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Sumar executiv  
 

Prezentul Raport de evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare integrată a raionului 

Leova pentru perioada 2015 – 2020 (SDI) a fost elaborat de către Grupul de Lucru pentru 

evaluarea implementării SDI, cu suportul experților din cadrul proiectului regional 

„Planificare, Implementare, Monitorizare – premise ale impulsionării proceselor de 

dezvoltare durabilă în orașul și raionul Leova” implementat de Institutul de Dezvoltare 

Urbană (IDU) și gestionat de Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT). Proiectul 

este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) în cadrul 

Programului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.  

 

În cadrul acestui proiect IDU și-a propus să elaboreze, să aplice și să promoveze spre aplicare 

instrumente de lucru privind monitorizarea și evaluarea implementării strategiei de dezvoltare 

socio-economică locală. Obiectivul urmărit prin aceasta este ca instrumentele elaborate să 

ghideze potențialele ONG-ri locale să le aplice în monitorizarea și evaluarea documentelor de 

politici de dezvoltare existente sau care vor fi ulterior elaborate.  

 

Scopul Raportului este prezentarea rezultatelor evaluării implementării Acțiunilor prevăzute în 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului Leova pentru perioada 2015 – 2020, identificarea 

progreselor și dificultăților în procesul realizării Strategiei și formularea concluziilor și 

recomandărilor privind următoarea etapă a procesului de planificare a dezvoltării strategice a 

raionului Leova.  

 

Aspecte metodologice. Activitățile de monitorizare s-au realizat în perioada octombrie - decembrie 

2020. La baza elaborării Raportului de evaluare a stat Metodologia elaborată în cadrul aceluiași 

Program. Metoda de bază aplicată în elaborarea Raportului de evaluare a fost analiza documentară 

a gradului de implementare a Acțiunilor planificate în Planul de acțiuni al SDI a raionului Leova 

2015 -2020, axată pe cercetarea în birou. Aceasta a vizat o serie de activități, inclusiv: analiza 

rapoartelor și a informațiilor oficiale privind realizarea PA al SDI de la consiliul raional; analiza 

rapoartelor adiționale relevante studiului precum implementarea proiectelor de investiții în raion, 

confruntarea informațiilor oferite cu datele disponibile din alte surse; analiza deciziilor Consiliului 

raional, bugetelor anuale ale raionului, Rapoartelor de executare a bugetelor și a documentelor 

aferente; analiza datelor de pe paginile web ale Consiliului raional Leova, a portalurilor 

guvernamentale de date deschise; analiza informațiilor din mass-media, inclusiv a rapoartelor 

structurilor societății civile locale considerate relevante implementări SDI.  

 

Suplimentar acestor activități au fost solicitate informații de la instituțiile și organizațiile stabilite ca 

și responsabile de implementare Acțiunilor SDI. O altă sursă importantă de culegere a datelor 

necesare Raportului fost intervievarea funcționarilor publici din cadrul CR Leova, precum și 

interviurile realizate cu reprezentanți ai OSC locale.  

 

O altă metodă aplicată în elaborarea Raportului a fost organizarea și desfășurarea a două discuții în 

grup și separat cu reprezentanți din sectorul public (reprezentanți ai CR, organizații și instituții) 

pentru a identifica opiniile acestora despre eventuale progrese și probleme în realizarea PA al SDI 

raionului Leova 2015 -2020. 

 

Raportul reflectă rezultatele evaluării implementării acțiunilor Strategiei de dezvoltare integrată 

planificate pentru implementare în perioada 2015 –2020, fiind evaluat nivelul de realizare a 

Acțiunilor. Nivelul de realizare a fost clasificat în două categorii: a) Gradul de realizare al acțiunilor 
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planificate apreciat prin criteriile: Realizată, Realizată parțial, Nerealizată; și b) Respectarea 

termenului de realizare apreciat prin criteriile: Termen respectat, Termen Depășit, În 

desfășurare. Constatările privind realizarea Acțiunilor au fost însoțite de o argumentare succintă a 

criteriului atribuit. De asemenea, în Raport a fost estimat progresul în atingerea Obiectivelor 

strategice și viziunii de dezvoltare. În concluzii au fost apreciată relevanța, eficacitatea, eficiența, 

impactul și sustenabilitatea rezultatelor obținute.  

 

Pentru  perioada 2015 – noiembrie 2020 în Planul de acțiuni al Strategiei au fost planificate activități 

pe 14 domenii de intervenție, 35 obiective strategice, 148 de Programe și 359 Proiecte. Urmare 

a evaluării s-au constatat intervenții de implementare a acțiunilor planificate realizate de toate 

entitățile responsabile a Consiliului Raional Leova. 

Din numărul total al Proiectelor planificate doar 218 au fost Realizate integral (60,7%), 82 sunt 

Realizate parțial (22,8%) iar 59 Nu au fost realizate (16,4%).  

 

Pentru mai mult de jumătate din acțiuni termenii de implementare au fost respectați. Au fost 

apreciate cu calificativul „În Termen” 199 acțiuni (55,4%), iar 151 acțiuni (42,1%) au fost realizate 

cu „Depășirea termenului” stabilit. Totodată, acțiunile care nu sunt de competența autorităților au 

fost apreciate cu mențiunea „Irelevant”- 9 acțiuni ce constituie 2,5 % din totalul celor planificate. 

 

Concluziile se referă la gradul de implementarea a SDI, termenii de realizare a activităților, 

capacitatea de atragere a investițiilor, capacitate de creare a parteneriatelor, cadrul de monitorizare 

care presupune. Ca urmare a analizei s-a constatat: Planul de acțiuni nu prevede ținte pentru fiecare 

obiectiv formulat și lipsesc indicatori de performanță; Majoritatea acțiunilor incluse în Planul de 

acțiuni pentru perioada 2015-2020 sunt relevante și corespund competențelor APL de nivelul II; 

Grad înalt de acțiuni (42,1%) pentru care nu au fost respectați termenii de implementare, ce 

influențează calitatea serviciilor publice prestate de APL II; Capacitatea înaltă de atragere a 

resurselor externe pentru dezvoltarea infrastructurii de utilități; Număr limitat de parteneriate în 

prestarea serviciilor de interes public; Capacități reduse de monitorizare a SDI.  

 

Recomandările presupun: (i) Inițierea procesului de planificare strategică participativă și 

elaborarea unui nou document strategic; (ii) Corelarea acțiunilor și proiectelor cu analiza SWOT 

prin prisma competențelor APL de nivelul II; (iii) Fortificarea capacităților instituționale de 

implementarea, monitorizarea și evaluare a Strategiei; (iv) Implicarea în monitorizarea Strategiei a 

instituțiilor din sectorul privat și asociativ local; (v) Consolidarea capacității tuturor actorilor locali 

de atragere a resurselor externe pentru implementare de proiecte investiționale; (vi) Elaborarea, 

aprobarea și implementarea unor documente strategice sectoriale, care să detalieze măsurile de 

realizare a țintelor stabilite în Strategia Integrată. 
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1. Context, scopul și obiectivele evaluării, repere metodologice 

1.1. Contextul evaluării SDI a raionului Leova, perioada 2015 -2020 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului  Leova reprezintă prin sine un document complex, 

prin care se stabilește situația existentă în raion, tendințele de dezvoltare, obiectivele 

strategice și specifice, Planul de acțiuni pentru perioada 2015 -2020. În cadrul strategiei nu a 

fost formulată Viziunea de dezvoltare a raionului.  

 

Scopul general al Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Leova este determinat de 

nevoia cunoașterii situației sociale și economice din raion prin acesta fiind abordate diversele 

aspecte pe care se va sprijini elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată. 

 

Abordarea Strategică la care a apelat raionul pentru orizontul de timp 2015 -2020 s-a bazat 

pe o strategie de tip ”bottom-up” şi aliniind obiectivele strategice în dependență 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 menționate. 

 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Leova pentru perioada 2015 -2020 a 

fost realizată în mod participativ sub coordonarea Consiliului Coordonator organizat la 

nivelul CR Leova, în etapa de demarare a proiectului cu implicarea membrilor comunității 

participanți în Grupurile de Lucru Sectoriale (GLS). Metoda de elaborare a Strategiei a fost 

bazată pe o largă participare a comunității locale realizată prin: workshop-uri, focus group-

uri, interviuri, audiere publică, dezbateri în Consiliul raional și completarea de chestionare. 

Activitățile de elaborare a Strategiei au fost realizate cu asistența echipei proiectului de 

Introducerea standardelor europene: către un nou model de planificare și cooperare (Visegrad 

Fund) și a experților Inspiro Consulting și Institutului Național de Cercetări Economice.  

 

În procesul de elaborare al Strategiei au fost realizate spectrul de activități clasice procesului 

de planificare strategică. (i) Colectare a datelor statistice privind situația existentă în raion (pe 

aspecte de dezvoltare economică, dezvoltare a infrastructurii, echiparea tehnico-edilitară, 

elementele socio–culturale și de abordare ecologică). (ii) Datele colectate au fost prelucrate, 

analizate (cantitativ și calitativ) și identificate concluziile relevante. (iii) În baza rezultatelor 

analizei diagnostic au fost elaborate viziunea, misiunea și obiectivele strategice de dezvoltare. 

(iv) Modul de realizarea a aspectelor strategice sunt stabilite de planul de măsuri și planul de 

acțiuni, elaborate printr-un amplu proces consultativ cu implicarea părților interesate. 

 

Destinatarii Strategiei sunt locuitorii raionului, autoritățile administrației publice locale de 

nivelul I, structurile societății civile, instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, 

persoanele din categoriile defavorizate, precum și toți factorii interesați de procesul de 

dezvoltare locală durabilă. 

 

Conform prevederilor Strategiei, documentul a fost supusă dezbaterilor publice, în cadrul 

unor adunări comunitare. După dezbateri și obținerea unor propuneri și recomandări, cu care 

a fost ajustată Strategia, aceasta a fost propusă Consiliului raional spre aprobare, care a 

aprobat-o oficial prin Decizia Consiliului raional nr. 4/11 din 25 septembrie 2014. După 

aprobarea strategiei, CR urma să coordoneze elaborarea planurilor de acțiuni trimestriale și 

anuale privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acțiuni.  
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Implementarea Strategiei urma să fie efectuată prin realizarea acțiunilor, activităților, 

măsurilor și proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare proiect și respectiv acțiune, 

urmau să fie stabilite planuri specifice de activități necesare de întreprins, perioade de 

desfășurare (durata), responsabilii și partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, urmau 

să fie identificate și asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare. 

 

Monitorizarea Strategiei de dezvoltare. În perioada de implementare responsabilii de 

realizarea planului de acțiuni trebuiau să raporteze îndeplinirea activităților, proiectelor și 

atingerea obiectivelor specifice. Monitorizarea proiectelor, acțiunilor și strategiilor trebuia 

realizată prin intermediul indicatorilor de implementare stabiliți. În cazul în care se depistau 

devieri de la Planul de acțiuni trebuiau inițiate măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan. 

 

Strategia a abordat 14 Domenii pentru care au fost formulate Obiective. În acest sens, au fost 

stabilite pentru realizare 35 Obiective, 95 Programe și 359 Acțiuni.  

 

Domeniu Obiectiv 

Capacitatea 

administrativă/ 

administrație publică 

Îmbunătățirea capacității organizatorice, instituționale şi funcționale a 

CR Leova  

Îmbunătățirea transparenței actului decizional 

Îmbunătățirea serviciilor furnizate de CR Leova 

Mediul de afaceri 

/Industrie/Investiții 

Stimularea antreprenoriatului local  

Sporirea competitivității producătorilor locali  

Dezvoltarea infrastructurii instituționale de susținere a mediului de 
afaceri  

Crearea oportunităților pentru consolidarea şi extinderea pozițiilor pe 

piață a companiilor locale 

Crearea şi dezvoltarea afacerilor cu activitate industrială 
Impulsionarea activității investiționale 

Agricultura Creșterea competitivității sectorului agroalimentar 

Dezvoltarea continua a lanțurilor valorice agro-alimentare 
Conservarea calității solului 

Asistență medicală Dezvoltarea şi majorarea gradului de acces al populației la servicii 

medicale de calitate 

Promovarea modului sănătos de viață 
Modernizarea instituțiilor spitalicești şi sanitare din raion 

Protecție socială Dezvoltarea şi eficientizarea prestării serviciilor sociale 

Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în viața social-economică 

Îmbunătățirea modului de viață a persoanelor vârstnice 
Integrarea copiilor din familii vulnerabile şi în situații de risc în 

societate 

Sistemul educațional Dezvoltarea sistemului de învățământ prin sporirea calității serviciilor 
educaționale publice 

Asigurarea calității învățământului local 

Sectorul energetic şi 

eficiența energetică 

Promovarea şi sporirea eficienței energetice 

Sectorul mediul 

ambiant 

Asigurarea dezvoltării durabile a raionului prin prisma factorilor de 

mediu 

Managementul 

deșeurilor 

Dezvoltarea unui sistem integrat de management a deșeurilor 

Îmbunătățirea şi eficientizarea activității întreprinderii municipale de 
gestionare a deșeurilor 

Educarea ecologică a populației 

Sectorul alimentare cu 

apă şi canalizare 

Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației Raionului Leova prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 
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Domeniu Obiectiv 

Infrastructura 

transporturilor 
Remedierea infrastructurii de transport 

Cultura  Valorificarea mediului cultural durabil în raionul Leova prin 

promovarea creativității artistice şi punere în valoare a patrimoniului 
cultural în interesul societății 

Modernizarea infrastructurii culturale şi a managementului cultural în 

raionul Leova 
Îmbunătățirea serviciilor bibliotecilor în raionul Leova 

Sport Dezvoltarea şi promovarea culturii sportive în raionul Leova 

Turism Dezvoltarea brandului turistic raional 

Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul turismului 
Îmbunătățirea infrastructurii fizice a obiectelor de destinație turistică 

 

 

1.2. Scopul și obiectivele evaluării 
 

Elaborarea prezentului Raport de evaluare are la bază Metodologia elaborată în cadrul 

Programului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Conform 

Metodologiei – evaluarea reprezintă o etapă a procesului de implementare a documentelor de 

politici publice, care cuprinde colectarea de informații cu privire la modalitatea în care au fost 

obținute rezultatele implementării unei anumite politici publice.  

 

Evaluarea se face cu scopul de a supraveghea procesul de implementare a unei strategii 

asigurând transparență în acest proces deciziei, formând baza, pentru viitoarele acțiuni, 

privind modificarea și completarea ei ulterioară. Realizând evaluarea se identifică problemele 

sau ariile care au nevoie de atenție sporită din partea factorilor de decizie, cu perspectiva de 

modificare, completare sau renunțare la implementarea anumitor activități, în cazul în care și-

au pierdut din actualitate. 

 

Reieșind din acestea:  

a) Scopul evaluării este determinarea progresului implementării acțiunilor planificate în 

SDI; evaluarea activității și acțiunilor instituțiilor responsabile de implementare 

pentru atingerea rezultatelor programate în SDI . 

b) Obiectul evaluării sunt acțiunile și activitatea entităților desemnate responsabile de 

implementarea acțiunilor, în conformitate cu secțiunile respective din Planul de 

acțiuni. Totodată, în obiectul evaluării au fost incluse și rezultatele obținute dar și 

obiectivele stabilite în SDI. 

c) Subiecții evaluării sunt entitățile publice, desemnate responsabile pentru 

implementarea Acțiunilor conform Planului de acțiuni. 

d) Indicatori - În procesul evaluării s-a apelat la unii indicatorii de progres realizași în  

perioada de implementare a SDI. 

 

Perioada monitorizării: Activitatea de monitorizare s-a realizat pentru Acțiunile planificate 

spre implementare în perioada Ianuarie 2015 – Noiembrie 2020.  

 

 

1.3. Repere metodologice 
 

Având la bază Metodologia deja menționată, Metoda de bază aplicată în elaborarea Raportului 

de evaluare a SDI a raionului Leova 2015 -2020 a fost analiza documentară a gradului de 



Raport evaluare implementare SDI a raionului Leova  8 

implementare a Acțiunilor planificate în Planul de acțiuni, axată pe cercetarea în birou. Aceasta a 

vizat o serie de activități, inclusiv:  

a) analiza rapoartelor și a informațiilor oficiale privind realizarea PA al SDI de la consiliul 

raional;  

b) analiza rapoartelor adiționale relevante studiului precum implementarea proiectelor de 

investiții în raion,  

c) confruntarea informațiilor oferite cu datele disponibile din alte surse;  

d) analiza deciziilor Consiliului raional, Rapoartelor de executare a bugetelor și a 

documentelor aferente;  

e) analiza datelor de pe pagina web a Consiliului raional Leova, a portalurilor guvernamentale 

de date deschise;  

f) analiza informațiilor din mass-media, inclusiv a rapoartelor structurilor societății civile 

locale considerate relevante implementări SDI etc. 

 

Suplimentar acestor activități au fost solicitate informații de la instituțiile și organizațiile stabilite ca 

și responsabile de implementare Acțiunilor SDI.  

 

O altă sursă importantă de culegere a datelor necesare Raportului fost intervievarea funcționarilor 

publici din cadrul CR Leova, precum și interviurile realizate cu reprezentanți ai OSC locale.  

 

O altă metodă aplicată în elaborarea Raportului a fost organizarea și desfășurarea a două discuții în 

grup și secoriale/individuale cu reprezentanți din sectorul public (reprezentanți ai CR, organizații și 

instituții) pentru a identifica opiniile acestora despre eventuale progrese și probleme în realizarea 

PA al SDI Leova 2015 -2020. 

 

Raportul reflectă rezultatele evaluării implementării acțiunilor Strategiei de dezvoltare planificate 

pentru implementare în perioada 2015 –2020, fiind evaluat nivelul de realizare a Acțiunilor.  

 

Nivelul de realizare a fost clasificat în două categorii:  

a) Gradul de realizare al acțiunilor planificate apreciat prin criteriile: Realizată, Realizată 

parțial, Nerealizată;  

 

Acțiune Situație posibilă 

Concluzie/calificativ 

privind realizarea 

acțiunilor 

Acțiuni cu sau fără 

indicatori  

Dacă acțiunea are un caracter permanent și nu 

există niciun indicator cantitativ realizat 
Nerealizat 

Dacă acțiunea are un caracter singular și toți 

indicatorii cantitativi au fost realizați 
Realizat 

În restul ipotezelor/situațiilor Realizat parțial 

* pentru vizibilitate a fost aplicată cromatica de culori specifice pentru fiecare indicator. 

 

b) Respectarea termenului de realizare apreciat prin criteriile: Termen respectat, Termen 

Depășit, În desfășurare.  

 

Totodată, pentru acțiunile care nu țin de competența autorităților locale au fost apreciate cu 

termen ”Irelevant”. 

 
Tipologia termenelor de 

realizare a Acțiunilor 

stabilite în Plan 

Situații posibile 

Concluzie/calificativ 

privind respectarea 

termenului 

Dacă termenul a fost respectat Respectat 
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Acțiuni cu sau fără 

indicatori 

Dacă termenul este permanent  În desfășurare 

Dacă termenul a fost depășit sau acțiunea nu a 

fost realizată 
Depășit 

Dacă acțiunea este irelevantă Irelevant 

* pentru vizibilitate a fost aplicată cromatica de culori specifice pentru fiecare indicator. 

 

Constatările privind realizarea Acțiunilor au fost însoțite de o argumentare succintă a criteriului 

atribuit. 
 

Suplimentar acestor aspecte de evaluare pentru aprecierea impactului acțiunilor realizate 

asupra atingerii obiectivelor strategice stabilite a fost aplicată o scară de apreciere cu trei 

criterii: ”În mică măsură”, ”În măsură medie” și ”În mare măsură”.  

