFM

2014-2020

Banca Mondială,
USAID, Băncile
comerciale

15000000

Pr.6.4.2. Studiu de zonare a
tipurilor de produse din sistemul
agroalimentar raional

Consiliul Raional

2014 – 2016

MAIA, USAID

90000

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

Consiliul Raional

2014 – 2015

Bugetul local

4500

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

Consiliul Raional,
ACSA, FNFM,
Agroinform

2014-2020

IFAD, Băncile
comerciale

15000000

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

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

Uniagroprotect,
FNFM

2015-2016

Banca Mondială,
IFAD, BERD

8000000

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

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

Agenţii economici,
AIPA

2014-2020

AIPA, IFAD

6000000

Pr.6.8.1. Proiect de creare a
sistemului pentru irigare

Agenţii economici,
Agenţia Apele
Moldovei,
Consiliul Raional

2014-2020

AIPA, USAID

20000000

Pr.6.8.2. Crearea Asociaţiei
utilizatorilor de apă pentru irigare

Consiliul Raional

2013-2015

Agenţi
economici

10000

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

Consiliul Raional,
ACSA

2013 – 2016

ACED

100000

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

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

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

Pr.6.10.1. Restabilirea sistemului
antigrindină existent

Consiliul Raional,
MAIA

2013-2016

Bugetul local,
MAIA

-

Pr.6.10.2. Dotarea punctelor de
lansare a rachetelor cu echipament
tehnologic necesar

MAIA, Consiliul
Raional

2013-2016

MAIA, Bugetul
local, agenţii
economici

-

P.7.1. Parteneriate cu unităţile de
formare

O.7. Sporirea şanselor de
integrare sau reintegrare pe
piaţa muncii

P.7.2. Program de ocupare a forţei
de muncă

Pr.7.1.1. Crearea unei unităţi
specializate de intermediere între
instituţiile de formare şi cererea
de cadre calificate

Consiliul Raional

2014

Bugetul local

-

Pr.7.1.2. Proiecte de formare
continuă pe arii de specializare, în
dependenţă de cererea pentru
cadre calificate

Consiliul Raional,
ANOFM

2013-2020

Bugetul local,
ANOFM

400000

Pr.7.2.1. Prestarea serviciilor de
informare, consiliere şi orientare
profesională persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă

Consiliul Raional,
ANOFM

2013-2020

Bugetul de Stat,
Bugetul local

257900

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

Consiliul Raional,
ANOFM

2013-2020

Bugetul de Stat,
Bugetul local

20000

2013-2020

Bugetul local,
ANOFM, agenţi
economici,
Programul
USAID/Moldov
a de Dezvoltare
a Carierei
pentru Femei

14000

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

Consiliul Raiona,
ANOFM

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

O.8. Crearea condiţiilor
pentru creşterea cantitativă şi
calitativă a populaţiei

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

2013-2020

Consiliul
Raional,
Catholic Relief
Services/Alianţa
pentru Instruire
şi Angajare din
RM

-

2013-2020

Bugetul local,
ANOFM

-

Consiliul Raional,
CCI, antreprenori
locali

2013 – 2016

GIZ, Bugetul
local,
antreprenori
locali

150000

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

Consiliul Raional

2013

Bugetul local

-

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

Consiliul Raional

2013 -2014

Bugetul local

-

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

Consiliul Raiona,
ANOFM

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

Consiliul Raional,
ANOFM

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

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

P.8.2. Programul de protecţie şi
planificare a familiei;

Consiliul Raional

Pr.8.1.4. Crearea proiectului de
încadrare în activităţi de muncă a
persoanelor vîrstnice după
pensionare, prin aplicarea
mecanismelor de susţinere a
patronatelor şi recalificarea
vîrstnicelor la necesitate.