 

În concluzii au fost apreciată Relevanța, Eficacitatea, Eficiența, Impactul și Sustenabilitatea 

rezultatelor obținute.  
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2. Constatările privind implementarea SDI, raionul Leova  
 
În cadrul dialogurilor în faza de documentare dar și a celor desfășurate la Atelierele de planificare strategică au fost discutate mai multe aspecte critice 

ale dezvoltării socio-economice ale raionului Leova. După analiza efectuată a necesităților și priorităților de dezvoltare a raionului Grupul de planificare 

strategică au fost formulate 35 Obiective Strategice de dezvoltare a raionului Leova, 148 de Programe și 359 Proiecte necesare de realizat pentru o 

perioadă de 5 ani. 

 

În cadrul evaluării au fost clarificate măsurile concrete care au fost întreprinse de autoritățile responsabile, de comunitate pentru implementarea 

acțiunilor planificate în SDI, resursele alocate pentru implementarea acțiunilor planificate, rezultatele obținute în urma implementării acțiunilor, 

beneficiile pentru grupurile țintă și problemele care au intervenit și au influențat obținerea rezultatelor scontate. Aprecierea gradului de realizare a 

acțiunilor s-a efectuat conform metodologiei descrise anterior. 

 

2.1. Capacitatea administrativă/ administrație publică   
2.1.1. Obiectiv 1. Îmbunătățirea capacității organizatorice, instituționale şi funcționale a CR Leova 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

Îmbunătățirea 

capacităților 

consilierilor 

locali privind 

lansarea 

proiectelor de 

decizie 

Instruirea consilierilor raionali în 
domeniul cadrului legislativ privind 

administrarea publică locală precum şi 

identificarea problemelor locale şi a 

soluțiilor aferente acestora 

2015 – 2020 Realizat Respectat Acțiunea a fost realizată. Consilierii raionali au fost instruiți la început de 
mandat în anul 2015, 2019 și pe parcurs la necesitate. Permanent, în cadrul 

consiliilor de specialitate sau înainte de organizarea ședințelor consiliului 

raional, consilierii se adresează cu diverse întrebări și sunt consultați la 

necesitate.  

 

Instruiri organizate de Academia de Administrație Publică, Agenția 

Națională de Integritate, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. 

Întărirea 

capacităților 

funcționale şi 

administrative  

Elaborarea regulamentului de 

funcționare a aparatului președintelui 

raionului 

2015 Realizat Respectat Activitatea Aparatului Președintelui raionului este organizată și realizată în 

conformitate cu Regulament de organizare şi funcționare a Aparatului 

Președintelui raionului aprobat prin Decizia nr. 2.7 din martie 2012. 

Elaborarea planului instituțional de 

dezvoltare a consiliului raional 

2015-2016 Nerealizat Depășit Plan instituțional de dezvoltare a consiliului raional nu a fost elaborat, dar 

anual prin decizia Consiliului raional este aprobat planul de activitate al 

Consiliului raional, unde se stabilesc și se aprobă sarcini și obiective pentru 
fiecare entitate publică din subordinea consiliului raional. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

Modificarea şi completarea cadrului 

normativ local 

2015 Realizat Respectat Toate actele administrative emise de către Consiliul Raional Leova (decizii) 

și președintele raionului (dispoziții) sunt elaborate în corespundere cu 
cadrul normativ în vigoare la data emiterii acestora, cu operarea unor 

modificări ulterioare  la necesitate sau modificări a cadrului legal național.  

 

Consilierilor raionali în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare sa propus 

spre examinare și aprobare decizii conform actelor normative în vigoare, 

astfel că au fost operate modificări a Regulamentelor de funcționare, 

statutelor  entităților publice subordonate CR, acte de casare,  modificări a 

bugetului, iar în regim de lucru au fost aprobate dispoziții cu caracter 

normativ și individual în corespundere cu normele legale în vigoare la data 

emiterii actului. 

Regionalizarea serviciilor raionale în 

diferite arii de expertiză 

2015-2016 Realizat Depășit Regionalizarea serviciilor raionale în diferite arii de expertiză a fost realizat, 

dar cu depășirea termenului planificat. Astfel, pentru a asigura accesul 

populației la servicii publice de calitate, a crește eficiența, au fost realizate 
reorganizări. În raionul Leova în prezent sunt 6 Centre de Sănătate (or. 

Leova, s. Filipeni, s. Borogani, or. Iargara, com. Sarata Nouă, com. 

Sărăteni). 

în domeniul cultural și sportiv: Școala Raională Sportivă, în anul 2018, a 

instituit o filială în or. Iargara, iar Școala de Arte ,,Petre și Ion Teodorovici” 

or. Leova, în anul 2019, și-a extins activitatea prin instituirea unei filiale în 

com. Sărăteni.  

 

Este în proces regionalizarea serviciului de apă și canalizare, urmare a  

implementării, cu suportul ADR Sud și CR, a proiectului ”Construcția 

apeductului magistral Leova-Iargara, Romanovca-Filipeni, Leova - Hăsenii 
Noi. În rezultat com. Sarata - Nouă, or. Iargara, or. Leova, s. Hăsenii Noi, 

Romanovca, Filipeni sunt alimentate cu apă potabilă din r. Prut. Proiectul 

de aprovizionare cu apă potabilă urmează a fi implementat și în alte 

localități a raionului Leova. 

Elaborarea şi aprobarea statutului şi 

pașapoartelor localităților 

2015-2016 Parțial Depășit Proiectul a fost realizat parțial, deoarece au fost elaborate pașapoarte doar 

pentru 15 localități a r. Leova.  

Crearea unui mecanism de coordonare 

a raporturilor președintelui raionului cu 

obiectivele instituționale ale 

2015 Realizat Depășit Pe pagina www.leova.md informația despre activitatea Consiliului Raional 

Leova este plasată periodic, inclusiv proiectele de decizii pentru consultare, 

cât și deciziile aprobate. De asemenea sunt plasate Planul achizițiilor 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

subdiviziunilor şi serviciilor 

desconcentrate 

publice, Rapoarte de activitate. Pentru comunicarea on-line cu Președintele 

raionului a fost creată opțiunea ,,Scrie președintelui” unde cetățenii pot 
adresa întrebări și propuneri.  

 

Lunar sunt organizate ședințe operative cu participarea șefilor serviciilor 

desconcentrate din cadrul teritoriului r. Leova. De asemenea săptămânal 

sunt organizate ședințe operative ordinare cu șefii direcțiilor din subordinea 

CR. 

 

Activarea Biroului Comun de Informații și Servicii, presupune deplasarea 

săptămânală a reprezentanților serviciilor desconcentrate și descentralizate 

din raion în localitățile raionului Leova conform graficului aprobat prin 

dispoziția Președintelui raionului, emisă anual. În anul 2020 activitatea 

BCIS a fost sistată din motivul realizării măsurilor de prevenire a răspândirii 
virusului COVID -19.  

 

Este menținută relația cu Asociațiile Obștești, prin susținere financiară, 

suport metodologic, logistic, consultanță pe domeniul juridic, economic. 

Îmbunătăţirea 

capacităţilor în 

domeniul 

achiziţiilor 

publice 

Planificarea şi întocmirea planurilor de 

achiziţii la nivel de raion (anual) 

2015 - 2020 Realizat Respectat Proiectul a fost realizat, deoarece conform cadrului legal, instituțiile publice 

întocmesc Planul de Achiziții anual. Consiliul Raional Leova are aprobat 

Planul de Achiziții anual care este plasat pe pagina www.leova.md. 

Instruirea personalului în domeniul 

achizițiilor publice 

2015 - 2020 Realizat Respectat Proiectul a fost realizat, deoarece instruirea personalului în domeniul 

achizițiilor publice a fost efectuată. Specialistul principal din cadrul 

Aparatului Președintelui, specialistul din domeniul achizițiilor publice din 

cadrul entităților subordonate Consiliului Raional au participat la cel puțin 

la 1 instruire anual la nivel de raion cu finanțare din surse externe: 

Academia de Administrare Publică 

Elaborarea unui mecanism de audit 
intern corespunzător 

2015 - 2016  Parțial Depășit Proiectul a fost implementat parțial. Astfel, pe parcursul anului 2016 a fost 
efectuat auditul conformității financiare  a entităților publice subordonate 

Consiliului Raional. 

 

Baza organizatorică şi funcțională de control şi audit intern a fost elaborată 

şi aprobată, fiind instituit postul în organigramă. Au fost efectuate mai 

multe tentative de angajare a auditorului, dar nu sunt doritori și nu sunt 

cadre calificate în domeniul auditului. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

Crearea unei opțiuni speciale pe pagina 

web a Consiliului raional, destinată 
achizițiilor 

2015 Realizat Respectat Pe pagina www.leova.md a este creată opțiunea de informare cu privire la 

procedura desfășurării achizițiilor publice, care cuprinde Anunțul de 
desfășurarea a achiziției publice,  rezultatul achiziției publice și Planul anual 

a achizițiilor publice. 

Îmbunătățirea 

capacităților 

tehnice 

Dotarea consiliului raional si 

instituțiilor din subordine, APL - urilor 

nivel I cu tehnica necesara 

2015 - 2018  Realizata Respectat În perioada 2015-2018 angajații consiliului raional si instituțiilor din 

subordine, APL - urilor nivel I au fost dotați cu tehnica necesară. Angajații 

Aparatului președintelui raionului, entităților publice din subordine, 

angajații primăriilor din localitățile raionului dispun de tehnică de oficiu, 

achiziționate din surse proprii sau din donații anual. Numărul de 

calculatoare şi imprimante achiziționate în cadrul Aparatului președintelui 

și Direcțiilor/Secției din subordine: 25 calculatoare, 9 imprimante, 4 aparate 

multifuncționale (scaner și xerox), 1 proiector, 1 xerox, aparatură muzicală. 

Dezvoltarea 

sistemului 

informațional de 

management al 

documentelor 

CR şi 

îmbunătățirea 

funcționalității 

APL 

Proiectarea sistemului informațional 2014 – 2015  Nerealizat Depășit Sistem informațional proiectat a Consiliul Raional Leova nu a fost instituit 

și nici administrator de rețea nu este angajat, astfel proiectul nu a fost 

realizat. Însă publicarea informației ce vizează activitatea CR este postată 

pe pagina web (Anunțuri, Planuri, Rapoarte, Decizii spre consultare și 
aprobare), publicare pe panou informativ ce ține de anunțuri, ziar local, și 

rețele de socializare (Facebook).  

Elaborarea ghidului consilierului local 2015 – 2016  Realizat Respectat Ghidul alesului local oferit fiecărui consilier. Ghid elaborat de către 

Academia de Administrație Publică.   

Dezvoltarea parteneriatului între CR cu 

companii de consultanță/ instituție de 

cercetare 

2015 Nerealizat Depășit În 2015 CR Leova în perioada vizată nu a colaborat și nu a instituit 

parteneriate cu companii de consultanță/ instituții de cercetare. 

 

Consiliul Raional a colaborat 

- editura ,,Tehnica-Info” în vederea editării monografiei raionului Leova; 

- AO ,,Tălăncuța” editate 150 cărți ,,Melancolia Dorului Etern”, dedicată 

activității și creației marelui compozitor Petre Teodorovici; 

- AO ,,Vece”, editate 50 cărți ,, Monumente militare”, cu referire la toate 

monumentele restaurate din r. Leova. 

Constituirea comisiei de monitorizare a 
implementării planului strategic 

2015 Realizat Respectat Regulamentul de constituire şi funcționare a comisiei de monitorizare a 
implementării planului strategic aprobat prin dispoziția președintelui 

raionului nr. 194 din 08.12.2016 ,,Cu privire la constituirea și activitatea 

comitetului raional pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea SDI a 

raionului Leova pentru perioada 2015-2020”, ulterior operate modificări. 

Crearea unui registru de evidenţă 

separată a resurselor financiare 

2015 Nerealizat Irelevant La momentul inițierii implementării strategiei crearea unui registru de 

monitorizare a surselor financiare nu era necesar și nici la moment nu este, 

http://www.leova.md/
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

disponibile şi a cheltuielilor destinate 

exercitării competențelor proprii de 
cele delegate 

deoarece Ministerul Finanțelor are elaborate programe de gestionare a 

acumulărilor, cheltuielilor de către toate instituțiile subordonate Consiliului 
raional. 

 
2.1.2. Obiectiv 2. Îmbunătățirea transparenței actului decizional 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Îmbunătățirea 

transparenței 

actului 

decizional 

Revizuirea regulamentelor pentru 

stabilirea unei proceduri clare a 

procesului decizional şi 

instituționalizarea evidenței parcurgerii 
tuturor fazelor procesului decizional a 

proiectelor de acte administrative 

2015 Realizat Respectat Prin Decizia nr. 4.28 din 20.09.2018 s-a aprobat ,,Regulile interne privind 

procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional în 

cadrul Consiliului raional Leova”, concomitent în vederea asigurării 

transparenții decizionale, toate proiectele de decizie sunt publicate spre 
consultare pe pagina web a CR și distribuite pe rețele sociale, panou 

informativ.  

 

Raport anual privind transparența decizională este elaborat anual. 

Instruirea specialiștilor în domeniul 

managementului strategic, 

managementului prin obiective  

2015 - 2017 Parțial Respectat Toți angajații Consiliului raional periodic participă la cursuri de dezvoltare 

profesională, cursuri organizate anual de către Academia de Administrare 

Publică, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, cât și alte entități publice 

de stat, organizații nonguvernamentale. Astfel, chiar dacă pentru instruiri 

au fost planificate 54000 lei, au fost alocate 0 lei. 

Asigurarea 

accesului liber al 

populației la 

procesul 

decizional şi la 

elaborarea 

politicilor 

publice 

Crearea mecanismului de publicare în 

ziarul local a rezultatelor audierilor 

publice 

2015 - 2020  Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece ziar local la nivel de raion nu a 

fost instituit. Rezultatele audierilor publice se publică pe pagina web a 

Consiliului raional.  

Lipsa  

Implementarea Ghișeului Unic de 

colectare şi informare a petițiilor 

2015 - 2016  Realizat Respectat Înregistrarea și evidența petițiilor parvenite în adresa CR se realizează de 

către specialistul superior din cadrul Aparatului Președintelui raionului. 

Cutia cu reclamații plasată în incinta CR.  
 

La nivel de raion a fost organizată activitatea Biroului Comun de Informații 

și Servicii. 

Reabilitarea şi instalarea panourilor 

informaționale în fiecare dintre 

localitățile raionului 

2015 - 2017  Realizat  Respectat În perioada 2015-2017 în localitățile raionului Leova au fost instalate sau 

reabilitate panouri informative. 

Crearea postului de radio local 2015 - 2017  Nerealizat Irelevant Conform modificării cadrului legal Autoritățile Publice, instituțiile statului 

nu pot fi fondatori ai unor posturi de radio. 
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2.1.3. Obiectiv 3. Îmbunătățirea serviciilor furnizate de CR Leova 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Întărirea 

capacității de 

management a 

resurselor umane 

în administrația 

locală 

Organizarea schimbului de experiență 

şi vizitelor de studiu cu personalul din 

alte localități din Moldova şi localități 

din străinătate 

2015 – 2020 Realizat Respectat În perioada anilor 2015 - februarie 2020, conducerea raionului, specialiști 

ai aparatului președintelui raionului, direcțiilor din subordine, consilieri 

raionali și locali, agenți economici, reprezentanți ai serviciilor 

descentralizate din cadrul raionului au întreprins vizite de lucru, studiu, 

schimb de experiențe în diverse domenii: economie, agricultură, asistență 

socială, învățământ, cultură. În anul 2016 au fost organizate 20 de vizite; 

în anul 2017 organizate vizite în România, Bulgaria, Polonia, Belorusă; în 

anul 2018 organizate 5 vizite în România, Cehia, Polonia, Belorusă; în 

anul 2019, Direcția Învățământ (vizită în Belorusă în vederea schimbului 

de experiență), DASPF (vizită în România - schimb de experiență, 

seminare, instruiri cu personal din alte raioane ale RM), DEDTAI (vizită 
de studiu în Letonia – managementul eficienței energetice, instruiri, 

seminare în vederea schimbului de experiențe cu personal din alte raioane 

ale RM). 

Instruirea funcționarilor publici în 

scrierea, execuția şi gestionarea 

proiectelor: managementul de proiecte 

2015-2016 Realizat Respectat Proiectul a fost realizat, deoarece a avut loc instruirea funcționarilor 

publici în scrierea, execuția şi gestionarea proiectelor: managementul de 

proiecte.  

 

În anul 2016, din cadrul Aparatului președintelui raionului și DEDTAI 5 

funcționari publici au fost instruiți; Luînd în considerație că are loc 

fluctuația cadrelor și în anul 2019 - 2 funcționari publici au fost instruiți.  

Instruirea funcționarilor publici în 

domeniul finanțelor publice şi formarea 

bugetului 

2015 – 2016 Realizat Respectat Contabilii și funcționarii publici specializați în finanțele publice din cadrul 

Aparatului președintelui și direcțiilor din subordine, au participat la cel 

puțin o instruire anual organizată de către Ministerul Finanțelor.  

Instruirea funcționarilor publici în 

domeniul limbilor străine 

2015 – 2018  Nerealizat Depășit Instruirea funcționarilor publici în domeniul limbilor străine nu a fost 

efectuată, deoarece nu au fost solicitări de instruiri din partea specialiștilor 
din cadrul Consiliului raional. 

Instruirea funcționarilor publici în 

domeniul PR-ului public şi a 

transparenței actului decizional 

2016 Realizat Depășit Specialiști din cadrul Aparatului președintelui raionului, direcțiilor din 

subordine au fost instruiți în cadrul cursurilor externe organizate de către 

Academia de Administrație Publică și Asociații Obștești.  

Motivarea şi 

atragerea 

resurselor umane 

Efectuarea studiului de evaluare a 

necesităților angajaților din cadrul CR 

2015 Parțial Depășit Studiul de evaluare a necesităților angajaților din cadrul CR nu a fost 

elaborat în 2015, dar la început de an are loc intervievarea periodică a 

angajaților pentru evaluarea necesităților. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Elaborarea sistemului de performanță a 

funcționarilor publice şi a sistemului 
KPI (de monitorizare a performanțelor 

secțiilor şi angajaților) 

2015 Realizat Depășit Proiectul a fost realizat, dar peste termenul planificat. În cadrul Consiliului 

raional Leova și entităților publice din subordine fiecare funcționar public 
își realizează obiectivele anuale propuse în limita posibilităților și ca urmare 

în condițiile cadrului legal fiecare funcționar public beneficiază de spor de 

performanță pentru obiectivele realizate.  

Sporirea 

capacităților de 

atragere şi 

planificare a 

resurselor 

financiare 

Crearea şi adoptarea unei decizii 

privind grupul de lucru pentru atragerea 

investițiilor în raion 

2015 Nerealizat Irelevant Proiectul nu a fost realizat, deoarece este irelevant. Crearea unui grup de 

lucru în vederea atragerii investițiilor nu a fost necesară, deoarece în cadrul 

Direcției Economie, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor, a 

fost creată funcție cu sarcină de atragere a investițiilor 

Instruirea specialiștilor în 

managementul proiectelor europene şi a 

programului Orizont 2020 

2015 Realizat Depășit Proiectul a fost implementat, dar cu termen depășit. Astfel, în anul 2016 au 

fost instruiți 4 specialiști.  

Instruirea în domeniul parteneriatelor 
publice private 

2015 Realizat Depășit Proiectul a fost implementat, dar cu termen depășit, în anul 2016 fiind 
instruit 1 specialist, iar în anul 2019 - 2 specialiști  

Îmbunătățirea 

structurală a 

sistemului de 

management al 

resurselor umane 

Elaborarea organigramei Consiliului 

Raional 

2015 Realizat Respectat Organigrama Consiliului raional a fost actualizată și aprobată în anul 2015, 

2017, 2019 cu ulterioare modificări, completări. 

Elaborarea fișelor de post pentru 

personalul care activează în cadrul CR 

2015 Realizat Respectat Pentru fiecare angajat al Consiliului raional Leova este elaborată Fișă de 

post cu stabilirea sarcinilor și atribuțiilor de bază, care este adusă la 

cunoștință titularului funcției. 