Consiliul Raional,
ANOFM

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

MS
CMF

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

CMF
Consiliul raional

2014 – 2017

UNFPA,
Naţiunile Unite
(United Nations)

3200000

2013-2020

Caritas
Republica Cehă,
Fondul ONU
pentru Populaţie
în Moldova
(UNFPA)

2200000

2013-2018

Bugetul de stat,
Bugetul local

1,600 mii lei

2013-2018

Bugetul de stat
Bugetul local

1,500 mii lei

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

Inspecţia teritorială
a muncii, APL

2013-2020

Bugetul de stat,
Bugetul local

-

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

APL

2013-2020

Bugetul de stat,
surse externe

2400000

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

Consiliul Raional,
APL

2015-2020

Bugetul local,
surse externe

2700000

Pr.8.2.6. Implementarea
măsurilor de susţinere activităţilor
pentru asigurarea alimentaţiei
adolescenţilor din păturile
socialmente vulnerabile şi din
instituţiile instructiv-educaţionale
şi curative.

Consiliul Raional,
Asociaţii a
Producătorilor
agricoli

2013-2020

Bugetul local,
Asociaţii de
producători

-

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

O.9. Remedierea
infrastructurii ocrotirii
sănătăţii.

Pr.8.2.7. Promovarea şi sprijinirea
dezvoltării reţelei de furnizare a
serviciilor comunitare către
persoanele vîrstnice solitare.

APL de nivel I

2013-2020

Bugetul local

1320000

Pr.8.2.8. Crearea centrului
multifuncţional pentru persoanele
în etate

Consiliul Raional

2016-2018

Surse externe

2820000

2013-2018

Bugetul local,
Bugetul de stat,
surse externe

1,200 mii MDL

2013-2018

Bugetul local,
Bugetul de stat
ONG

800 mii MDL

300.milioane lei MD

300000

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

Consiliul raional
CMF
SR

Consiliul raional
CMF
SR

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

Pr. 9.1.1. Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii
spitalelor

Ministerul
Sănătăţii, CNAM,
Consiliul raional
Hînceşti, Spitalul
raional Hînceşti

2013-2017

Bugetul de stat,
CNAM, Bugetul
local, surse
externe

P.9.2. Îmbunătăţirea serviciilor
sanitaro-igienice ale populaţiei, în
special a celei săteşti.

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

APL nivel I,
Instituţii de
învăţămînt, Spitale

2014-2017

Bugetul local

O.10. Ridicarea
accesibilităţii la serviciile
medicale

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

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

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

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

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

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

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

Consiliul raional
CMF
MS

Consiliul raional
CMF

2013-2018

Bugetul de stat,
Bugetul local,
surse externe

3000000

2013-2014

Bugetul de stat,
Bugetul local,
surse externe

-

2013-2015

Bugetul de stat,
Bugetul local

200000

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

Consiliul raional
CMF
SR (Spitalul
Raional)
CSP (Centrul
Sănătate publică)

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

Consiliul Raional

2015-2020

Bugetul local,
surse externe

3200000

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

Consiliul Raional,
Direcţia Asistenţă
Socială

2014-2020

Surse externe

-

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

Consiliul Raional

2014-2020

Bugetul local,
Surse externe

150000

P.11.2. Sporirea nivelului calităţii
serviciilor sociale prestate cetăţenilor
raionului

P.11.3. Ameliorarea accesului
persoanelor din păturile vulnerabile
la viaţa socială a raionului

O.12. Dezvoltarea
infrastructurii de
sustenabilitate a mediului
ambiant şi serviciului de

P.12.1. Crearea/Reorganizarea
serviciului de salubrizare şi
gestionare a deşeurilor

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

Consiliul Raional

2014-2020

Biserica
”Penticostală”,
Surse externe

1700000

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

Consiliul Raional,
Spitalul raional

2013-2016

Bugetul local,
Ministerul
Sănătăţii

90000

Pr.11.3.1. Proiectul pentru
adaptarea infrastructurii
transportului la nevoile
persoanelor cu dizabilităţi