 

Pentru domeniul Capacitatea administrativă/ administrație publică au fost planificate pentru implementare 3 Obiective specifice 11 Programe și 

35 Proiecte, dintre care 65,7% din ele au fost realizate, 8,6% inițiate și realizate parțial, 25,7% nu au fost realizate. În cazul a mai mult de jumătate din 

acțiuni 51,4% din acțiuni termenul a fost respectat, pentru 40% de acțiuni termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

23 3 9 18 14 0 3 

65,7% 8,6% 25,7% 51,4% 40,0% 0 8,5% 

 
 

2.2. Mediul de afaceri/Industrie/Investiții 
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2.2.1. Obiectiv 1. Stimularea antreprenoriatului local 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Stimularea 

spiritului 

antreprenorial 

Optimizarea curiculei Şcolii 

Profesionale din or. Leova prin 

introducerea unui curs de iniţiere în 
lansarea afacerilor şi dezvoltarea 

afacerilor. Monitorizarea rezultatelor 

post instruire.  

2015-2016 Realizat Respectat În perioada 2015-2016 proiectul a fost implementat, fiind organizate: 

 Curs de inițiere în afaceri elaborat și inclus la Școala Profesională Leova. 

Este predat cursul „Bazele antreprenoriatului”, care a fost aprobat prin 
Ordinul Ministerul Educației nr. 861 din 29.08.2013. De asemenea sunt 

organizate activități în cadrul „Firmei de exercițiu”, care este o simulare a 

unei firme reale, care poate fi realizată prin implicare directă a elevilor. 

 În cadrul Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din or. Leova sunt 

organizate două cursuri opționale: (1) Economia aplicată, (2) Educație 

antreprenorială. Cursurile sunt predate conform solicitărilor elevilor. În 

cadrul cursurilor sunt invitați agenți economici pentru împărtășirea 

experienței. Cursuri similare sunt predate și la Liceul Teoretic „Mihai 

Eminescu” din or. Leova: Bazele antreprenoriatului. (Profesor A. Gonța). 

Crearea unui ghid al istoriilor de succes 

a afacerilor inițiate în incubatorul de 

afaceri şi în afara acestuia. Mediatizarea 
prin intermediul paginii web a 

incubatorului de afaceri, 

www.leova.md.    

2015 Parțial Depășit Proiectul a fost implementat parțial. Mediatizarea istoriilor de succes are loc 

prin intermediul paginii web www.leova.md. Pagina web a Incubatorului de 

afaceri Leova (IAL) nu a fost creată, dar pe rețeaua de socializare Facebook 
a fost deschisă o pagina a IAL.  

Astfel, istoriile de succes ale foștilor rezidineți ai IAL: SRL “Oledis rapid” 

și ÎI „Valentin Cabac” au fost diseminate prin publicare pe pagina web 

www.leova.md și pe pagina de Facebook a Incubatorului de Afaceri Leova. 

Organizarea vizitelor oamenilor de 

afaceri de succes din raion sau raionale 

învecinate sau a tinerilor antreprenori cu 

perspective în cadrul instituțiilor medii 

de învățământ şi a şcolii de profesii. 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 proiectul a fost implementat. Scenariul platformei de 

discuții și a programului vizitelor – este elaborat conform tematicii abordate 

în cadrul celor două cursuri opționale: (1.) Economia aplicată și (2.) 

Educație antreprenorială. Cursurile sunt organizate la Liceul Teoretic 

„Constantin Spătaru” din or. Leova. 

În perioada menționată au fost organizate 3 vizite. DARFC a organizat vizita 

antreprenorilor din raionul Leova la depozitul de fructe și camerele 

frigorifice a grupului de producători „Moldagrovitis” din or. Cantemir.  

Promovarea unui regim fiscal facilitator 

start-upurilor, cu precădere 
întreprinderilor cu activitate industrială 

şi  a serviciilor cu valoare adăugată în 

cadrul incubatorului de afaceri pentru  

perioadă de probă 2015-2016 

2015-2016 Parțial Irelevant Regim facilitar fiscal pentru start-upuri nu este prevăzut de legislație și nu 

poate fi instituit la nivel de raion, însă sunt facilități create de Incubatorul de 
Afaceri agenților economici rezidenți (prețuri mici la locațiune, publicitate, 

consultanță). În perioada 2015-2019 au fost create în IAL 17 entități 

întreprinderi noi. Evidența veniturilor din vânzări a întreprinderilor 

beneficiare de regim fiscal facilitar nu există. 

http://www.leova.md/
http://www.leova.md/
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Organizarea vizitelor pentru efectuarea 

schimbului de experiență cu țările 
europene pe domeniile: agricultură, 

industrie, construcții, protecția mediului 

și eficiență energetică. 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost organizate 9 vizite: 

1. Romania-schimb de experiență pentru 35 persoane în eficiență 
energetică și obținerea  energiei eoliene (anul 2015). 

2. Polonia – schimb de experiență pentru 5 persoane în eficiență energetică 

(anul 2015). 

3. Ucraina – schimb de experiență pentru 35 persoane în domeniul 

obținerii energiei fotovoltaice (anul 2015). 

4. Polonia – schimb de experiență pentru 8 persoane în domeniul 

agricultură, industrie, asistență socială etc (anul 2017). 

5. Belorusia – schimb de experiență pentru 8 persoane în domeniul 

agricultură, construcții industrie, asistență socială, învățământ etc. (anul 

2018). 

6. România – schimb de experiență pentru 8 persoane în domeniul 

alimentării cu apă și canalizare (anul 2018). 
7. Letonia – schimb de experiență în domeniul Eficienței Energetice 

8. Belorusia – schimb de experiență pentru persoane din domeniul 

educației (anul 2019) 

9. România – schimb de experiență în domeniul cultural (anul 2019) 

Susținerea dezvoltării afacerilor în 

domeniul creșterii de culturi etero-

oleaginoase  

2015-2016 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece Studiu de piață și Plan de afaceri 

nu a fost elaborat din lipsa resurselor financiare.  

 

Din partea agenților economici din raion există un mare interes pentru 

domeniul creșterii de culturi etero-oleaginoase, însă afaceri nou create în 

acest domeniu în raion nu există. 

Consolidarea 

serviciilor de 

consultanţă a 

mediului de 

afaceri  

Consolidarea capacităților profesionale 

de consultanță în domeniul inițierii şi 

dezvoltării afacerilor a Punctului de 
Contact în Afaceri pe lîngă Direcția 

Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi 

Atragerea Investițiilor (CR) şi a 

incubatorului de afaceri din raionul 

Leova. 

2015-2016 Realizat Depășit Capacitățile profesionale de consultanță în domeniul inițierii şi dezvoltării 

afacerilor a Punctului de Contact în Afaceri au fost consolidate, dar cu 

termen depășit. Astfel, în anul 2019, în cadrul proiectului „Poarta de Sud a 
Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor” a fost 

organizat seminarul cu tematica „Îmbunătățirea competitivității serviciilor 

de suport în afaceri”. În cadrul seminarului au fost instruiți 6 specialiști, 

dintre care 3 de la Incubatorul de Afaceri, 3 de la Direcția Economie, 

Dezvoltarea Teritoriului şi Atragerea Investițiilor din Leova.  

Crearea unui centru de consultanță în 

afaceri pentru viitorii antreprenori  

2015-2016 Realizat Depășit Centrul de consultanță în afaceri pentru viitorii antreprenori a fost instituit 

în cadrul Incubatorului de Afaceri Leova, în cadrul Proiectului Poarta de 

Sud a Moldovei deschisă pentru Promovarea Afacerilor și Investițiilor. 

(Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Primarii pentru Creștere Economică (M4EG), iar aria geografică de 

acoperire cuprinde cele 8 raioane ale Regiunii de Sud: Basarabeasca, 
Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Leova, Taraclia). 

 
2.2.2. Obiectiv 2. Sporirea competitivităţii producătorilor locali 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

Stimularea 

programelor de 

instruire 

antreprenorială  

 

Organizarea instruirii antreprenorilor 

(elaborarea unui studiu de piaţă, crearea 

unui plan de afaceri, modalități de 

finanțare a proiectelor investiționale şi 
identificarea surselor de finanțare etc.) 

2015-2020 Parțial Termen În perioada 2015-2020 anual au fost organizate diverse traninguri de către 

ODIMM și Incubatorul de Afaceri: 

 ODIMM - scrierea proiectelor, finanțări, managementul vânzărilor 
etc. 

 IAL - impulsionarea businessului în mediul rural, ședințe cu 

apicultorii, seminare pentru doritorii de cursuri de contabilitate, mese 

rotunde cu liceenii despre idei de afaceri, inițierea unei afaceri etc. 

În anul 2019 circa 20 de tineri s-au înscris la programul Start pentru 

tineri al ODIMM, la IAL fiind instruiți cum să elaboreze un plan de 

afaceri și cum să inițieze un business. 

Îmbunătăţirea 

accesului IMM-

urilor la 

finanțare 

Crearea şi distribuirea unei broșuri 

privind oportunitățile de finanțare a 

afacerilor mici şi mijlocii oferite de 

către instituțiile bancare şi nebancare 

din raion, inclusiv Sursele naționale şi 

internaționale de susținere a afacerilor .  

2015 -2020 Realizat Irelevantă Broșură unică privind oportunitățile de finanțare a afacerilor mici și 

mijlocii de către instituțiile bancare și nebancare nu a fost creată și nu se 

necesită deoarece, instituțiile bancare și nebancare elaborează broșurile lor 

fiecare în parte, în care își expun ofertele de care dispun. DEDTAI 

dispune de aceste broșuri și le promovează printre antreprenori. 

 
Programele de susținere a afacerilor sunt mediatizate prin broșurile 

respective și pe pagina www.leova.md  în perioada de lansare a acestor 

programe. Broșuri distribuite prin e-mail/ pagina web a CRL. 

Informarea antreprenorilor privind 

apelurile de concurs pentru vauchere 

inovaționale (Intensificarea cooperării 

dintre CR, MIEPO, ODIMM, AŞM, 

AITT). 

2015 -2020 Realizat Respectat Antreprenorii din raionul Leova sunt informați privind apelurile de 

concurs Apeluri de concurs mediatizate. Anual specialiștii Direcției 

Economiei, Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor 

mediatizează despre apelurile privind vaucherele inovaționale prin 

diseminarea informațiilor de rigoare agenților economici atît în formă 

electronică cît și pe suport de hârtie.  

 

Evidența beneficiarilor de vaucere inovaționale nu se efectuează.  

http://www.leova.md/
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

Consiliul Raional Leova, Incubatorul de Afaceri Leova se află în 

cooperare continuă cu MIEPO, ODIMM, AITT, AIPA . 

Informarea antreprenorilor privind 
fondurile existente de garantare a 

creditelor  

2015-2020 Realizat Respectat Antreprenorii din raionul Leova sunt informați privind fondurile existente 
de garantare a creditelor. În perioada anilor 2015-2017 au fost informate – 

310 persoane, inclusiv în cadrul întrunirilor la Incubatorul de Afaceri 

Leova. Pe parcursul semestrului I a anului 2018 a fost organizat de către 

Incubatorul de Afaceri Leova 1 seminar de informare și acordate 32 

consultări individuale. Evidența beneficiarilor fondului de garantare a 

creditelor lipsește. 

În anul 2019 au fost informate 17 persoane despre linia de creditare 

EU&BUSINESS- BERD în cadrul instruirii organizate de DEDTAI 

împreună cu BC „Viktoriabank” SA. Total 49 antreprenori informați. 

Dezvoltarea 

capitalului uman 

Facilitarea cooperării dintre școala de 

profesii şi întreprinderile din raion. 

Organizarea stagiilor elevilor şi 

studenților în cadrul întreprinderilor. 

2015-2020 Realizat Respectat În raionul Leova sunt instituite parteneriate de cooperare dintre școala de 

profesii şi întreprinderile din raion, fiind organizate stagii (practica) de 

producere a elevilor şi studenților în cadrul întreprinderilor din raion 

(Fabricile de vin, întreprinderile de construcții). Stagii organizate – 60 
evenimente.   

 

Elevii Școlii profesionale fac stagii în cadrul instituției, deoarece baza 

materială a instituției permite acest lucru: meseria -  placator cu plăci 

(An.I și An.II – 15 elevi), meseria -  viticultor – Vinificator, pomicultor 

(An. I și An.II – 45 elevi). Astfel repartizarea la stagii către întreprinderile 

din raion este efectuată în dependență de meseria aleasă de elevi pe 

specializări: mecanic auto, electrogazosudor, montator, tractorist etc. Cu 

fiecare întreprindere la care se repartizează la stagiu elevul se încheie un 

contract/acord de studiu de practică.  

Elaborarea unui studiu de evaluare a 

competențelor cerute pe piaţa de muncă 
în raion 

2015-2016 Nerealizat Irelevant Studiu de evaluare a competențelor cerute pe piaţa de muncă în raion nu a 

fost elaborat, dar este irelevantă. 
 

Competențele cerute pe piața de muncă le putem accesa pe pagina web a 

AOFM sau la Oficiul Teritorial AOFM.  

Îmbunătățirea 

calității 

sistemelor şi 

produselor în 

Promovarea eficienței energetice a 

întreprinderilor locale 

2015-2016 Realizat Respectat În 28 de instituții publice au instalat echipamente care utilizează surse 

regenerabile de energie, din care în 25 de instituții – Centrale termice pe 

biomasă, în 3 instituții -  panouri solare pentru prepararea apei calde 

menajere ca rezultat se obține reducerea consumului de energie electrică și 

termică.  
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

cadrul 

companiilor 

Sporirea calității 

produselor locale 

Susținerea implementării sistemelor de 
management al calității, conform 

standardelor europene şi internaționale. 

Informarea producătorilor privind 

Sursele disponibile de cofinanțare a 

proiectelor de implementare a 

standardelor de gestiune a calității. 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2017 au fost organizate mai multe evenimente în cadrul 
cărora au fost informați 430 antreprenori despre standardele de gestiune a 

calității , iar peste 51 de companii au implementat sisteme de management 

al calității.  

Astfel, pe parcursul semestrului I al anului 2018 Incubatorul de Afaceri 

Leova a organizat 1 seminar despre implementarea sistemelor de 

management al calității, iar în 2019 au fost instruiți 3 funcționari publici în 

cadrul sesiunii de informare „Managementul calității în afaceri”. 

Analiza potențialului regional de 

formare a rețelelor de producere. 

2015-2016 Nerealizat Depășit Studiul posibilităților și necesităților de asociere a antreprenorilor locali nu 

a fost elaborat. Studiul trebuie să fie elaborat în parteneriat cu Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud. 

 
 

2.2.3. Obiectiv 3. Dezvoltarea infrastructurii instituționale de susținere a mediului de afaceri 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Consolidarea 

capacităților 

instituționale ale 

CR Leova în 

domeniul 

susținerii 

mediului de 

afaceri 

 

Crearea regulamentului de funcționare a 

fondului raional de susţinere a IMM-

urilor   

2015 Realizat Respectat Regulament de funcționare a fondului raional de susţinere a IMM-urilor a 

fost elaborat și aprobat prin Decizia CR Leova nr.2.4 din 21.04.2015. 

Dezvoltarea unei anchete de identificare 
a constrângerilor antreprenorilor, a 

necesităților de extindere a afacerilor şi 

domeniilor de interes pentru tinerii 

antreprenori. Instituirea de către APL a 

unor proceduri de colectare a 

informațiilor relevante privind 

activitatea agenților economici, în 

vederea consolidării capacităților de 

planificare bugetară.  

2015 Parțial Depășit Proiectul a fost implementat parțial. Astfel, ancheta mediului de afaceri – 
nu a fost  elaborată, dar sunt organizate discuții cu antreprenorii privind 

dificultățile și necesitățile de extindere a afacerilor. 

 

Baza de date a indicatorilor de activitate a antreprenorilor locali nu a fost  

creată, dar de la agenții economici sunt colectate informații despre 

constrângerile existente și se prezintă anual Ministerului Economiei și 

Infrastructurii odată cu prezentarea informației despre comerțul interior. 

Consolidarea 

încrederii 

mediului de 

Elaborarea mecanismului de implicare a 

antreprenorilor în procesul de examinare 

şi adoptare a deciziilor, referitor la 

mediul de afaceri la toate nivelele de 

2015 Parțial Depășit Proiectul a fost implementat parțial. Astfel, prin intermediul Agendei 

locale de Business și Asociația producătorilor  agricoli a avut loc 

implicarea antreprenorilor în procesul de examinare și adoptare a 

deciziilor referitor la mediul de afaceri la toate nivelele de administrare. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

afaceri în 

instituția APL 

administrare (de ex. Crearea de Consilii 

a mediului de afaceri pe lîngă APL) 

Inclusiv, deciziile referitor la mediul de afaceri sunt publicate pe pagina 

web a CRL pentru consultare cu cetățenii. În grupurile de lucru după caz 
se includ și agenți economici. Consiliu a mediului de afaceri pe lîngă APL 

nu a fost creat.  

Mediatizarea rezultatelor activității APL 

în domeniul susținerii sectorului 

antreprenorial. Asigurarea transparenței 

utilizării fondului de susținere a IMM-

urilor.  

2015-2020 Realizat Respectat Anual raportul privind rezultatele utilizării Programului de susținere a 

IMM-urilor este realizat și mediatizat, pe pagina web și în cadrul 

consiliilor raionale. 

Elaborarea pe pagina WEB a APL a unei 

opțiuni de întrebări răspunsuri destinată 

mediul de afaceri.  

2015 Realizat Respectat 
Pagina web a CR Leova este ajustată cu opțiunea de consultare a mediului 

de afaceri. 

 
 

2.2.4. Obiectiv 4. Crearea oportunităților pentru consolidarea şi extinderea pozițiilor pe piaţă a companiilor locale  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Lărgirea 

accesului la  

pieţele de 

desfacere 

Elaborarea unui curs de instruire în 

domeniul asocierii producătorilor, 

bunele practici în domeniu, avantaje şi 

dezavantaje, formele de organizare, 

modul de gestiune precum şi alte 
aspecte.  

2015-2016 Parțial Depășit Curs de instruire în domeniul asocierii producătorilor bunele practici în 

domeniu, avantaje şi dezavantaje, formele de organizare, modul de 

gestiune precum şi alte aspecte nu a fost elaborat, dar este necesar 

deoarece asociațiile de producători pot accesa diverse fonduri externe. La 

nivel de raion sunt organizate anual doar seminare de informare. 

Informarea antreprenorilor cu privire la 

cadrul legislativ şi normativ în domeniul 

achizițiilor publice  

2015-2016 Realizat Respectat Camera de Comerț și Industrie organizează anual seminare de instruire cu 

antreprenorii despre cadrul legislativ privind achizițiile publice. Astfel, 

antreprenori din raion sunt informați anual. 

Crearea şi dezvoltarea unor baze de date 

privind ofertele sau solicitările agenților 

economici din raion. Informarea 

producătorilor autohtoni privind 

oportunitățile de plasare a profilurilor 

companiilor şi ofertelor acestora pe 

diverse portaluri ce facilitează 

colaborarea dintre diverși agenți 

economici  

2015-2020 Parțial Respectat Există o bază de date elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului în comun cu toate Direcțiile de Agricultură din 

raioanele țării privind mersul lucrărilor agricole, suprafețele de culturi, 

cantitatea tehnică și mersul lucrărilor sezoniere etc. – care este actualizată 

săptămânal. 

 

Numărul profilurilor companiilor și ofertelor acestora plasate pe portaluri 

ce facilitează colaborarea dintre diverși agenți economici - 0. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Asigurarea antreprenorilor cu informații 

privind procedurile de export şi noile 
ajustări în cadrul normativ de 

reglementare a comerțului exterior 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada analizată 16 antreprenori au fost asigurați cu informații privind 

procedurile de export şi noile ajustări în cadrul normativ de reglementare a 
comerțului exterior.  

Astfel, în I semestru a anului 2018 au fost informați 16 antreprenori 

privind procedurile de export şi noile ajustări în cadrul normativ de 

reglementare a comerțului exterior. 