Consiliul Raional

2015

Bugetul local

3000000

Pr.11.3.2. Incluziunea
profesională a persoanelor din
păturile vulnerabile

Consiliul Raional,
Agenţi economici

2013-2020

Agenţi
economici

1400000

Pr.11.3.3. Proiect de dezvoltare a
antreprenoriatului social pentru
includerea persoanelor din
păturile
sociale în cîmpul muncii

Consiliul Raional,
antreprenori

2013-2020

Antreprenori

-

Pr.12.1.1. Crearea serviciului de
salubrizare în localităţi

APL nivel I

2015-2018

GIZ, Fondul
Ecologic
Naţional

4500000

salubrizare

P.12.2. Lichidarea gunoiştilor
neautorizate

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

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

Consiliul Raional,
Serviciul
Salubrizare

2013-2015

Bugetul local

-

Pr. 12.1.3. Proiect de efectuare a
analizei compoziţiei morfologice
a deşeurilor

APL nivel I

2014

Fondul Ecologic
Naţional

20000

Pr.12.1.4. Realizarea planului
local de gestionare a deşeurilor
(anual)

Serviciul de
Salubrizare

2013 – 2020

-

-

Pr.12.2.1. Proiect de lichidare a
gunoiştilor neautorizate prin
recultivarea terenurilor şi
evacuare a deşeurilor

Serviciul de
Salubrizare

2014 – 2015

Bugetulul local

20000

Pr.12.2.2. Proiect de amenajare a
gunoiştilor autorizate

Serviciul
Salubrizare

2015 – 2016

GIZ, Bugetul
local

500000

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

Serviciul de
Salubrizare

2013 – 2015

Fondul Ecologic
naţional, Agenţia
de Dezvoltare
Regională, GIZ

1400000

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

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

Primăria, Serviciul
de Salubrizare

2014 – 2015

Bugetul local

5000

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

Primăriile

2013 – 2020

Bugetul local

14000

Serviciul de
salubrizare

2014 – 2015

Potenţiali agenţi
economici

750000

245000

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

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

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

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

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

APL nivel I

2014-2018

MDRC, GIZ,
Fondul Ecologic
naţional, Bugetul
local

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

Consiliul raional

2015 – 2016

Bugetul local

60000

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

Consiliul Raional;
Direcţia Învăţămînt

2013 – 2016

Bugetul local

-

2016

Bugetul local,
Bugetul de Stat

-

Pr.13.1.2 Consolidarea şi
optimizarea reţelei şi capacităţilor
instituţiilor educaţionale

Direcţia Învăţămînt

Pr. 14.1.1 Organizarea pe lîngă
instituţiile educaţionale a centrelor
de prestare a serviciilor ce vizează
domeniul educaţional, cu
implicarea specialiştilor calificaţi
P.14.1. Atragerea, calificarea şi
menţinerea specialiştilor de profil

Consiliul Raion

2018

Bugetul local,
Bugetul de Stat

100000

Direcţia Învăţămînt

2013 – 2014

-

-

2013 - 2015

Consiliul
Raional, UNDP,
alţi donatori

140000

Direcţia Învăţămînt

2015

Bugetul local

20000

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

Consiliul Raional

2013 – 2016

Bugetul local

7000

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

Consiliul Raional

2013 – 2014

Bugetul local

25000

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

ÎM APĂ-CANAL

2014

Bugetul local

150000

Pr.14.1.2. Elaborarea
instrumentelor de motivare a
specialiştilor de profil
Pr.14.1.3. Cursuri de instruire a
specialiştilor în tehnica predării şi
în domeniile de profil