În anul 2019 3 funcționari au fost instruiți în cadrul sesiunii de informare 

„Dezvoltarea operațională și creșterea profitabilității afacerii” organizat de 

Incubatorul de Afaceri din Leova. 

Crearea unui program de informare a 

antreprenorilor privind categoriile de 

bariere tehnice existente pe pieţele 

externe şi modalitățile de depășire ale 

acestora. Informarea mediului de afaceri 

privind oportunitățile de export în UE, 
procedurile de export şi rigorile 

sistemului european de reglementare 

tehnică vizavi de produsele 

agroalimentare.  

2015-2016 Parțial Depășit Proiectul a fost implementat parțial. Astfel, program de informare a 

antreprenorilor privind categoriile de bariere tehnice existente pe piețele 

externe şi modalitățile de depășire ale acestora nu a fost creat, dar a fost 

efectuată instruire de către reprezentanți a Camerei de Comerț și Industrie 

despre posibilitățile de instruire. 

 
Sunt organizate anual ședințe, seminare, sesiuni de instruire. Numărul 

ședințelor de informare desfășurate anual -5, iar numărul antreprenorilor 

informați anual constituie circa 120 persoane. 

Dezvoltarea unei campanii de 

promovarea a producătorului şi 

consumului produsului autohton 

2016-2020 Realizat Respectat În perioada 2016-2020 au fost organizate mai multe activități de 

promovare a producătorului şi consumului produsului autohton prin 

participarea anuală a CR Leova cu un stand comun al antreprenorilor la 

expoziții, participarea la forumuri, organizarea concursului „Cel mai bun 

antreprenor al anului”, organizarea anuală a iarmaroacelor.  

Participarea la: 

 Expoziția Națională „Fabricat în Moldova” (anul 2018) cu un stand 

comun împreună cu 8 agenți economici din raion  

 Forumul Internațional de Afaceri cu o delegație compusă din 10 

agenți economici, eveniment organizat în or. Cahul. 

 Expoziția Națională „Fabricat în Moldova” cu un stand comun 

împreună cu 7 agenți economici din raion (I semestru al anului 2019) 

Organizarea: 

 concursului raional „Cel mai bun antreprenor a anului 2017”, la care 

au participat 16 agenți economici. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

 mesei rotunde de decernare a premiilor concursului raional ,,Cel mai 

bun antreprenor al anului 2017”. 

 7 iarmaroace (în anul 2015-2017). 

 concursul raional „Cel mai bun antreprenor al anului 2018”, la care 

au participat 20 agenți economici.  

 evenimentului de decernare a premiilor Concursului raional ,,Cel mai 

bun antreprenor al anului 2018.  

 

2.2.5. Obiectiv 5. Crearea şi dezvoltarea afacerilor cu activitate industrială 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Dezvoltarea 

industriei 

raionului 

Elaborarea studiilor de fezabilitate 

pentru diverse activități industriale, cu 

precădere activități de procesare a 

produselor agricole (producerea şi 

ambalarea produselor din porumb, făină 

de grîu, floarea soarelui, fructelor etc.) 

2015-2016 Realizat Respectat Studiu de fezabilitate elaborat privind construcția Parcului Industrial 

Agricol a fost elaborat, astfel proiectul a fost implementat. 

Dezvoltarea capacităților APL în 

elaborarea proiectelor privind 
dezvoltarea infrastructurii de colectare, 

prelucrare, păstrare şi comercializare a 

producției agricole  

2015-2016 Parțial Depășit În perioada 2015-2016 nu au fost dezvoltate și consolidate capacitățile 

APL de nivelul I în elaborarea proiectelor privind dezvoltarea 
infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare şi comercializare a 

producției agricol. Astfel, pe parcursul anilor 2015-2016 a fost instruită 1 

persoană din APL de nivelul II ( din cadrul Direcției Agricultură). 

 

Primăriile din raion nu dispun de capacități în elaborarea proiectelor 

privind dezvoltarea infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare şi 

comercializare a producției agricole 

Sporirea 

competențelor 

antreprenorilor 

de creştere a 

valorii adăugate 

produse 

Crearea unui curs general de inițiere 

asupra lanţului valoric de producere, 

inclusiv focusat pe industria alimentară. 

2015 Realizat Respectat Curs general de inițiere asupra lanţului valoric de producere, inclusiv 

focusat pe industria alimentară a fost elaborat, fiind ulterior 15 

antreprenori instruiți. 

 
2.2.6. Obiectiv 6. Impulsionarea activității investiționale 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Consolidarea 

capacităților 

investiționale 

ale APL şi ale 

agenților 

economici 

Instruirea unui specialist al Direcției 

Economie, Dezvoltarea Teritoriului şi 

Atragerea Investițiilor în cadrul CR în 

scrierea proiectelor de atragere a 
fondurilor străine investiționale şi 

consultarea mediului de afaceri 

2015 Realizat  Depășit În perioada 11-15 martie 2019, un specialist din cadrul DEDTAI a 

participat la cursul de dezvoltare profesională ”Managementul și 

elaborarea programelor/proiectelor”. Astfel, anual se instruiesc 1-2 

specialiști din CR prin participarea la diverse seminare/traininguri.  
În perioada 2018-2019 au fost elaborate 11 oferte investiționale, care vor 

fi ulterior incluse în Profilul Investițional al raionului Leova. 

DARFC ajută la scrierea proiectelor investiționale, asemenea specialist 

este și la Incubatorul de Afaceri Leova. Numărul ofertelor investiționale 

elaborate- 37. 

Inventarierea patrimoniului de care 

dispune APL de nivel I şi II, în vederea 

identificării rezervelor pentru susținerea 

procesului investițional 

2015 Realizat Respectat APL de nivelul I și II inventariază patrimoniul și cel neantrenat  în procesul 

inventarierii se realizează pentru obținerea surselor financiare adăugătoare 

în procesul investițional. APL de nivelul II a evaluat și identificat diferite 

obiecte și terenuri în s. Sărata Nouă. Același lucru îl fac și APL de nivelul 

I. Lista aprobată de Consiliul Raional  

Promovarea 

imaginii 

investiționale a 

raionului 

Crearea profilului investițional al 

raionului şi al portofoliului proiectelor 

investiționale şi mediatizarea acestuia 

2015 Parțial Depășit Acțiunea a fost realizată parțial. Profilul investițional al raionului fost 

creat, dar Portofoliul proiectelor investiționale nu a fost realizat. 

Organizarea forumului investițional în 

raion, cu participarea potențialilor 
investitori străini  

2016 Parțial Depășit Proiectul a fost realizat parțial, deoarece forum investițional, cu 

participarea potențialilor investitori străini în raion nu s-a organizat din 
lipsa surselor financiare. Dar a fost cofinanțată organizarea Forumului 

Internațional de Afaceri din or. Cahul, la care au participat 10 agenți 

economici.  

La data de 1 februarie 2018 în or. Cahul a avut loc Forumul Internațional 

de Afaceri la care au participat cu statut de coorganizatori 8 raioane a 

Regiunii de Dezvoltare Sud și agenți economici din 5 țări. Consiliul raional 

Leova a cofinanțat această activitate cu 15 mii lei. Tot în cadrul acestui 

Forum Internațional de Afaceri agenții economici și APL de nivelul I și II 

au prezentat profile investiționale care au fost plasate într-un catalog tradus 

în limba română și engleză. 

În anul 2019 Profilul Investițional al raionului Leova, care cuprinde 11 
oferte investiționale a fost elaborat în cadrul proiectului „Poarta de Sud a 

Moldovei deschisă pentru promovarea afacerilor și investițiilor”. Profilul 

Investițional urmează a fi editat în 3 limbi (rusă/română/engleză) în 150 

de exemplare. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Promovarea participării IMM-urilor la 

forumurile investiționale naționale şi 
internaționale.  

2014-2020 Realizat Respectat În perioada 2014-2020 au fost organizate mai multe activități de 

promovare a IMM-urilor la forumuri investiționale naționale și 
internaționale: 

 2014- Forumul economic transfrontalier, Iași, România  –3 agenți 

economici; 

 2014 - Forumul economic transfrontalier (ediția a II - a), mun Bălți 

–5 agenți economici; 

 2015 - Forumul economic moldo-italian, Italia - 7 agenți 

economici; 

 2015 - Vizită de promovare a imaginii raionului Leova în 

Parlamentul Europei de la Bruxelles - conducerea raionului Leova și 

agenți economici din raion. 

 2017 Consiliul raional Leova împreună cu 23 agenți economici din 
raionul Leova au participat la următoarele forumuri internaționale: 

 Forumul bilateral Moldova – Austria. 

 Forumul bilateral Moldova – Rusia. 

 Forumul bilateral Moldova – Bulgaria. 

 Forumul bilateral Moldova – Polonia. 

 Forumul bilateral Moldova – România. 

 I semestru a anului 2018 - Forumul Internațional de Afaceri din or. 

Cahul - Consiliul raional Leova  împreună cu 10 agenți economici din 

raion  

 2019 - Forumul Investițional din or. Cimișlia, unde Consiliul 

raional Leova a prezentat 11 oferte investiționale. 

 

Pentru domeniul Mediul de afaceri/Industrie/Investiții au fost planificate pentru implementare 6 Obiective specifice, 14 Programe și 36 Acțiuni. 

Au fost realizate circa 61,1 % din proiecte, 30,6% din proiecte au fost inițiate și realizate parțial, 8,3% nu au fost realizate. În cazul a jumătate din 

proiecte termenul a fost respectat, pentru 36,1% de proiecte termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

22 11 3 20 13 0 3 

61,1% 30,6% 8,3% 55,6% 36,1% 0 8,3% 
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2.3. Domeniul Agricultura 
2.3.1. Obiectiv 1. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Consolidarea 

investițiilor în 

agricole 

Campanie de promovare a 

tehnologiilor performante în 

agricultură (No/till – Mini till, 

legumicultura pe terenuri protejate, 

plantații multianuale intensive şi 

super-intensive) 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost organizate mai multe activități. Astfel, cîte 

5-6 seminare de informare sunt organizate anual, cu implicarea cu cca 50 

de persoane.  

 În 2015- tehnologii performante de creștere a legumelor (ardei 

dulci) în s. Tochile Răducani.  

 În 2018 a fost un start-up cu un tînăr în s. Romanovca (20 ari de 

seră intensivă).  

Campanie de informare a 
producătorilor agricoli privind 

oportunitățile de finanțare internă şi 

externă 

2015-2020 Parțial Respectat În perioada 2015-2020 nu au fost organizate campanii de informare, dar 
Seminare de informare pentru producătorii agricoli privind oportunitățile 

de finanțare internă şi externă. Seminarele au fost organizate de către 

Direcția Agricultură în parteneriat cu alte companii, cu implicarea a circa 

50 de persoane  
Consolidarea 

terenurilor agricole 

Campanie de promovare a formelor 

asociative de activitate ca instrument 

de consolidare a terenurilor agricole 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost organizate Seminare de informare privind 

formele asociative de activitate ca instrument de consolidare a terenurilor 

agricole. Ca rezultat au fost create 4 asociații: ovine, bovine, suine, 

producătorilor cerealiere, dar 1 este activă și lucrativă - cea a 

producătorilor de cerealiere. Celelalte asociații nu sunt productive 

deoarece achiziționarea produselor se efectua la un preț mic și nu era 

rentabil.  

Campanie de informare a 

producătorilor agricoli privind 
măsurile de suport a proceselor de 

consolidare a terenurilor oferite de 

către AIPA şi MAIA 

2015-2020 Realizat Respectat Campanie de informare a producătorilor agricoli privind măsurile de 

suport a proceselor de consolidare a terenurilor au fost organizate de 
către AIPA şi MAIA. Astfel, la nivel de raion au fost implementate 3 

proiecte: în Orac, Cneazevca și Leova o parte din cheltuieli fiind 

suportate din contul proiectului. Ca rezultat al implementării proiectului 

peste 2500 ha au fost consolidate.  

Stimularea proceselor de consolidare 

a terenurilor agricole prin scutirea de 

taxe şi alte impozite locale a 

structurilor asociative  

2015-2020 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece scutiri de taxe şi alte impozite 

locale a structurilor asociative nu au fost acordate.  

Evidenţa erorilor efectuate în cadrul 

procesului de privatizare a 

2015-2018 Realizat Depășit Studiu cu privire a erorilor efectuate în cadrul procesului de privatizare a 

terenurilor agricole şi luarea măsurilor de lichidare a acestora elaborat 

(Filipeni și Tigheci – foarte multe erori, fiind afectați pînă la 500 de 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

terenurilor agricole şi luarea 

măsurilor de lichidare a acestora 

proprietari). Momentan, sunt identificate și alte surse financiare pentru 

lichidarea erorilor efectuate în cadrul procesului de privatizare a 
terenurilor agricole. 

Elaborarea studiului cu privire la 

evidenţa bunurilor imobile fără 

stăpîn 

2015 Realizat Depășit Studiu cu privire la evidența bunurilor imobile fără stăpân a fost elaborat 

în anul 2018, fiind identificate imobile fără stăpîn: de ex-u ferme, 

frigidere, stații de pompare și irigare etc.  

Îmbunătăţirea 

infrastructurii de 

irigare 

Identificarea şi promovarea 

oportunităților de dezvoltare a 

agriculturii intensive cu utilizarea 

irigației prin picurare 

2015-2020 Realizat Termen Oportunitățile de dezvoltare a agriculturii intensive cu utilizarea irigației 

prin picurare identificate au fost promovate în perioada 2015-2020. Astfel, 

prin intermediul proiectului Provocările Mileniului a fost finanțat 

construcția a sistemului de irigare 980 ha în s. Filipeni, cu posibilitatea de 

extindere a irigării pînă la 2500 ha (Romanovca, Hănăsenii Noi și Leova). 

Momentan, sistemul de irigare nu este utilizat la capacitate maximă fiind 

irigate doar 200 Ha.  

Costul investițiilor a constituit 7,5 mln $. 

Identificarea opțiunilor de creare a 

surselor de apă pentru irigare, 

inclusiv a bazinelor de acumulare a 
apelor pluviale  

2015-2020 Realizat Termen Opțiuni de creare a surselor de apă pentru irigare, inclusiv a bazinelor de 

acumulare a apelor pluviale identificate 

Campanie de informare a 

producătorilor agricoli despre 

măsurile de subvenționare a 

procurării sistemelor de irigare 

2015-2020 Realizat Respectat Seminare de informare a producătorilor agricoli despre măsurile de 

subvenționare a procurării sistemelor de irigare sunt organizate anual. Ca 

rezultat, în s. Beștemac a fost instituit sistemul de irigare a copacilor de 

fructe.  

Revitalizarea 

sectorului zootehnic 

Promovarea procurării animalelor de 

prăsila 

2015-2020 Nerealizat Irelevant Momentan, în rl Leova ferme cu capacitate mare de bovine nu există, doar 

2 cu capacitate de cca 30 vaci. Subvenționarea pentru procurarea 

animalelor de prăsila nu este. 

Promovarea procurării utilajului 

tehnologic pentru producția 

animaliera  

2015-2020 Nerealizat Depășit În perioada 2015-2020 sesiuni de informare și promovare a procurării 

utilajului tehnologic pentru producția animaliera nu au fost organizate. 

Unități de utilaj tehnologic pentru producția animaliera (pasteurizarea 

laptelui) nu a fost  procurat. 

Promovarea procurării utilajului si 

echipamentului tehnologic pentru 

procesarea producției animaliere  

2015-2020 Nerealizat Depășit Utilaj si echipament tehnologic pentru procesarea producției animaliere a 

fost procurat în 2016. În rl Leova activează un agent economic în calitate 

de procesator de carne pentru salamuri, fiind achiziționată materia primă 
de la producători locali. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Promovarea 

antreprenorialului 

rural 

Programe de instruire şi suport 

pentru organizarea exploatațiilor 
agricole, inclusiv prin structuri 

asociative 

2015-2020 Nerealizat Depășit În perioada 2015-2020 programe de instruire şi suport pentru organizarea 

exploatațiilor agricole, inclusiv prin structuri asociative nu au fost 
elaborate. 

Programe de instruire pentru tinerii 

agricultori în domeniul lansării şi 

gestionării afacerilor  

2015-2020 Nerealizat Depășit În perioada menționată programe de instruire pentru tinerii agricultori în 

domeniul lansării şi gestionării afacerilor nu au fost elaborate.  

 
2.3.2. Obiectiv 2. Dezvoltarea continua a lanțurilor valorice agro-alimentare 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Promovarea 

investițiilor în 

valoarea adăugată a 

materiei prime 

agricole 

Companie de promovare a 
tehnologiilor avansate de procesare, 

păstrare şi ambalare a producției 

agro-alimentare 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost organizate 4 seminare de informare și 
promovare a tehnologiilor avansate de procesare, păstrare şi ambalare a 

producției agro-alimentare, cu participarea a 50 persoane. 

Promovarea dezvoltării 

infrastructurii post-recoltare prin 

crearea întreprinderilor de colectare, 

prelucrarea, ambalare şi păstrare a 

producției agricole. 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada analizată 2015-2020 au fost promovate crearea întreprinderilor 

de colectare, prelucrarea, ambalare şi păstrare a producției agricole. Astfel, 

în 2016 a fost creat un centru agro-industrial, fiind alocate 9 ha în s. 

Cazangic pentru a efectua studiul solului etc.  

 

Altă întreprindere (pe traseu – s. Troian) a fost dotată cu unități de 

infrastructură post-recoltare. Astfel, prin intermediul proiectului IFAD 3 

producători agricoli din raionul Leova au construit în orașul Cimișlia un 

frigider cu capacitate de 1000 t. 

Elaborarea unui studiu de 
specializare a profilului agricol pe 

localitățile raionului 

2015-2016 Realizat Depășit Studiu de specializare a profilului agricol pe localitățile raionului a fost 
elaborat în 2017. 

Dezvoltarea pieței 

produselor agro-

alimentare 

Campanie de școlarizare a 

producătorilor agricoli în domeniul 

promovării şi comercializării 

producției agroalimentare 

2015-2020 Realizat Respectat Campanii de școlarizare a producătorilor agricoli în domeniul promovării 

şi comercializării producției agroalimentare sunt organizate anual, cu 

implicarea a circa 80 de beneficiari. 

Organizarea comercializării 

produselor agroalimentare prin 

intermediul structurilor asociative 

2015-2020 Realizat Respectat Prin intermediul structurii  asociative cerealiere sunt organizate 

comercializarea cerealelor. 
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Promovarea producției 

agroalimentare locale în cadrul 

manifestărilor socio-culturale locale, 

naționale şi internaționale  

2015-2020 Realizat Respectat Producția agroalimentară locală din raionul Leova este promovată în 

cadrul manifestărilor socio-culturale locale, naționale şi internaționale . 

astfel, anual sunt organizate două manifestări Ziua vinului și 

producătorului agricol, cu participarea oaspeților din România și 

Belorusia. Alți 2 producători de vin (SRL Faurtor - vinul Fautor, Vinăria 

Țiganca – s. Filipeni, vinul Lupi) prin intermediul Camerei de Comerț au 

participat la expoziția internațională organizată în România.  

Identificarea oportunităților de 

includere a întreprinderilor viti-

vinicole din raion în rețeaua turistica 
europeană „Drumul Vinului” 

2015-2018 Parțial  Depășit Oportunitățile de includere a întreprinderilor viti-vinicole din raion în 

rețeaua turistica europeană „Drumul Vinului” au fost identificate, fiind o 

solicitare de creare a drumului turistic Biserica din s. Tomai.  Infrastructura 
drumurilor, de cazare și alimentație nu este dezvoltată. 

Stimularea  

activităților de 

comercializare a 

producției 

agroalimentare 

locale 

Informarea producătorilor agricoli 

privind procedurile de export si 

oportunitățile de comercializare a 

producției agroalimentare 

2015-2020 Realizat Respectat Seminare de informare a producătorilor agricoli privind procedurile de 

export si oportunitățile de comercializare a producției agroalimentare sunt 

organizate anual. 