O.14. Sporirea calităţii
serviciilor educaţionale
publice

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

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

O.15. Remedierea
infrastructurii tehnico –
edilitare

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

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

Ministerul
Educaţiei;
Direcţia Învăţămînt

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

ÎM APĂ-CANAL

2013-2016

Bugetul local,
surse externe

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

ÎM APĂ-CANAL

2013-2016

Bugetul local,
FNDR, surse
externe

P.15.2. Program de catalogare a
surselor de apă disponibile la nivel
de raion

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

APL nivel I

2014

Bugetul local

-

P.15.3. Extinderea sistemului
centralizat de canalizare

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

ÎM APĂ-CANAL

2013-2016

Bugetul local,
FNDR, surse
externe

1200000

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

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

APL nivel I,
ÎM APĂ-CANAL

2014-2015

Bugetul local

-

P.15.5. Extinderea accesului
populatiei la surse de gaz

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

SA ”Moldova
Gaz”, APL nivel I

2016-2019

Bugetul local,
surse private,
surse externe

-

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

Pr.15.6.1. Proiect de modernizare
a reţelelor electrice învechite

APL de nivel I,
Red Union Fenosa

2013 - 2016

Red Union
Fenosa

350000

500000

3000000

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

O.16. Remedierea
infrastructurii de transport

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

O.17. Protejarea mediului
ambiant şi asigurarea
dezvoltării durabile

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

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

APL de nivel I,
Red Union Fenosa

2013 – 2017

Red Union
Fenosa

220000

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

Consiliul Raional,
”Drumuri
Hînceşti”SA

2014-2017

Bugetul de stat,
Bugetul local,
surse externe

-

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

Consiliul Raional

2014

Bugetul local

170000

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

Consiliul Raional

2014

Bugetul local

70000

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

Consiliul Raional

2013-2014

Bugetul local

35000

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

Consiliul Raional

2015

Bugetul local,
Bugetul de stat

220000

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

P.17.2. Intensificarea utilizării
energiei regenerabile în consumul
energetic

P.17.3. Program de reducere a
efectelor negative ale activităţii
umane asupra mediului

Consiliul Raional

2013 – 2014

UNDP; TAMBAS (Program
de cofinanţare a
proiectelor de
consultanţă în
Eficienţa
Energetică)

100000

TAM-BAS
(Program de
cofinanţare a
proiectelor de
consultanţă în
Eficienţa
Energetică)
Proiectul
Energie şi
Biomasă,
MOSEFF,
MOREFF
TAM-BAS
(Program de
cofinanţare a
proiectelor de
consultanţă în
Eficienţa
Energetică)

1000000

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

Consiliul Raional

2013 – 2014

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

Agenţia pentru
Eficienţă
Energetică,
Consiliul Raional

2013 – 2014

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

Consiliul Raional

2013 – 2014

Pr.17.3.1. Lansarea concursului
privind soluţii şi modalităţi de
dezvoltare a proiectelor de
protejare a mediului ambiant şi
dezvoltare durabilă

Consiliul Raional

2014 – 2015

Bugetul local

60000

Pr.17.3.2. Lansarea concursului
cea mai curată şi înverzită comună

Consiliul Raional

2014-2020

Bugetul local,
Fondul Ecologic

100000

70000

100000

O.18. Extinderea fondului
forestier

O.19. Atragerea investiţiilor
şi lansarea afacerilor noi
privind extragerea şi
prelucrarea zăcămintelor
naturale

O.20. Consolidarea
capitalului socio-cultural al
raionului Hînceşti

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

P.19.1. Elaborarea şi implementarea
practică a proiectelor (propunerilor)
investiţionale privind valorificarea
resurselor naturale

P.20.1. Reabilitarea clădirilor şi
infrastructurii unităţilor culturale şi
sportive din oraşul Hînceşti şi satele
aferente

P.20.2. Formarea profesională a
capitalului uman pentru promovarea
patrimoniului cultural-sportiv