 
2.3.3. Obiectiv 3. Conservarea calității solului  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Program de 

conservare a 

calității solului şi 

păstrare a zonelor 

naturale 

Campanie de școlarizare a 

producătorilor agricoli în domeniul 
producției ecologice şi conservative 

2015-2020 Realizat Realizat Campanii de școlarizare a producătorilor agricoli în domeniul producției 

ecologice şi conservative sunt organizate 1-2 anual, cu implicarea a 100-
120 de persoane în s. Cneazevca, s. Cazangic. În cadrul evenimentelor 

sunt distribuite și materiale, inclusiv Ghiduri informative. 

Producție ecologică – spelta, soia este crescută  în s. Cucui SRL Proaria. 

 

La nivel de raion cca 30% din producătorii agricoli au trecut la producția 

conservativă. 

Studiu de evidență a suprafețelor 

agricole supuse eroziunii  

2015-2017 Realizat Respectat Studiu de evidență a suprafețelor agricole supuse eroziunii sunt elaborate 

anual. Informația este distribuită prin intermediul Ministerului Agriculturii 

și  paginii web a CR Leova. 

Implementarea măsurilor de 

protecție contra eroziunii 

2015-2020 Parțial Respectat Măsuri de protecție contra eroziunii parțial au fost implementate la nivel 

de raion. Astfel, foarte puțini agenți economici implementează aceste 

proiecte, iar plantarea de fâșii forestiere și respectarea asolamentelor nu 

sunt aplicate. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Campanie de informare a 

producătorilor agricoli despre 
consecințele nerespectării 

asolamentului şi a lucrării incorecte 

a solului 

2015-2020 Realizat  Respectat Campanie de informare a producătorilor agricoli despre consecințele 

nerespectării asolamentului şi a lucrării incorecte a solului sunt efectuate 
în cadrul tuturor seminarelor organizate la nivel de raion. 

Campanie de informare a 

producătorilor agricoli despre 

necesitatea respectării zonelor de 

protecție a râurilor şi bazinelor 

acvatice amplasate în preajma 

terenurilor agricole! 

2015-2020 Realizat Respectat Campanie de informare a producătorilor agricoli despre necesitatea 

respectării zonelor de protecție a râurilor şi bazinelor acvatice amplasate 

în preajma terenurilor agricole sunt organizate, iar Membrii CR, a direcției 

agricultură sunt membrii ai comisiei de selectare a terenurilor pentru 

înființarea fermelor și plantațiilor multianuale 

 

Pentru domeniul Agricultura au fost planificate pentru implementare 3 Obiective specifice, 9 Programe și 28 Acțiuni. Au fost realizate 67,9% din 

acțiunile planificate, totodată 21,4% din proiecte nu au fost realizate, iar 10,7% au fost inițiate și realizate parțial. În cazul a 64,3% din proiecte a fost 

respectat termenul de realizare, pentru 32,1% din proiecte termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

19 3 6 18 9 0 1 

67,9% 10,7% 21,4% 64,3% 32,1% 0 3,6% 

 

 

 

2.4. Asistenţă medicală 
2.4.1. Obiectiv 1. Dezvoltarea şi majorarea gradului de acces al populației la servicii medicale de calitate  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

Îmbunătățirea 

stării de sănătate a 

populației 

raionului Leova 

Programul raional de combatere a 

hepatitelor virale B, C şi D 

2014-2016 Realizat Depășit Programul raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D a fost 

elaborat și prezentat în cadrul a 2 evenimente, fiind organizate și 6 sesiuni 

de informare organizate privind problemele de epidemiologie şi profilaxie 

a hepatitelor virale. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

Programul raional de reducere a 

afecțiunilor determinate de deficiență 
de fier şi acid folic  

2014-2017 Realizat Depășit Programul raional de reducere a afecțiunilor determinate de deficiență de 

fier şi acid folic a fost elaborat și implementat 90%. 

Programul raional de profilaxie şi 

combatere a diabetului zaharat  

2014-2015 Realizat Depășit Programul raional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat a fost 

elaborat. Astfel, în perioada evaluată au fost organizate 12 evenimente: 

campanii de informare, educare şi comunicare  

Programul raional de promovare  a 

modului sănătos de viaţă 

2014-2015 Realizat Respectat Programul raional de promovare a modului sănătos de viață a fost elaborat. 

Astfel, în perioada evaluată au fost organizate 36 de evenimente: seminare 

și vizite de informare. 

Programul raional de prevenire şi 

control al infecției HIV/SIDA şi 

infecțiilor cu transmitere sexuală  

2014-2015 Realizat Respectat Programul raional de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi 

infecțiilor cu transmitere sexuală a fost elaborat. Astfel, în perioada 

evaluată au fost organizate mai multe evenimente: 

 Seminare de instruire în domeniul prevenirii HIV/SIDA 

organizate – 8 evenimente 

 Materiale informative elaborate și diseminate -2 evenimente 

 Evenimente asociate cu HIV organizate – 4 evenimente 

Programul raional de Imunizări  2014-2015 Realizat Respectat Programul raional de Imunizări a fost elaborat și implementat în proporție 
de 98%. 

Programul raional de eradicare a 

tulburărilor prin deficit de iod  

2014-2015 Parțial Depășit Programul raional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod a fost 

elaborat și implementat în proporție de 86% 

Planul teritorial privind  controlul 

tutunului 

2014-2015 Parțial Depășit Planul teritorial privind  controlul tutunului a fost elaborat și implementat 

în proporție de 80 % 

Planul teritorial privind  controlul 

alcoolului 

2014-2015 Realizata Depășit În perioada 2015-2020 au fost organizate mai multe evenimente privind  

controlul alcoolului:  

 12 evenimente de comunicare pentru prevenirea utilizării alcoolului la 
volan 

 2 Programe de cursuri privind prevenirea abuzului de alcool în școli 

realizat  

 Sistem de supraveghere a respectării restricțiilor privind consumul de 

alcool în locurile publice creat 88 % 

 2 Campanii mass-media privind promovarea prevenirii și reducerii 

consumului de alcool organizate  

Programul raional de control al 

tuberculozei 

2014-2015 Parțial Depășit Programul raional de control al tuberculozei a fost realizat parțial. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Acțiuni realizate / Comentarii 

Programul raional de securitate 

transfuzională şi autoasigurarea cu 
produse sanguine 

2014-2016 Parțial Depășit Programul raional de securitate transfuzională şi autoasigurarea cu 

produse sanguine a fost realizat parțial în perioada evaluată. 

 

 
2.4.2. Obiectiv 2. Promovarea modului sănătos de viaţă 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Programul raional 

de promovare a 

modului sănătos de 

viaţă 

Elaborarea ghidurilor de educare a 

populației privind promovarea 

modului sănătos de viaţă şi 

distribuirea acestora în toate 

localitățile raionului 

2014-2015 Realizat Depășit Ghidul de educare a populației privind promovarea modului sănătos de 

viaţă a fost elaborat și diseminat în toate localitățile raionului. 

Informarea cetățenilor şi 

popularizarea medicinii, prezentarea 

în mass-media (presa, radio, TV, 

seminare etc.) portretului pozitiv a 

medicii.  

2014-2015 Realizat Depășit În perioada evaluată au fost organizate 6 evenimente de informare a 

cetățenilor şi popularizarea medicinii, prezentarea în mass-media (presa, 

radio, TV, seminare etc.) portretului pozitiv a medicii. 

Formarea partenerilor cu ONG-urilor 

în vederea promovării culturii 

medicale şi educarea medicală a 

populaţiei (în special a tinerilor şi 
copiilor).  

2015-2018 Realizat Respectat La nivel de raion au fost instituite parteneriate cu ONG-urile în vederea 

promovării culturii medicale şi educarea medicală a populației (în special 

a tinerilor şi copiilor). Astfel, ONG-uri au fost implicate în implementarea 

programelor raionale medicale, la etapa de educare a populației - 1 
eveniment 

Proiect de diminuare a fumatului în 

raion: 

 profilaxia fumatului 

2014-2016 Partial Depășit Proiect de diminuare a fumatului în raion a fost parțial realizat. 

Proiect de prevenire a alcoolismului 

în raion: 

 profilaxia alcoolismului 

2013-2020 Realizata Termen 

respectat 

În perioada analizată au fost organizate 16 Campanii mass-media privind 

promovarea prevenirii și reducerii consumului de alcool. 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Organizarea schimbului de 

experiență şi vizitelor de studiu cu 

personalul din alte localități din 

Moldova şi localități din străinătate. 

2014 – 2020 Nerealizat Depășit Schimb de experiență şi vizite de studiu cu personalul în alte localități din 

Moldova şi localități din străinătate nu au fost organizate. 

Instruirea medicilor şi asistentelor 

medicale în domeniu 

2015 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece instruirea cadrelor nu a fost 

efectuată. 
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Atragerea cadrelor şi stimularea 

acestora în instituțiile medicale. 

2014-2015 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece stimularea cadrelor în instituțiile 

medicale nu a fost efectuată. 

Motivarea şi 

atragerea resurselor 

umane 

Atragerea şi motivarea tinerilor 

specialiști în raion 

2014 – 2020  Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece atragerea şi motivarea tinerilor 

specialiști în raion nu a fost efectuată. 

Avantajarea cadrelor medicale cu 

copii la serviciile preșcolare (ex.: 

includerea automată în grupurile de 

grădiniță). 

2014 – 2020 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece avantajarea cadrelor medicale 

cu copii la serviciile preșcolare nu a fost efectuată. 

Asigurarea cu spații locative. 2014 – 2016 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece resursele umane nu au fost 

asigurate cu spații locative. 

 
2.4.3. Obiectiv 3. Modernizarea instituțiilor spitalicești şi sanitare din raion  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Programul raional 

de dezvoltare 

instituțiilor 

spitalicești şi 

sanitare din raionul 

Leova 

Crearea în instituțiile medicale 

condițiilor de lucru decente pentru 

personalul medical şi a condițiilor 

normale pentru tratarea oamenilor 

bolnavi. Modernizarea 

echipamentului şi birourile în 
instituțiile medicale. 

2014-2020 Nerealizat Depășit În instituțiile medicale condiții de lucru decente pentru personalul 

medical şi a condițiilor normale pentru tratarea oamenilor bolnavi nu au 

fost create. 

 

Pentru domeniul Asistență medicală au fost planificate pentru implementare 3 Obiective specifice, 5 programe și 23 Proiecte. Mai mult de jumătate 

din acțiunile planificate (68,8%) au fost realizate, însă 43,8% din proiecte nu au fost realizate, în același timp 31,3% din proiecte au fost inițiate și 

realizate parțial. Din numărul total de proiecte 21,7% au fost realizate în termen, iar pentru 78,3% din proiecte termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

11 5 7 5 18 0 0 

68,8% 31,3% 43,8% 21,7% 78,3% 0% 0% 

 

 
 

2.5. Protecţie socială 
2.5.1. Obiectiv 1. Dezvoltarea şi eficientizarea prestării serviciilor sociale 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Elaborarea 

mecanismelor 

pentru 

îmbunătățirea 

calității serviciilor 

sociale 

Dezvoltarea serviciilor de asistență 

personala la domiciliu, prin evaluarea 

volumului necesar de servicii date. 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost dezvoltate serviciile de asistență personala 

la domiciliu, prin evaluarea volumului necesar de servicii date. Astfel, au 

fost evaluați și admise 152 de cereri în număr, dintre care 73 persoane 

admiși în serviciu și 61 angajați în calitate de asistenți personali. 

Constituirea unei bănci de date 

sociale pentru persoanele şi familiile 
aflate în stare de risc social. 

2014-2015 Realizat Depășit Baza de date socială pentru persoanele şi familiile aflate în stare de risc 

social a fost creată și actualizată. Astfel  pentru eficientizarea serviciilor 
prestate au fost luate în evidență 7432 familii. 

Facilitarea comunicării şi colaborării 

la nivel raional în ceea ce privește 

organizațiile neguvernamentale ce 

acționează în domeniul social. 

2014-2020 Realizat Respectat Pe parcursul perioadei 2014-2020 CR a colaborat la nivel raional cu mai 

multe organizațiile neguvernamentale ce acționează în domeniul social: 

AO Leova Pentru tine, donează și vei cîștiga, CCF Molodva, Keystone, 

Armonie Plus.  

Dezvoltarea unui studiu şi cercetare 

privind persoanele în situații sociale 

precare din raion. 

2015 Realizat Respectat Studiul privind persoanele în situații sociale precare din raion a fost 

elaborat în baza analizei efectuate pe categorii. În rezultatul evaluării 

cazurilor au fost identificate nevoile persoanelor și acordate servicii 

pentru 7432 familii. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare a 

serviciilor integrate de asistență 

socială.  

2015 Nerealizat Depășit Strategia de dezvoltare a serviciilor integrate de asistență socială nu a fost 

elaborată. 

Mobilizarea cetățenilor şi 

promovarea voluntariatului în sfera 

problemelor sociale prin intermediul 
informării acestora (mass-media, 

seminare, etc.). 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost desfășurate: 

 25 de campanii de informare și promovare a voluntariatului cu 

implicarea a circa 600 persoane. 

 5 Mese rotunde cu participarea a circa 750 persoane.  

În scopul informării cetățenilor au fost repartizate circa 2045 pliante și 

400 fluturași informativi în locuri publice. 
Realizarea campaniilor de informare 

în comunitate despre activitatea 

asistenței sociale şi rolul acesteia 

(realizarea şi distribuirea materialelor 

informative despre activitatea 

asistenței sociale, dezvoltarea unei 

reţele de puncte de informare despre 

serviciilor sociale şi consiliere pe 

teritoriul raionului Leova). 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost organizate campanii de informare în 

comunitate despre activitatea asistenței sociale şi rolul acesteia 

(realizarea şi distribuirea materialelor informative despre activitatea 

asistenței sociale, dezvoltarea unei reţele de puncte de informare despre 

serviciilor sociale şi consiliere pe teritoriul raionului Leova). Astfel, în 25 

primării sunt instalate panouri informative privind serviciile prestate de 

către DAS PF; iar în Centrele de Sănătate publică, în instituțiile 

educaționale sunt afișate pliante informative 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Dezvoltarea 

resurselor umane în 

domeniul serviciilor 

sociale 

Evaluarea resurselor umane existente 

şi nevoilor de formare profesională 

2015 Realizat Depășit La nivel de raion au fost evaluate resursele umane existente şi identificate 

nevoile de formare profesională. Astfel, în rezultat au fost: 

 instruiți 29 asistenți sociali comunitari.  

 evaluați inițial 8 persoane a cîte 20 ore și evaluare continuă  a 21 

asistenți sociali comunitari în cadrul a 45 ședințe. 

 instruiți 41 lucrători sociali în 12 ședințe, 5 asistenți parentali 

profesioniști prin evaluare continuă a cîte 40 ore, și 56 asistenți 

personali în 12 ședințe. 

Elaborarea curriculumului de formare 

în funcție de abilitățile ce trebuie 

formate 

2015 Nerealizat Depășit Curriculumul de formare în funcție de abilitățile ce trebuie formate nu a  

fost elaborat.  

Organizarea schimbului de 

experiență şi vizitelor de studiu cu 

personalul din alte localități din 

Moldova şi localități din străinătate. 

2014 – 2020 Realizat Respectat În perioada vizată schimb de experiență şi vizite de studiu cu personalul 

din alte localități din Moldova şi localități din străinătate au fost 

organizate: Vizită de lucru în or. Ungheni, or. Orhei, or. Florești, or. 

Bălți, Hîncești Republica Moldova. 
Internaționale. în Romania – Județul Vaslui și Județul Bîrlad la Direcțiile 

Generale de Asistență Socială. 

Instruirea personalului în domeniul 

serviciilor sociale. 

2014 – 2020 Realizat Respectat 23 de angajați dintre care managerii , educatorii, asistenții sociali, 

psihologii, psihopedagogii din cadrul Serviciilor sociale la MMPSF au 

fost instruiți. 

Asigurarea mobilității asistentelor 

sociali (de ex.: dotarea cu automobile 

punctele comunitare ale asistenților 

sociali sau cu biciclete).  

2015 Realizat Respectat Mobilitatea asistentelor sociali din câteva localități a fost implementată, 

fiind asigurate cu biciclete. La necesitate, asistenții și lucrătorii sociali 

sunt asigurați cu transport. 

Atragerea şi motivarea tinerilor 

specialiști în raion prin facilitățile 

sociale (De ex.: oferirea tichetelor de 

masă, locuințe sau alte pârghii de 

atragere). 

2014 – 2020 Realizat Respectat Atragerea şi motivarea tinerilor specialiști în raion prin facilitățile sociale 

a fost efectuată. Astfel, 4 lucrători sociali au fost asigurați cu locuințe (la 

cerere). 

 
2.5.2. Obiectiv 2. Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa social-economică 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Elaborarea strategiei de incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilități în 

2014-2015 Parțial Depășit Strategie de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități nu a fost 

elaborată ca document separat, dar integrat.  
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Dezvoltarea 

serviciilor sociale 

inclusive în raion  

raion. 

Adaptarea infrastructurii social-

economice pentru asigurarea 

accesului persoanelor cu dizabilități 

la servicii comunitare şi spații 

publice (instalarea pantelor de acces 

la instituțiile publice). 

2014-2015 Parțial Depășit În perioada analizată au fost instalate pante de acces la instituțiile 

publice: medicale, școlare și ONG, dar parțial respectă normativele 

(unghiul) 

Colaborarea asistenților sociali cu 

medicii de familie pentru persoanelor 

în nevoie. 

2014-2020 Realizat Respectat În 2016 a fost instituit un mecanism intersectorial dintre domeniile 

asistență socială, sănătate, educație și ordinea publică. Astfel, în 

perioada 2015-2020 au fost organizate 3 evenimente comune. 

Organizare seminare/ dezbateri 

/întâlniri de grup pentru copiii cu 
dizabilităţi privind educația, 

recuperarea, integrarea lor în 

societatea. 

2014-2020 Realizat Respectat Seminare/ dezbateri /întâlniri de grup pentru copiii cu dizabilităţi 

privind educația, recuperarea, integrarea lor în societate au fost 
organizate lunar: echipa mobilă, ONG etc.  

Implicarea copiilor cu dizabilități în 

diverse activități sociale cu scopul 

socializării prin organizarea vizitelor, 

excursii, tabără, etc. 

2014-2020 Realizat Respectat Astfel, în perioada 2015-2020 au fost organizate și desfășurate 3 

activități cultural-artistice pentru persoane cu dizabilități. 

Crearea de noi 

servicii adaptate 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

Crearea unor ateliere protejate în 

localitățile raionului avînd drept scop 

desfășurarea de activități de formare, 

dezvoltare şi perfecționare a 

abilităților 

2015 Realizat Depășit În raion au fost organizate 2 ateliere de lucru de formare, dezvoltare şi 

perfecționare a abilităților a persoanelor cu dizabilităţi. 

 

Instruirea asistenților sociali ai 

persoanelor cu dizabilități în vederea 

creșterii calității îngrijirii 

beneficiarilor 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada evaluată 61 asistenți sociali ai persoanelor cu dizabilități au 

fost instruiți în cadrul a 12 ședințe în vederea creșterii calității îngrijirii 

beneficiarilor. 

Participarea 

persoanelor cu 

dizabilități în viaţa 

social-economică 

Facilitarea angajării în câmpul 

muncii a persoanelor cu dizabilități 
prin scutirea parțială de taxe locale a 

agenților economici. 

2014 Realizat Depășit Angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități prin scutirea 

parțială de taxe locale a agenților economici nu este practicată, deoarece 
agenții economici nu cointeresați.  

Pe parcursul perioadei 2015-2020 au fost angajate circa 10 persoane. 
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prin angajarea în 

cîmpul muncii, 

implicarea în 

activități de luare a 

deciziilor, activități 

culturale şi de 

divertisment 

Susținerea creării unor întreprinderi 

sociale. 

Susținerea creării serviciilor sociale: 

locuințe protejate, casa comunitara, 

respiro 

2014-2017 Nerealizat Depășit Întreprinderi sociale sau servicii sociale (locuințe protejate, casa 

comunitara, respiro) nu au fost instituite, din cauza resurselor financiare 

limitate. 

 
2.5.3. Obiectiv 3. Îmbunătățirea modului de viaţă a persoanelor vârstnice 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Elaborarea 

mecanismelor 

pentru 

îmbunătățirea 

modului de viață a 

persoanelor 

vârstnice 

Elaborarea cercetării privind modul 

de viață a persoanelor vârstnice. 

2014-2020 Realizat Respectat Studiul privind modul de viață a persoanelor vârstnice a fost efectuat în 

baza Managementului de caz prin evaluarea complexă a adultului și 

deschiderea a 16 cazuri. 

Astfel, datorită modului de viață au fost selectați și admiși în servicii 

pentru persoane vârstnice 366 persoane  privind îngrijirea socială la 

domiciliu și 48 persoane privind serviciul de asistență personală. 

Promovarea parteneriatului cu 
organizațiile neguvernamentale care 

activează în domeniul persoanelor 

vârstnice. 

2014-2020 Realizat Respectat CR în parteneriat cu AO “Pentru tine” cu organizații nonguvernamentale 
din localitățile Cazangic (centru de zi), Beștemac (cantină socială) și or. 

Leova (azil pentru persoanele în etate și cu dizabilități) au organizat 

diverse activități pentru persoanele în etate.  

 
2.5.4. Obiectiv 4. Integrarea copiilor din familii vulnerabile şi în situații de risc în societate 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Elaborarea 

mecanismelor 

pentru 

îmbunătățirea 

modului de viaţă 

copiilor din familii 

vulnerabile 

Dezvoltarea programelor educațional 
ocupaționale în centre de zi în vederea 

încurajării integrării sociale a copiilor 

din familii vulnerabile. 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada analizată, la nivel de raionul Leova au fost implementate 
programele privind: 

 ,,Prevenirea bolilor sexual transmisibile și HIV SIDA” 

 ,,Alimentația corectă” 

 ,,Prevenirea violenței în familie” 

 ,,Profilaxia tuberculozei” 

 ,,Prevenirea infracțiunii în rândurile copiilor” 

 ,,Comunicarea” 

 ,,Autoaprecierea” 

În Centrele de zi în calitate de participanți la activitățile desfășurate au 

fost 180 de copii admiși. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Organizare seminare/ dezbateri 

/întîlniri de grup pentru copiii din 
familii vulnerabile privind integrarea 

lor în societatea. 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada evaluată au fost organizate mai multe seminare/ dezbateri 

/întîlniri de grup pentru copiii din familii vulnerabile privind integrarea 
lor în societatea: 

 65 copii la Tabăra de vară; 

 25 seminare, 

 3 Flashmob; 

 2 Excursii cu cîte 25 copii; 

 900 deplasări și întâlniri în cadrul instituțiilor educaționale. 

 

Pentru domeniul Protecție socială au fost planificate pentru implementare 4 Obiective specifice, 7 Programe și 26 Proiecte. Specific acestui obiectiv 

este gradul înalt (80,8%) a acțiunilor implementate. Alte 7,7% din proiecte au fost inițiate și realizate parțial, iar 11,5% din proiecte nu au fost realizate. 

În termenul planificat au fost realizate 65,4% din acțiuni, iar pentru 34,6% termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Ne-realizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

21 2 3 17 9 0 0 

80,8% 7,7% 11,5% 65,4% 34,6% 0 0 

 

 

2.6. Sistemul educaţional 
2.6.1. Obiectiv 1. Dezvoltarea sistemului de învăţămînt  prin sporirea calității serviciilor educaționale publice  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Modernizarea 

învățământului şi 

retenţia 

specialiștilor de 

profil în raion 

Elaborarea strategiei raionale în 

domeniul educației 

2015 Realizat Respectat Strategie raională în domeniul educației a fost elaborată și aprobată. 

Formarea continuă profesională a 

cadrelor didactice (recalificarea 

cadrelor didactice) 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada evaluată 1024 cadre didactice au beneficiat de formare 

continuă profesională, dintre care: 

 Treapta preșcolară - 28 persoane 

 Treapta primară – 469 persoane 

 Treapta gimnazială – 399 persoane 

 Treapta liceală – 128 persoane 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Asigurarea facilităților pentru cadrele 

didactice tinere angajate în mediul 

rural - acordarea spațiilor pentru 

construcția caselor şi susținerea cu 

suport unic financiar  

2014-2020 Realizat Respectat Tuturor cadrelor didactice tinere angajate se acordă suport unic financiar 

(conform Deciziei Consiliului Raional). Astfel, 22 tineri specialiști au 

fost susținuți material, dintre care: 

 în anul 2015 - 3 tineri specialiști 

 2016 - 6  tineri specialiști 

 2017 - 6 tineri specialiști 

 2018 - 0 tineri specialiști 

 2019 - 3 tineri specialiști 

 2020 - 4 tineri specialiști  

Susținerea cadrelor didactice privind 

creșterea profesională la nivel raional 

prin acordarea premiilor bănești, 

diplomelor de merit pentru 

rezultatele deosebite în cadrul 

concursului pedagogul anului şi 

rezultatele elevilor în cadrul 

olimpiadelor raionale. 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada monitorizată cadrele didactice au fost susținute pentru 

creșterea profesională prin acordarea premiilor bănești, diplomelor de 

merit pentru rezultatele deosebite în cadrul concursului pedagogul anului 

şi rezultatele elevilor în cadrul olimpiadelor raionale. Astfel, au fost 

majorate resursele financiare alocate de la 5000 lei până la 13900 lei.  

În ceea ce privește premierea elevilor deținători a locurilor premiante: 

 I-132 elevi, II-146 elevi, III-141 elevi, 

 Acordate Mențiuni pentru 151 elevi,  

 Acordarea diplomelor și premiile bănești conform 

Regulamentului și profesorilor - 335 persoane 

Stimularea elevilor capabili de 
performanţă prin organizarea 

concursului „Elevul anului” în raion 

2015-2020 Nerealizat Depășit În perioada menționată nu s-au planificat resurse financiare pentru 
desfășurarea concursului raional „Elevul anului”, astfel elevii capabili de 

performanță nu au fost stimulați. 

Înființarea Serviciului raional de 

asistență Psiho-pedagogică (SAPP) 

în cadrul Direcției Învățământ 

2015-2020 Realizat Respectat Pentru înființarea Serviciului raional de asistență Psiho-pedagogică 

(SAPP) în cadrul Direcției Învățământ au fost alocați 225 m2 și salarizarea 

a 1 unități de psihopedagog în SAP.   

Pentru anul 2020 costurile au constituit 101 mii lei.  

Perfecționarea managementului 

educațional prin prisma asigurării 

calităţii sistemului de învăţămînt 

(evaluarea managerilor) 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada menționată 25 de manageri școlari în rezultatul diverselor 

activități de evaluare au fost evaluați pentru asigurării calității 

sistemului de învăţămînt. 

Îmbunătățirea şi perfecționarea 

paginii web 

2015 Realizat Depășit Pentru îmbunătățirea şi perfecționarea paginii web au fost planificate – 

1500 lei, fiind alocate - 1350 lei prin încheierea contractului (anual) de 

prestare a serviciilor cu compania “Serviciul Tehnologia Informației și 

Securitate Cibernetica” ce oferă și garantează calitatea și securitatea 

domeniului.   
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Crearea serviciilor de mentorat în 

raion 

2015-2020 Parțial Depășit Proiectul a fost realizat parțial prin desemnarea mentorului în instituția 

preșcolară (voluntar). 

Dezvoltarea şi 

renovarea bazei 

tehnico materiale a 

instituțiilor de 

învățământ 

Inventarierea bazei tehnico-materiale 

a instituțiilor educaționale din raion 

2015-2020 Realizat Respectat Toate 25 instituții educaționale desfășoară anual inventarierea bazei 

tehnico-materiale. 

Optimizarea bazei tehnico-materiale 
a instituțiilor educaționale 

(procurare/renovare) (mobilier, 

materiale didactice şi curriculare, 

jucării, table, table interactive, 

terenuri de joc, jucării, etc.) 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada analizată au fost efectuate activități de optimizare a bazei 
tehnico-materiale a celor 25 de instituții educaționale prin renovarea 

bazei tehnico-materială, procurarea și renovarea materialelor didactice, 

calculatoare și table interactive.  Mobilier, jucării, terenuri de joacă au 

fost procurate doar pentru 17 instituții preșcolare. 

Asigurarea şi modernizarea 

tehnologiilor informaționale şi a 

comunicațiilor în procesul 

educațional. (Asigurarea cu 

calculatoare, acces la internet, etc) 

2014-2020 Realizat Respectat La nivel de raion au fost planificate mijloace financiare pentru  

procurarea de calculatoare, table interactive, diverse echipamente  

educaționale modernizarea tehnologiilor informaționale şi a 

comunicațiilor în procesul educațional. Astfel, pentru asigurarea calității 

procesului educațional în școli, în anii 2015-2020 au fost procurate: 

 16 table interactive(640mii lei) 

 253 calculatoare (26 donate), (1391,5 mii lei) 

 209 laptopuri (32 donate), (1212, 2 mii lei) 

 86 tablete (notebook, 344 mii lei).  

Toate școlile din raion au acces la internet.  

 

Costurile planificate au constituit 2627mii lei, fiind realizate – 3587,7 

mii lei. 

Aprovizionarea cu 

softuri educaţionale 

a instituțiilor de 

învățământ din 

raion 

Procurarea echipamentelor şi 

softurilor educaționale  

2015-2017 Parțial Depășit În perioada analizată doar 2 instituții au fost asigurate cu softuri 

educaționale.  

Elaborarea curriculei electronice 

pentru şcoli şi accesul elevilor la 

materialele electronice 

2015-2017 Nerealizat Depășit Curricule electronice pentru şcoli şi accesul elevilor la materialele 

electronice nu a fost elaborat, fiind utilizate doar programele elaborate 

de MECC. 

Asigurarea 

accesului elevilor la 

activități 

extraşcolare şi 

extracurriculare 

Majorarea şi diversificarea 

numărului de cercuri, secţii sportive, 

filialelor din cadrul instituțiilor 
complementare 

2014-2020 Realizat Respectat 1. Școala sportivă raională - 23 filiale, 23 secții, 24 grupe.  

2. Școala Sportivă Leova -2 filiale , 4 secții , 15 grupe.   

3. Școala de Arte pentru copii ,,Petru  și Ion  Teodorovici,, deține 3 
filiale,  7 colective artistice.  

4. Centrul tinerilor naturaliști  -10 cercuri. 

5. Centrul de Creație a  copiilor -11 cercuri  

6. Instituțiile  de învățământ general - 35 cercuri. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Total: Filiale -28 unități 

Secții sportive – 27 unități 

Grupe sportive – 39 unități 

Cercuri – 56 unități 

Colective artistice -7 unități 

Dezvoltarea şi diversificarea 

programelor extraşcolare 

2014-2018 Realizat Respectat La nivel de raion sunt organizate diverse activități extrașcolare: 

 Concursul raional  al Cântecului popular pascal. 

 Concursul raional al Cântecului francofon. 

 Campionatul raional la jocuri de inteligență ”Erudit –cafe”.  
În instituții:  

 Ziua elevului  

Funcționarea CE. 

 Activități de voluntariat - Iarmaroacele școlare, Sărbătoarea 

zilei îndrăgostiților - Dragobetele.  

Eficientizarea instruirii opţionale şi 

activităților extra curriculare (toate 

instituțiile educaționale)  

2015-2018 Nerealizat Depășit Asigurarea posibilității elevilor  de a selecta disciplina opțională după 

interese. Planificarea surselor financiare pentru acordarea burselor de 

excelență 

Organizarea școlilor de vară, a 

activităților extrașcolare pentru copii 

proveniți din grupurile 

dezavantajoase 

2014-2020 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece nu au fost planificate surse 

bugetare pentru școala de vară. 

 

 
2.6.2. Obiectiv 2. Asigurarea calităţii învăţămîntului local  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Reducerea 

abandonului şcolar 

Realizarea activităților de prevenire 

a abandonului şcolar în cadrul 

instituțiilor  

2014-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost realizate diverse activități în toate 25 

instituții educaționale în colaborare și conlucrare cu toți factorii 

decizionali: administrația instituției, APL de nivelul I, Inspectoratul de 

poliție, Comisia multdisciplinară din localitate. Astfel, la nivel de raiona 

au fost organizate vizite și discuții cu părinții copiilor în dificultate, 

acordate ajutoare materiale și consiliere pedagogică. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Organizarea campaniilor de 

informare pentru părinți despre 

necesitatea școlarizării şi încadrării 

copiilor în învățământul obligatoriu 

şi despre necesitatea continuării 

studiilor. 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost organizate campanii de informare în toate 

25 instituțiile educaționale despre necesitarea frecventării școlii de către 

copii și  necesitatea continuării studiilor. Astfel, în perioada 2014-2020 

numărul copiilor neșcolarizați și abandonul școlar s- a redus de la 8 cazuri 

în 2014, la 3 cazuri de abandon școlar la finele anului de studii 2019-

2020. 

La nivel de raion au fost organizate ședințe cu părinții, discuții 

individuale cu părinții și copii aflați în risc de abandon școlar. 

Acordarea de burse şi facilităţi de 
transport elevilor care provin din 

familii defavorizate sau aflate în 

dificultate 

2015-2020 Parțial Depășit Proiectul a fost realizat parțial. Astfel, procesul de transportare a copiilor 
a fost organizat din 22 de localități arondate în 12 instituții de 

circumscripție, fiind transportați 455 elevi. 

Din cauza insuficienței surselor financiare din bugetul raional și 

impedimentelor de implicare în proiecte pentru atragerea investițiilor nu 

a fost identificate posibilități de acordare a burselor copiilor din 

instituțiile școlare. 

Facilitarea 

accesului la servicii 

de orientare şi 

consiliere pentru 

părinți şi elevi 

pentru prevenirea 

situațiilor de criză 

personală şi 

educațională a 

elevilor 

Organizarea de campanii de 

informare, orientare şi consiliere 

2015-2020 Realizat Respectat În perioada 2015-2020 au fost realizate diverse campanii de informare, 

orientare şi consiliere, dintre care 137 consilieri individuale, 32 

consilieri de grup, 1 conferință cu 127 participanți, 9 relatări, 1 material 

video, 127 mape, 

În cadrul unei campanii de sensibilizare au fost colectați 9400 lei și 

susținute 4 familii. 

Instruirea specialiștilor în domeniul 
consilierii 

2015-2020 Parțial Depășit Instruirea specialiștilor în domeniul consilierii este permanentă, dar la 
nivel de raion în instituțiile educaționale este un număr insuficient de 

specialiști psihologi, logopezi, psihopedagogi.  Ateliere de formare 

pentru psihologi (lunar), învățătorii din treapta primară, cadre didactice, 

directori din IET – ședințe tematice sunt organizate periodic. 

La moment în raion sunt angajați doar 4 psihologi și 2 logopezi, însă 

acoperirea necesităților de consiliere a părinților este de către psihologii 

din SAP. În raion sau recalificat 2 psihologi din raion ( psiholog SAP, 

psiholog Gimnaziul Sărățica- Nouă) fiind organizate 15 ședințe cu 82 

participanți, 8 programe de asistență, 2 psihologi 

Dezvoltarea unui portofoliu de 

servicii/produse de consiliere 

2015-2018 Realizat Respectat la nivel de raiona a fost creat un pachet de servicii terapeutice (i) 

Logopedice, (ii) Psihologice și (iii) Psihopedagogice. 

Elaborarea planurilor manageriale 

ale serviciilor de consiliere 

psihologică 

2015-2018 Realizat Respectat Planuri manageriale ale serviciilor de consiliere psihologică au fost 

elaborate și aprobate, inclusiv 2 planuri strategice, 5 planuri de activitate 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

anuale și 60 planuri lunare. La fel au fost elaborate 2 planuri de 

dezvoltare strategică a SAP elaborate ( 2013-2017; 2018-2022 

Dotarea cabinetelor școlare de 

asistență psihopedagogică cu 

materiale informative privind rețeaua 

școlară, pofilele ocupaționale, 

calificările profesionale, baterii de 

teste, echipamente si soft etc. 

2015-2018 Parțial Depășit La nivel de raion doar 4 cabinete ale psihologului au fost amenajate și 

dotate și 2 cabinete logopedice în IÎ și 1 în IET. 

Dezvoltarea sistemului de 

monitorizare a evoluției elevului 

2015-2020 Realizat  Respectat La nivel de raion sistemul de monitorizare a evoluției elevului a fost 

dezvoltat, dintre care 213 elevi cu CES în IÎ, 45 copii CES în IET. La 
nivel de raion au fost elaborate 245 rapoarte de evaluare complexă, 950 

rapoarte de reevaluare, 258 PEI elaborate, 1 bază de date a copiilor cu 

CES/ dizabilități elaborată și actualizată. 

Consiliul raional a identificat resurse financiare pentru procurarea 

unității de transport cu 7 locuri și elaborat graficul de reevaluare a 

progresului elevilor cu CES. Reevaluarea elevilor cu CES este efectuată 

odată în an, în IET – odată la 6 luni.  

Elaborarea setului de indicatori 

cantitativi şi calitativi de evaluare a 

rezultatelor activității profesorilor 

consilieri 

2015-2020 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, astfel set de indicatori cantitativi şi 

calitativi de evaluare a rezultatelor activității profesorilor consilieri nu a 

fost elaborat. 

Formarea unui 

mediu educaţional 

prietenos, accesibil 

şi capabil  

Implementarea de programe de 

responsabilizare a familiei, 
administrației publice locale, 

comunității, instituțiilor de 

învățământ privind asigurarea 

accesului tuturor copiilor/elevilor la 

educație de calitate 

2015-2020 Realizat Respectat Programe de responsabilizare a familiei, administrației publice locale, 

comunității, instituțiilor de învățământ privind asigurarea accesului 
tuturor copiilor/elevilor la educație de calitate au fost implementate, 

costurile constituind circa 1 mln 200 mii lei. Astfel, la nivel de raiona a 

fost creat 1 grup de lucru funcțional și activ, 15 ședințe organizate, 250 

vizite de monitorizare în instituții, 2 instituții complet accesibilizate și  

1 plan de monitorizare elaborat. 

La nivel de raion a fost creată la inițiativa AO ”Forța Susținerii” a 

Grupului de Lucru pentru Educația Incluzivă la nivel raional (Dispoziția 

președintelui raionului, februarie 2019), fiind organizate ședințe lunar.  

Au fost elaborat planuri de monitorizare privind asigurarea accesului 

tuturor elevilor la educație de calitate și organizate vizite de 

monitorizare ( cel puțin 2 pe an per instituție cu participarea echipelor 

manageriale, a părinților , APL). În baza proiectului implementat de 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

LUMOS, finanțat de Guvernul Japoniei a fost accesibilizat Gimnaziul 

Filipeni pentru accesul elevilor cu dizabilități severe.  

Încurajarea proceselor de creare a 

asociațiilor de părinți şi grupuri de 

sprijin pentru promovarea şi 

respectarea drepturilor copiilor 

2014-2020 Realizat  Respectat  Procesele de creare a asociațiilor de părinți şi grupuri de sprijin pentru 

promovarea şi respectarea drepturilor copiilor au fost încurajate la nivel 

de raion. Astfel, a fost creat 1 grup de suport pentru părinți format din 

18 părinți –membri ai grupului de suport, fiind organizate 15 ședințe și 

publicate 9 articole în mass media, 54 postări pe rețele de socializare și 

înregistrate 3 materiale video. 

Achitarea cheltuielilor de transport a fost în baza proiectului ”Camera 
cu elemente senzoriale” pentru copiii cu dizabilități severe fiind 

organizate cîte 1 ședință lunar. 