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

Consiliul Raional,
APL nivel I

2014-2015

Bugetul local,
Bugetul de stat

-

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

Consiliul Raional,
APL nivel I

2015-2017

Bugetul local,
Fondul Ecologic

-

Pr.19.1.1. Elaborarea studiului de
fezabilitate privind valorificarea
zăcămintelor naturale ale
raionului Hînceşti

Consiliul Raional

2014

Bugetul local,
agenţi economici

185000

Pr.19.1.2. Elaborarea proiectului
investiţional pentru atragerea
partenerului privat

Consiliul Raional

2015

Bugetul local,
Agenţi
economici

82000

Pr.20.1.1. Construcţia ”Bibliotecii
tip” din oraşul Hînceşti

Consiliul raional
Direcţia cultură şi
turism

2014-2018

Bugetul de Stat,
Bugetul local,
surse externe

6000000

Pr.20.1.2. Renovarea instituţiilor
de cultură: 16 case de cultură, 2
instituţii de învăţămînt artistic, 3
muzee

Consiliul raional
Direcţia cultură şi
turism ,
Primăriile

2014-2020

Bugetul local,
Bugetul stat

50000000

Pr.20.2.1. Organizarea de cursuri
si traininguri pentru specialiştii
din cadrul APL în domeniul
managementului cultural

Consiliul Raional,
Direcţia cultură

2014-2020

Bugetul local

200000

Pr.20.2.2. Proiect de atragere a
tinerilor talente sportive în
procesul de consultare şi
participare cu APL în vederea
promovării capitalului cultural
sportiv a raionului

P.20.3. Dezvoltarea infrastructurii
sportive

O.21. Remedierea
atractivităţii sectorului
turistic al raionului Hînceşti

2013-2015

Bugetul local

-

Pr.20.3.1. Construcţia
”Complexului Sportiv”

Consiliul Raional

2014 - 2016

Bugetul de stat,
surse externe

12000000

Pr.20.3.2. Crearea Centrului de
Resurse pentru Tineret

Consiliul Raional

2015-2018

Bugetul local,
Bugetul de stat,
surse externe

7000000

2014 – 2015

Bugetul local

90000

Pr.20.4.1. Concepţia „Brandul
cultural Hînceşti”
P.20.4. Valorizarea patrimoniului şi
dezvoltarea brandului cultural al
raionului Hînceşti

Consiliul Raional

Consiliul Raional

Pr.20.4.2. Proiectul ”Organizarea
manifestaţiilor şi activităţilor
culturale”

Consiliul Raional,
Direcţia cultură

2014-2020

Bugetul local,
surse externe

4000000

P.20.5. Dezvoltarea programelor de
motivare a cetăţenilor în participarea
dezvoltării mediului cultural

Pr.20.5.1. Campanii de
conştientizare şi educare a
tinerilor privind valorile culturale
ale raionului Hînceşti

Consiliul Raional,
Direcţia cultură
Instituţiile de
învăţămînt artistic

2014-2020

Bugetul local,
surse externe

200 mii

P.21.1. Dezvoltarea traseelor
turistice şi a infrastructurii
informaţionale ale raionului Hînceşti
(obiecte turistice principale, pieţe,

Pr.21.1.1. Crearea portalului
informaţional privind patrimoniul
cultural existent

Direcţia Cultură şi
Turism

2014-2015

Buget local

20000

artizanat, meşteşuguri, etc.)

P.21.2. Integrarea traseelor turistice
locale în traseele turistice naţionale
şi internaţionale

P.21.3. Remedierea şi modernizarea
infrastructurii şi obiectelor de
destinaţie turistică

Pr.21.1.2. Realizarea unei
monografii locale cu obiectele
turistice principale, pieţe,
artizanat, etc.