În cadrul proiectului ,,Pentru că ne pasă!,, implementat de AO ”Forța 

Susținerii” în parteneriat cu SAP, DÎ, CR  au fost continuate activitățile 

grupului de suport pentru părinți, fiind organizate câte 1 ședință lunar și 

diseminate experiența privind activitatea Grupului de Suport pentru 

părinți ( Conferințe, ședințe de nivel republican, articol mass media, 

postări pe rețele de socializare, materiale video) 

Diversificarea metodelor de formare 

profesională continuă: stagii, 

seminare, trening-uri etc., la nivel 

raional. 

2014-2020 Realizat  Respectat În perioada analizată au fost organizate mai multe evenimente, dintre 

care: 

 30 seminare 

 12 mese rotunde 

 17 traininguri 

 5 schimburi de experiență zonale pentru CDS 

La nivel de raion 52 de evenimente au fost organizate de către ONG-ri ( 

Keystone, FCPS, CCF). 

Implementarea practicilor incluzive 

prin Crearea şi dotarea Centrelor de 

Resurse. 

2014-2020 Realizat  Respectat La nivel de raion au fost implementate practici incluzive prin crearea şi 

dotarea Centrelor de Resurse, fiind alocate 837 mii lei. Astfel, în baza 

HG 351 au fost create și dotate 19 CREI ( 837 mii lei). Astfel, din 

resursele IÎ au fost create și dotate 3 CREI suplimentar în gimnazii, 

fiind creat 1 CREI în IET Nr 1 Leova în baza proiectului implementat 

de FCPS, Criuleni și ADRA, Cehia. 

Insuficiența resurselor financiare din FEI pentru crearea a 3 noi CREI și 

dotarea celor 22 existente 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Majorarea numărului de transport 

şcolar elevilor din alte localități ca 

condiție absolut necesară în cazul 

creării școlilor de circumscripție şi a 

centrelor educaționale şcoală-

grădiniţă 

2014-2020 Realizat Respectat La nivel de raion numărul de transport şcolar elevilor din alte localități 

s-a majorat cu 9 unități de transport școlar, fiind alocate 5.767.617 lei.  

Dezvoltarea parteneriatelor 

(implicarea instituțiilor 

preuniversitare) 

2015-2016 Realizat Depășit Crearea parteneriatelor educaționale cu APL în 61 instituții școlare și 

preșcolare. 

Adaptarea ofertei 

educaționale la 

specificul pieței 

muncii 

Realizarea de parteneriate 
funcționale între instituțiile 

educaționale, ONG-uri, mediul de 

afaceri, autoritatea locală 

2015-2020 Parțial Respectat La nivel de raion 25 de școli au încheiat parteneriate cu CSPT 
,,Orhideea”, AO ,,Forța susținerii”. Astfel, proiectul a fost implementat 

parțial. 

Implicarea agenților economici în 

dezvoltarea ofertelor educaționale în 

raion 

2015-2020 Parțial Respectat Agenți economici parțial au fost implicați în dezvoltarea ofertelor 

educaționale în raion, proiectul a fost implementat parțial. 

Extinderea 

accesului la 

formarea continuă 

Autorizarea unităților de învățământ 

pentru formare adulți 

2015-2018 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece unități de învățământ pentru 

formare adulți nu au fost autorizate. 

Organizarea de campanii de 

informare pentru atragerea adulților 

la cursurile oferite de către școli. 

2015-2018 Parțial Depășit Campanii de informare pentru atragerea adulților la cursuri oferite de 

către școli au fost desfășurate.  

 
Pentru domeniul Educațional au fost planificate pentru implementare 2 Obiective specifice, 9 Programe și 38 Proiecte. Au fost realizate 63,2% din 

acțiunile planificate, 21,1% au fost inițiate și realizate parțial, iar 15,8% din proiecte nu au fost realizate. În termenul stabilit au fost realizate 63,2% 

din acțiuni, pentru 36,8% din proiecte termenul a fost depășit.  

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

24 8 6 24 14 0 0 

63,2% 21,1% 15,8% 63,2% 36,8% 0% 0% 
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2.7. Sectorul energetic şi eficiența energetică 
2.7.1. Obiectiv 1. Promovarea şi sporirea eficienței energetice 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Creșterea eficienței 

energetice prin 

sporirea 

performanței 

energetice 

Elaborarea planurilor locale de 

eficiență energetică (la nivel de 

primării) 

2014 – 2020 Realizat Respectat Consiliul raional în comun cu primăriile localităților a elaborat PLAEE 

pentru anii 2019-2021, care a fost aprobat prin Decizia Consiliul raional 

nr.4.9 din 12.09.2019. 

Efectuarea procedurilor de audit 

energetic prin diagnosticarea tehnică 

şi economică a performanțelor 

clădirilor publice din raion şi 
conservarea energiei în interiorul 

clădirilor 

2014 – 2020 Realizat Respectat La nivel de raion a fost efectuat audit energetic prin diagnosticarea 

tehnică şi economică a performanțelor clădirilor publice din raion şi 

conservarea energiei în interiorul clădirilor. Astfel, în cadrul proiectului 

„Energie-Valoare Transfrontalieră” au fost elaborate 7 rapoarte de audit 
energetic: 

 2 Clădiri administrative ale Consiliului raional Leova; 

 Clădirea Căminului L.T. ”C. Spătaru” cu Școala de Arte ; 

 Biblioteca raională; 

 Azilul pentru persoanele în etate; 

 Blocul spitalicesc nr.2 al IMSP Spitalul raional Leova; 

În anul 2016 de către Agenția pentru Eficiență Energetică au fost 

elaborate 22 rapoarte de audit energetic a clădirilor la următoarele 

instituții: 

 L.T.”C. Spătaru” ; L.T. “M. Eminescu” 

 Grădinița de copii din s. Sărata Răzeși, s. Sărata Nouă, s. Cazangic, 

s. Seliște, s. Covurlui, s. Orac, s. Tomaiul Nou, s. Colibabovca, s. 

Ceadâr. 

 Clădirile administrative ale Consiliului raional Leova str. 

Independenței nr.3 ; nr.5 

 Școala de Arte din or. Leova; 

 Gimnaziile din s. Sărata Nouă, s. Covurlui, s. Vozneseni, s. Orac, s. 

Cneazevca, s. Colibabovca, s. Ceadîr, s. Tochile Răducani. 

Astfel, per total au fost elaborate 29 rapoarte de audit energetic, iar pe 

parcursul a 5 ani au fost selectate și modernizate energetic în jur de 20 

clădiri publice educaționale, finanțate prin FISM și FEE.  
Au fost selectate încă 10 clădiri publice de interes social pentru a fi supuse 

reparațiilor în scopul conservării energiei. Printre acestea se numără și 

Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” or. Leova, care a fost identificat de 

către Grupul de lucru Regional Sectorial și Comisia Interministerială ca 

un proiect prioritar pentru elaborarea unui proiect de renovare termică, 
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acest proiect se implementează de ADR Sud în parteneriat cu Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Conciliul 

raional Leova, Primăria or. Leova cu susținerea Agenției de Cooperare 

Internațională a Germaniei (GIZ). Costul total a investițiilor pentru acest 

obiect – 2,9 mln Euro. Total: 30 clădiri selectate  

Diminuarea intensității energetice 

prin efectuarea auditurilor energetice 

pentru sistemele de iluminat stradal 

din cadrul primăriilor 

2014 – 2016 Parțial Depășit Primăria or. Leova are elaborat un raport al evaluării performanțelor 

energetice ale sistemelor de iluminat stradal pentru cartierul care include 

str. Câmpiilor. Primăriile localităților Iargara, Cazangic, Tomaiul Nou, 

Tigheci, Sărăteni au elaborat Proiecte de reconstrucție și modernizare a 

iluminării stradale. Primăria s. Cedîr a elaborat Studiu de fezabilitate 

iluminare stradală. 

Promovarea 

măsurilor de 

eficiență energetică 

şi valorificarea 

resurselor de 

energie 

regenerabilă 

Campanie de educare a populației 

pentru economisirea energiei şi 

utilizarea locală a unor resurse 

energetice regenerabile 

2014 – 2015 Realizat Respectat La nivel de raion sunt organizate diverse activități de educare a 

populației pentru economisirea energiei şi utilizarea locală a unor 

resurse energetice regenerabile: 

 anual în jur de 10 ore ecologice efectuate de către Inspecția pentru 
protecția mediului Leova. 

 24 întruniri cu cetățenii localităților raionului în comun cu 

reprezentanții serviciilor desconcentrate. 

 acordat ajutor metodic pentru ședințe în 50 de instituții de 

învățământ și. 

 prezentate revistele primite în cadrul evenimentelor anuale 

Moldova ECO Energetica. 

 diseminate broșuri de informare și materialele informative dedicate 

eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă editate de 

către AEE, UNDP.  

Organizarea seminarelor informative 

cu primarii şi societatea civilă 
privind oportunitățile utilizării 

surselor alternative de energie 

2015 -  2020 Realizat Respectat Au fost organizate 9 sesiuni de informare a societății civile în cadrul 

Săptămânii Europene a energiei durabile care are loc anual cu privire la 
programele de stat şi oportunitățile utilizării surselor alternative 

organizate în comun cu AEE, GIZ și UNDP. 

Astfel, 7 primării au elaborat proiecte pentru obținerea surselor financiare 

pentru instalarea Centralelor termice pe biomasă prin proiectul Energie și 

Biomasă finanțat de UNDP/: Școala sportivă Leova, Grădinița de copii 

din s.. Cazangic și s. Frumușica, Gimnaziul și Grădinița de copii din s. 

Sărata Nouă, Grădinița din s. Cupcui, Grădinița de copii/Școală primară 

s. Tomaiul Nou. 
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La nivel de raion au fost elaborate proiecte pentru instalarea colectoarelor 
solare pentru pregătirea ACM prin programul transfrontalier „Energie 

valoare transfrontalieră” și Proiectul „Energie și Biomasă” UNDP : 

Grădinița de copii nr.1 și nr.2 din or. Leova, Grădinița de copii din s. 

Sărata Nouă. Programul Operațional Comun România –Ucraina- 

Moldova: IMSP Spitalul raional Leova. 

Utilizarea eficientă 

a energiei 

Instalarea sistemelor solare de 

încălzire a apei menajere prin 

intermediul plasării bateriilor foto-

voltaice în cadrul instituțiilor publice 

din raion 

2015 – 2020 Realizat Respectat În raionul Leova 4 instituții au beneficiat de instalarea colectoarelor 

solare pentru pregătirea ACM : Grădinița de copii nr.1 și nr.2 din or. 

Leova, Grădinița de copii din s. Sărata Nouă, IMSP Spitalul raional 

Leova. 

Promovarea parteneriatelor între 

agenții economici şi comunele unde 

există disponibilitate de materie 

energetică primă 

2014 – 2020 Realizat  Respectat În raionul Leova parteneriatelor între agenții economici şi comunele unde 

există disponibilitate de materie energetică primă sunt promovate. Prin 

Decizia nr.5.3. din 07.12.2017 Consiliul raional Leova a aderat la 

Clusterul de Energie din Biomasă în Republica Moldova. Misiunea 
Clusterului fiind conectarea reprezentanților mediului economic cu 

organizații de suport, cercetare, universități, și administrația publică, în 

scopul de a consolida cooperarea în vederea stimulării inovării și 

răspândirea cunoștințelor în domeniul biomasei. În cadrul clusterului au 

fost organizate 3 seminare și un Forum de afaceri pentru producătorii de 

biocombustibil, de asemenea a fost organizată Vizita de studiu în Cehia. 

Ca rezultat, un tânăr antreprenor a elaborat 1 proiect și a aplicat la 

programul PARE 1+1 finanțat de ODIMM, obținând finanțare pentru o 

linie de producere a bricheților.  

Instalarea diodelor luminiscente cu 

un consum redus de energie pentru 

iluminatul stradal 

2014 – 2018 Realizat Respectat În perioada analizată mai multe primării au modernizat sistemul de 

iluminat public: 

 Primăria or. Leova a modernizat iluminatul stradal prin instalarea a 
510 de corpuri de iluminat, dintre care 410 unități sunt de tip LED 

cu puterea de 35w, investiția constituind de aproximativ 752,794 mii 

lei. 

 Primăria or. Iargara pe parcursul a 4 ani a modernizat și extins 

iluminatul stradal prin instalarea a aproximativ a 450 corpuri de 

iluminat dintre care în jur de 200 sunt de tip LED cu puterea de 50w 

în or. Iargara și s. Meșeni (14 Străzi iluminate). Investiția totală a 

fost de 2306 mii lei.  
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 Primăria com. Cazangic a extins iluminatul stradal prin instalarea a 
87 corpuri de iluminat de tip LED cu puterea de 50w în 3 localități: 

s. Cazangic- 48 buc; s. Frumușica – 18 buc; s. Seliște- 20 buc. 

Valoarea investiției a fost de aproximativ 600 mii lei. 

 Primăria com. Tomaiul Nou a reconstruit și modernizat iluminatul 

stradal prin instalarea a 110 corpuri de iluminat de tip LED cu 

puterea de 30w în s. Tomaiul Nou și s. Sărățica Veche (10 străzi 

iluminate). 

 Primăria com. Tigheci (la etapa de colectare a informației) 

 Primăria s. Sărăteni (la etapa de colectare a informației) 

Utilizarea surselor 

alternative de 

energie 

regenerabile 

Plantarea salciei energetice 2015 - 2017 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost realizat, deoarece salcia energetică nu a fost plantată. 

Stimularea producătorilor de brichete 2015 - 2018 Realizat Respectat La nivele de raion mai mulți agenți economici au dezvoltat afaceri cu 

brichete: 

 2 agenți economici SRL „Cazangenii” și SRL „Manubeevca”, 

producători de baloturi de paie. 

 - SRL „Nicolbrecopelet”, agent economic producător de peleți și 

bricheți. Volumul de producţie anual- peste 1000 tone de 

combustibil din biomasă. 

 un tânăr antreprenor a elaborat 1 proiect și a aplicat la programul 

PARE 1+1 finanțat de ODIMM, obținând finanțare pentru o linie 

de producere a bricheților. 

Promovarea PPP în producerea și 

distribuirea energiei termice din 

biomasă. 

2015 - 2018 Realizat Respectat În raionul Leova au fost construite 20 centrale termice din biomasă n 

instituțiile publice în 11 localități a raionului: 

 Gimnaziul s. Orac; Grădinița de copii s. Orac; Gimnaziul s.  

Colibabovca; Grădinița de copii s. Colibabovca 

 Gimnaziul s. Vozniseni; Gimnaziul s. Ceadîr 

 Grădinița de copii s.Ceadîr; Gimnaziul s. Tochile Răducani 

 Gimnaziul s. Sărata Răzeşi; Gimnaziul s. Cneazevca 

 Grădinița de copii s. Covurlui; Grădinița nr.2  s. Filipeni 

 Gimnaziul s. Cupcui; Liceul Teoretic ,,C. Spătaru” or. Leova 

 Liceul Teoretic M. Eminescu” or. Leova; or. Leova Grădinița 

nr.2 

 or. Leova Grădinița nr.1; Căminul Direcției Învățământ or. 

Leova str. Ștefan cel Mare; or. Leova str. Independenței nr.3 

 or. Leova  str. Independenței nr.5 
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Pe domeniul Energetic şi eficienţa energetică 1 Obiectiv specific, 4 Programe și 11 Proiecte. Au fost realizate 82% din acțiunile planificate, iar cîte 

9% au fost inițiate și realizate parțial sau nu au fost realizate. De asemenea 82% din proiecte au fost realizate în termenii stabiliți, iar pentru 18% din 

proiecte termenul a fost depășit.  

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

9 1 1 9 2 0 0 

81,8% 9,1% 9,1% 81,8% 18,2% 0% 0% 

 

 

2.8. Sectorul mediul ambiant 
 

2.8.1. Obiectiv 1. Asigurarea dezvoltării durabile a raionului prin prisma factorilor de mediu 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Asigurarea unui 

management de 

mediu adecvat la 

nivel de raion 

Crearea funcțiilor şi secțiilor 

ecologice intercomunitare 

2015 – 2016 Nerealizat Irelevant Proiectul nu a fost implementat, deoarece funcții şi secții ecologice 

intercomunitare nu au fost create, dar nu este relevant. 

Crearea mecanismelor de asigurare a 

elaborări planurilor locale de acțiuni 

în domeniul mediului pentru raion 

2014 – 2015 Parțial Depășit Mecanisme de asigurare a elaborări planurilor locale de acțiuni în 

domeniul mediului pentru raion au fost implementate de primăriile 

Vozneseni Covurlui, Leova, Tigheci, Iargara, Cneazevca. Astfel, 

proiectul a fost implementat parțial.  

Elaborarea planului local de acțiuni 

în domeniul mediului 

2014 – 2015 Realizat Respectat Inspectoratul pentru mediu Leova colaborează cu APL de nivelul I, II şi 

alte instituții cointeresate în soluționarea problemelor de mediu în baza 

unor planuri mixte. Inspecția de mediu locală Leova activează conform 

planurilor de acțiuni în domeniul mediului elaborate anual în 

conformitate cu regulamentul său de activitate și planul de acțiuni 

privind implementarea strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și 
cadrului legislativ în domeniul. 

Dezvoltarea sistemului de colectare, 

sistematizare şi prezentare a 

rapoartelor statistice privind 

calitatea aerului atmosferic 

2014 Realizat Respectat Rapoarte privind calitatea aerului atmosferic sunt elaborate anual, 

publicate pe pagina web a Inspecției pentru protecția mediului Leova 
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Elaborarea hărților şi bazelor de date 

a terenurilor expuse la riscuri 

naturale. Implementarea planurilor 

de refacere a terenurilor din zonele 

afectate 

2014 – 2016 Realizat Respectat Baza de date a terenurilor expuse la riscuri naturale a fost creată în anul 

2008. Astfel, la nivel de raion sunt elaborate Planuri pedologice pentru 

fiecare localitate de către Institutul de proiectări a organizării teritoriului, 

publicate pe pagina web. 

Înverzirea şi 

amenajarea 

spaţiilor 

Campanie de sădire a arborilor şi 

arbuștilor pe pantele terenurilor 

degradate 

2015 - 2016 Parțial Depășit La nivel de raion este în desfășurare proiectul de mediu „Sporirea 

competitivității agriculturii în Moldova sub componența sprijinului 

pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție”, finanțator Banca 

mondială – 1400 mii lei. Proiectul este executat în volum de 85%. 
Pe pantele degradate în localitățile: Băiuș, Sărata Nouă, Sărățica Nouă, 

Tochile Răducani, Romanovca s-au sădit arbori și arbuști pe o suprafață 

de 100 ha. Sădirea arborilor se efectuează toamna când este desfășurată 

acțiunea „Un arbore pentru dăinuirea noastră” 

Înverzirea şi amenajarea spațiilor 

pentru petrecerea timpului liber 

2015 - 2017 Realizat  Depășit Înverzirea şi amenajarea spațiilor pentru petrecerea timpului liber la 

nivele de APL de nivelul I și II sunt organizate anual. 

Refacerea şi gazonarea zonelor verzi 

aferente căilor publice şi 

intersecțiilor 

2015 - 2017 Parțial Depășit La nivel de raion sau desfășurat Zile de înverzire a Plaiului “Un arbore 

pentru dăinuirea noastră” cu alocarea din partea FEN - 21mii lei pentru 

procurarea puieților. În eveniment au fost implicate 12 primării, fiind 

plantați 1400 puieți pe o suprafață de 173 ha.  

Gestionarea 

resurselor de apă 

ale raionului 

Inventarierea şi paşaportizarea 

bazinelor acvatice şi altor surse de 

apă din raion 

2015 – 2017 Parțial Depășit Inventarierea bazinelor a fost efectuată în martie-aprilie 2017 și pe 

parcursul anilor următori de către comisia constituită în baza dispoziției 

președintelui raionului. 