Direcţia Cultură şi
Turism

2015

Bugetul local

25,0 mii

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

Direcţia Cultură şi
Turism în
colaborare
Consiliul Judeţean
Iaşi şi Vaslui

2013-2014

Bugetul local,
surse externe

200000

Pr.21.1.4. Elaborarea proiectului
de identificare şi dezvoltare a
traseului turistic local

Direcţia Cultură şi
Turism, APL de
nivel I

2013-2014

Bugetulul local,
surse externe

200000

Pr.21.2.1. Crearea unor circuite
turistice transfrontaliere comune

Direcţia Cultură şi
Turism în
colaborare
Consiliul Judeţean
Iaşi şi Vaslui

2015-2020

Bugetul local,
surse externe

-

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

Direcţia Cultură şi
Turism

2013-2020

Bugetul local

500000

Pr.21.2.3. Elaborarea şi
dezvoltarea unui program de
dezvoltare a turismului egumenic

Direcţia Cultură şi
Turism, instituţiile
religioase

2013-2020

Bugetul local

100000

Pr.21.2.4. Elaborarea şi
dezvoltarea unui program de
dezvoltare a turismului vînătoresc
şi de pescuit

Direcţia Cultură şi
Turism, Asociaţia
vînătorilor şi
pescarilor.

2013-2016

Bugetul local

100000

Pr.21.3.1. Proiectul de restaurare
şi punere în valoare a complexului
turistic Manuc Bei

Consiliul raional,
Direcţia Cultură şi
Turism, ADR

2013-2018

Bugetul de stat,
Bugetul local

200,0 mln.

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

O.22. Îmbunătăţirea
brandului turistic local

P.22.1. Crearea instrumentelor şi
metodelor de promovare turistică a
raionului Hînceşti

Pr.21.3.2. Proiectul de
îmbunătăţire a obiectelor turistice
incluse în circuitul turistic local şi
transnaţioanl

Consiliul raional,
Direcţia Cultură şi
Turism, primăriile
locale

Pr.21.4.1. Elaborarea unui master
plan privind oportunităţile
comerciale ale raionului Hînceşti
ca zonă de tranzit

Consiliul Raional

2013-2015

Bugetul local
Surse externe

-

2013 – 2014

Bugetul local

45000

Consiliul Raional

2013 – 2018

Program
Transfrontalier,
Bugetulul local,
agenţi economici

300000

Pr.22.1.1. Reactualizarea
strategiei de dezvoltare a
turismului (2007 – 2011)

Consiliul raional,
Direcţia Cultură şi
Turism

2013

-

-

Pr.22.1.2. Susţinerea şi
promovarea desfăşurării
manifestaţiilor culturale raionale
(ex.: promovarea meşteşugăritului
local şi artizanatului)

Direcţia Cultură şi
Turism, primăriile
locale

2013-2020

Bugetul local,
finanţatori

500000

Pr.22.1.3. Crearea unor materiale
de informare turistică dedicate
turiştilor potenţiali şi distribuţia
acestora

Direcţia Cultură şi
Turism, primăriile
locale

2013-2015

Bugetul local

100,0 mii

Pr.22.1.4. Participarea la tîrguri
naţionale şi internaţionale de
turism

Direcţia Cultură şi
Turism, primăriile.

2013-2020

Bugetul local,
investiţii străine

420000

Pr.21.4.2. Crearea unei pieţe de
comercializare a produselor
meşteşugăreşti şi alte produse
caracteristice raionului, în zona de
tranzit

Pr.22.1.5. Elaborarea unui film,
emisiuni radio şi tv despre
potenţialul turistic al raionului
Hînceşti

Consiliul raion,
Direcţia Cultură şi
Turism, primăriile.

2013-2014

Bugetul local

120000

P.22.2. Îmbunătăţirea serviciilor de
informare şi promovare turistică

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

Direcţia Cultură şi
Turism.

2013-2014

Bugetul local,
surse externe

100000

P.22.3. Diversificarea ofertelor
turistice

Pr.22.3.1. Diversificarea ofertei
meşteşugăreşti raionale

Direcţia Cultură şi
Turism, primăriile
locale

2014-2015

Bugetul local,
surse externe

-