Autorizarea și elaborarea documentelor bazinelor acvatice se execută 
conform legii apelor. 

Reanimarea, amenajarea şi crearea 

fâșiilor de protecție a obiectelor 

acvatice 

2015 – 2020 Realizata Respectat Lucrările de reanimare, amenajare şi creare a fâșiilor de protecție a 

obiectelor acvatice se execută de către proprietarii bazinelor acvatice, 

A.S „Moldsilva”, primării. Total s-au executat 238 ha. 

Extinderea perdelelor forestiere de 

protecție a malurilor râurilor 

2015 – 2020 Parțial Respectat Extinderea perdelelor forestiere de protecție a malurilor râurilor se 

execută la necesitate. 

Înlăturarea vegetației excesive din 

albiile minore ale râurilor 

2014 – 2017 Parțial Depășit Înlăturarea vegetației excesive din albiile minore ale râurilor se execută 

după necesitate. 

Implicarea 

cetățenilor în 

acțiunile de 

ameliorare a 

Crearea grupurilor locale de 

ameliorare a mediului 

2015 - 2016 Realizat Respectat la nivele de raion sunt create grupuri locale de ameliorare a mediului. 

Astfel, în parteneriat se formează grup de lucru de către APL, Inspecția 

pentru protecția mediului și a poliției cu deplasarea în teritoriu, 

discutând cu cetățenii în privința problemelor de mediu. 
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condițiilor de mediu 

şi stimularea 

educației ecologice 

Primăria Leova în fiecare săptămână organizează o zi de salubrizare în 

orașul Leova. 

Desfășurarea campaniilor de 

informare a populației privind 

problemele ecologice 

2015 - 2017 Realizat Respectat IE Leova în colaborare cu APL au petrecut măsuri de conștientizare a 

populației și participarea la colectarea deșeurilor în cadrul “Bilunarul 

ecologic”. 

La nivel de instituții școlare se organizează „Ore ecologice”. L afel are 

loc încadrarea elevilor la pregătirea panourilor informative în cadrul 

acțiunii ”Rîu curat de la sat la sat”. 

S-au publicat articole la ziarul “Cuvîntul Liber” cu tematicile: “Un 
arbore pentru dăinuirea noastră”, “Ziua mondială a apei”.  

Diminuarea poluării 

aerului atmosferic 

Elaborarea mecanismelor de 

contractare a arderii deșeurilor 

2015 Parțial Depășit Mecanismele de contractare a arderii deșeurilor sunt diverse. La nivel de 

raion se emit decizii a comisiei SE privind contracararea arderii 

deșeurilor și se execută raiduri ale IE, poliției privind contracararea 

arderii deșeurilor. 

Implementarea proiectului: ”O zi 

fără de mașina ta” 

2015 Realizat Respectat În cadrul petrecerii măsurilor dedicate Săptămânii Mobilității Europene, 

IM Leova în comun cu APL  și Direcția de Învățământ din cadrul CR 

Leova au petrecut 6 ore ecologice cu privire la protecția aerului 

atmosferic, acțiunea “În oraș fără mașina mea” cu participarea elevilor 

din or. Leova. Implementarea proiectului are loc anual cu implicarea 

posesorilor de unități de transport. 

Protecţia florei şi 

faunei 

Instalarea şi reînnoirea inscripţiilor 

bornelor şi panourilor informative 

pentru ariile naturale protejate de 
stat 

2015-2017 Realizat Respectat La ariile protejate: ecosistemul acvatic “Lebăda Albă ”și lunca 

inundabilă cu vegetație de baltă lipsesc bornele de hotar, panourile 

informaționale și de avertisment. Instalarea bornelor şi panourilor 
informative se executa in funcție de necesitați.   

Ariile naturale „Trupul de pădure Ostianova, Arborele secular Stejarul 

penduculat dispun de panouri informative. 

Efectuarea amenajamentelor silvice 

pentru fondul forestier gestionat de 

APL 

2015 – 2017 Realizat Respectat IS “Întreprindere pentru Silvicultură Iargara” a efectuat lucrări de 

împădurire pe suprafața de 62,0 ha pe terenurile din fondul silvic. 

În fondul forestier au fost efectuate lucrări de ajutorare a regenerării 

naturale pe suprafață de 190,0 ha, fiind extinse cu 21,0 ha, astfel în total 

au fost plantați circa 1744,600 mii puieți din diferite specii. 

 

Pentru fondul silvic a fost elaborat aranjamentul silvic de către Institutul 

de Cercetări și Amenajări Silvice, fond gestionat de APL, elaborat în 

2018 în primăria Borogani. Au fost efectuate lucrări de ajutorare a 
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regenerării naturale pe o suprafață de 125 ha, au fost efectuate plantații 

pe o suprafață de 106 ha. 

Au fost executate lucrări de amenajare a plantațiilor forestiere pe 

suprafața de 48 ha. Lucrări de amenajare au fost executate în s. Borogani  

pe o suprafață de 216 ha. 

 
 

Pe domeniul Mediul ambiant au fost planificate pentru implementare 1 Obiectiv specific, 6 Programe și 18 Proiecte. Jumătate din acțiunile planificate 

au fost realizate, alte 38,9% din proiecte au fost inițiate și realizate parțial, 5,6% nu au fost realizate. În cazul a peste 55,6% din proiecte termenii au 

fost respectați, iar pentru 38,9% din proiecte terminii au fost depășiți. 1 proiect este irelevant. 

 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

10 7 1 10 7 0 1 

55,6% 38,9% 5,6% 55,6% 38,9% 0% 5,6% 

 

 

2.9. Managementul deșeurilor 
2.9.1. Obiectiv 1. Dezvoltarea unui sistem integrat de management a deșeurilor 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Dezvoltarea unui sistem 

instituţionalizat de 

management a deșeurilor 

Crearea unor mecanisme de 

evidență a gestionării 

deșeurilor de către autoritățile 

publice locale şi agenții 

economici 

2015 - 2016 Realizat Respectat Este elaborat mecanismul de evidență privind gestionarea deșeurilor de 

către autoritățile publice locale şi agenții economici cu prezentarea dărilor 

de seamă T 1 și T 2 deșeuri. 

Elaborarea strategiei raionale 
de gestionare a deșeurilor 

2015 – 2016  Realizat Depășit Strategia de gestionare integrată a deșeurilor solide pentru Regiunea de 
Dezvoltare Sud a fost elaborată în cadrul proiectului Guvernarea 

Deșeurilor – IEVP. Strategia raională de gestionare a deșeurilor nu a fost 

elaborată. 
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Elaborarea unor directive 

locale ce ţin de gestionarea 
integrată a deșeurilor 

2015 - 2016 Realizat Respectat Primăria or. Leova are adoptate decizie de consiliu ce ţin de gestionarea 

integrată a deșeurilor, se efectuează sortarea deșeurilor plastice și 
transportarea la întreprinderile autorizate. 

Dezvoltarea formelor de 

cooperare inter comunitară în 
domeniul salubrizării şi 

managementului deșeurilor 

2015 – 2020  Parțial Depășit Primăriile Iargara, Tigheci, Băiuș au încheiat un acord de cooperare, au 

elaborat și au înaintat o cerere de finanțare către FNDR a proiectului 
„Îmbunătățirea managementului deșeurilor managere solide”. 

În cadrul proiectului  Guvernarea Deșeurilor în RDS, IEVP se petrec 

seminare și mese rotunde pentru instruirea mediului de afaceri și APL 

privitor la dezvoltarea formelor de cooperare intercomunitare în 

domeniul salubrizării. 

Se examinează o posibilă cooperare inter comunitară în domeniul 

salubrizării și managementului deșeurilor. Astfel, proiectul a fost 

implementa parțial.  

Sporirea atractivității pentru 

agenții economici în scopul 

creării unor întreprinderi de 

management a deșeurilor în 
baza unor parteneriate din 

sectorul public-privat 

2015 – 2020   Parțial  Depășit În cadrul proiectului ”Guvernarea deșeurilor IEVP”, seminarele și 

mesele rotunde sa discutat doar despre crearea unor parteneriate public-

private privind crearea unor întreprinderi de prelucrare a deșeurilor din 

RD Sud. Astfel proiectul nu a fost implementat. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii de 

management al 

deșeurilor 

Lichidarea gunoiștilor 

neautorizate 

2015 – 2020  Realizat Respectat Conform datelor de la Agenția de Mediu în perioada 2015-2020 au fost 

lichidate  48 gunoiști neautorizate, dintre care:  

 în anul 2017 au fost lichidate 22 de gunoiști neautorizate. 

 2018 –9 gunoiști neautorizate cu supr. 0,83 ha. din cele 40 

depistate pe o suprafață de 1,03 ha. 

 2019 –17 gunoiști neautorizate cu suprafață de 6,36 ha. din 

cele 25 depistate. 

Crearea unor boxe speciale 

pentru depozitarea deșeurilor 

toxice 

2015 - 2016 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost realizat, deoarece boxe speciale pentru depozitarea 

deșeurilor toxice nu au fost create. 

Crearea platformelor de 

colectare  

2015 – 2017  Realizat  Depășit În perioada 2015-2020 au fost create 19 platforme de colectare.  

Amenajarea gunoiștilor 
autorizate şi a platformelor de 

colectare a deșeurilor în 

2015 - 2018 Realizat Respectat În localitățile rurale din raionul Leova sunt amenajate 35 de gunoiști 
autorizate de consiliile locale. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

localitățile rurale din raionul 

Leova 

 
2.9.2. Obiectiv 2. Îmbunătățirea şi eficientizarea activității întreprinderii municipale de gestionare a deșeurilor 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Eficientizarea activității 

companiei de salubrizare 

din raionul Leova 

Reînnoirea bazei materiale şi 

tehnice existente 

2015 - 2017 Realizat Depășit în perioada 2015-2020 baza materială şi tehnică existentă a ÎM au fost 

reînnoite:  

 În anul 2018 primăria or. Leova a lansat proiectul „Migrație și 

dezvoltare locală”, cu suportul PNUD și al băștinașilor, în 
cadrul căreia a fost procurată o mașină de transportat gunoiul. 

 Prin proiectul USAID „Modernizarea Serviciilor Publice” a 

fost procurate 750 de pubele pentru transportarea deșeurilor cu 

volum de 0,12 m3 și un autogreider; 

 Prin proiectul Slovak AID a fost procurate 710 pubele pentru 

transportarea deșeurilor de 0,12 m3; 

 Proiect pilot „Colectarea separată a deșeurilor în școli la LT 

„Constantin Spătaru”. 

 A fost procurată o perie rotativă de măturat străzile. 

 Întreprinderea de salubrizare este dotată parțial cu linie de 

sortare și presă pentru mase plastice. Alte deșeuri nu se 
reciclează. 

Extinderea ariei geografice de 

prestare a serviciilor 

2015 – 2020  Parțial Respectat Servicii de salubrizare de întreprinderi comunale sunt prestate în or. 

Leova și or Iargara. În toate localitățile serviciile de salubrizare sunt 

prestate de primării. 

 
2.9.3. Obiectiv 3. Educarea ecologică a populației 

 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Organizarea campaniilor 

de educare a populației 

Educarea şi informarea 

populației asupra efectului 

negativ al deșeurilor asupra 

mediului 

2015 – 2017  Realizat Respectat Educarea şi informarea populației asupra efectului negativ al deșeurilor 

asupra mediului este permanentă. Astfel, sunt organizate diverse întâlniri 

cu cetățenii privind impactul negativ al deșeurilor neacumulate și 

nedepozitate, iar materialele informative despre impactul negativ al 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

deșeurilor sunt distribuite prin mass-media și prin rețelele de socializare 

etc. 

Organizarea programelor de 

educare ecologică în şcoli 

2015 - 2020 Realizat Respectat În şcoli sunt instituite programe de educare ecologică  ca disciplină 

opțională. Astfel, sunt programate 10 ore anual de educație ecologică cu 

elevii, responsabili fiind Inspectorii pentru Protecția Mediului Leova. 

Organizarea unor campanii de 

informare pentru minimizarea 

cantității de deșeuri la 

producători si alţi generatori de 

deșeuri 

2015 – 2017  Realizat Respectat Educarea şi informarea populației pentru minimizarea cantității de 

deșeuri la producători si alţi generatori de deșeuri este permanentă. 

Astfel, sunt organizate diverse întâlniri cu cetățenii, iar materialele 

informative sunt distribuite prin mass-media și prin rețelele de socializare 

etc. 

 

 

Pe domeniul Managementul deșeurilor au fost planificate pentru implementare 3 Obiective specifice, 4 Programe și 14 Proiecte. Din numărul total 

de proiecte planificate 71,4% au fost realizate, 21,4% din proiecte au fost inițiate și realizate parțial, 7,1% nu au fost realizate. Termenele stabilite au 

fost respectate în cazul a 57,1% din acțiuni, pentru 42,9% de proiecte termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

10 3 1 8 6 0 0 

71,4% 21,4% 7,1% 57,1% 42,9% 0% 0% 

 
 

2.10. Sectorul alimentare cu apă şi canalizare 
2.10.1. Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației Raionului Leova prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Asigurarea a 85% 

din populația 

Raionului Leova cu 

servicii de 

alimentare cu apă 

potabilă pînă în anul 

2020. 

Pregătirea Studiului de fezabilitate 

pentru clusterul B (inclusiv pentru 

orășelul Iargara) 

2014 Realizat Depășit Studiul de fezabilitate pentru serviciile de alimentarea cu apă a raionul 

Leova, cu opțiuni pentru servicii de canalizare (cluserele A, B, C, D) 

a fost elaborat cu suportul Proiectului MSPL finanțat de GIZ. 

Pregătirea Studiului de fezabilitate 

pentru clusterul C (rural) 

2015 Realizat Depășit 

Colectarea și menținerea datelor cu 

privire la toate sursele de apă 

2014 Realizat Depășit În studiul de fezabilitate pentru serviciile de alimentarea cu apă a r. 

Leova, cu opțiuni pentru servicii de canalizare (cluserele A,B,C,D) a 

fost indicate toate sursele de apă. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

potențiale pentru alimentarea cu apă 

a localităților din clusterul D 

Elaborarea conceptului studiului 

opțiunilor posibile pentru 

alimentarea cu apă a localităților din 

clusterul D 

2016 Realizat Respectat Studiul de fezabilitate pentru serviciile de alimentarea cu apă a r. 

Leova, cu opțiuni pentru servicii de canalizare (cluserele A,B,C,D) a 

fost elaborat cu suportul Proiectului MSPL finanțat de GIZ 

Consolidarea și 

dezvoltarea 

capacităților 

operatorului 

regional S.A. Apa 

Canal Leova 

Colectarea și menținerea datelor 

privind situația AAC în toate 

localitățile din raionul Leova și 

asigurarea accesului publicului la 
datele respective 

Anual Realizat Respectat Consiliul raional Leova prin intermediul Direcției Economie, 

Dezvoltarea Teritoriului și Atragerea Investițiilor în colaborare cu 

Managerul de proiecte de AAC, S.A. Apa Canal Leova, Inspecția de 

Mediu Leova și Centrul de Sănătate Publică, anual elaborează un 
Raport privind situația AAC în toate localitățile din raionul Leova și 

este inclus în Raportul anual de activitate și prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului raional Leova după care este publicat pe pagina 

web www.leova.md la capitolul Raportul anual de activitate. 

Asigurarea a 85% 

din populația 

Raionului Leova cu 

servicii de 

alimentare cu apă 

potabilă pînă în anul 

2020. 

Definirea contribuțiilor proprii și 

pregătirea planului de capacitate 

investițională 

2015 Realizat Respectat Pentru extinderea serviciului de AAC la nivele de APL în dependență 

de sursele financiare alocate de finanțatori se determină contribuția. 

Astfel, fiecare primărie individual își planifică investițiile în limitele 

bugetului.   

Identificarea opțiunilor de finanțare 

potențiale și familiarizarea cu 

suportul acordat și cu procedurile de 

solicitare 

2015-2017 Realizat Respectat Consiliul raional Leova participă la toate Apelurile de finanțare în 

scopul identificării opțiunilor de finanțare și de informare asupra 

procedurilor de solicitare. Astfel au fost identificați următorii 

potențiali finanțatori: FNDR; FEN; GIZ; FEU; BM; BERD; BEI; 

Guvernul Cehiei și Slovaciei prin ADRA „Moldova” 

Depunerea cererii la instituțiile de 
finanțare identificate 

2015-2018 Realizat Respectat CR în parteneriat cu APL de nivelul I au elaborat și depus cereri de 
finanțare către diverși donatori, inclusiv: 

 Proiecte incluse în POR. Cereri de finanțare depuse de CR 

Leova către FNDR: 

1. Construcția apeductului magistral de la intersecția R34 L593 s. 

Seliște cu conectarea s. Cupcui, s. Sărata Nouă, s. Cazangic al r-lui 

Leova – buget total 15333,13 mii lei 

2. Construcția apeductului magistral Iargara-Tigheci, cu conectarea s. 

Cuporani; 

3. Construcția apeductului magistral Iargara-Borogani, cu conectarea 

s. Meșeni, r-nul Leova, buget total 10161,00 mii lei 

 Cereri de finanțare depuse de Primării către FNDR: 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

1. Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-

Răducani și Tomai din raionul Leova – buget total 25128,92 mii 

lei 

2. Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Filipeni, Romanovca, 

Cupcui și Iargara din r-nul Leova, buget total 36250,00 mii lei 

3. Crearea sistemului de canalizare în localitățile Sîrma și Tomai din 

r-nul Leova, buget total 35550,00 mii lei 

4. Crearea sistemului de canalizare în localitățile Iargara și Sărata 
Nouă din r-nul Leova,  buget total 35550,00 mii lei 

5. Crearea sistemului de canalizare în localitățile Filipeni, Hănăsenii 

Noi, Romanovca și Cupcui din r-nul Leova, buget total 33674,00 

mii lei 

 În cadrul proiectului MSPL. Proiecte incluse în Portofoliul 

de proiecte ADR Sud și care sunt la etapa de implementare: 

 proiectarea și construcția a circa 83 km de rețele interioare 

de apeduct în localitățile Iargara, Filipeni, Cupcui și 

Romanovca – valoarea investițiilor 2,5 mln Euro. 

 extinderea rețelelor interioare de canalizare din or. Leova – 

valoarea investițiilor 2,5 mln Euro. 

 Organizarea întrunirilor cu APL 1 
pentru promovarea cooperării 

intercomunitare 

2014 Realizat Depășit În anul 2018 a fost semnat Acordul de cooperare intercomunitară între 
Primăriile localităților Leova, Iargara, Filipeni, Romanovca, Cupcui, 

Hănăsenii Noi, Sărata Nouă și Consiliul raional Leova. 

În iulie 2019 a fost semnat Acordul de cofinanțare a proiectului de 

execuție „Construcția apeductului magistral Sărata Nouă-Sărăteni cu 

conectarea localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița 

Vozneseni, Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și 

Cneazevca” între Consiliul raional Leova și Primăriile a 9 localități: 

Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița Vozneseni, Covurlui, 

Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca. 

Creșterea nivelului 

de informare și 

conștientizare a 

populației referitor 

la necesitatea 

Sporirea gradului de sensibilizare a  

populației privind importanța AAC 

adecvate pentru sănătate și pentru 

dezvoltarea economică, etc.  

Anual Realizat Respectat Pentru sporirea gradului de sensibilizare a  populației privind 

importanța AAC au fost efectuate mai multe activități:  

(i) Formarea Grupului de lucru din reprezentanți APL de nivelul II și 

GIZ - 1 seminar 2015, (ii) Focus Grup organizat de ONG „IDIS 
Viitorul” pe categorii de vîrste în luna mai și iulie 2018, (iii) anual 

sunt organizate în jur de 10 ore ecologice efectuate de Inspecția de 
Sporirea gradului de sensibilizare a 
populației privind investițiile 

Anual Realizat Respectat 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

consumului de apă 

de calitate. 

capitale, costurile de exploatare și 

tarifele în transparență deplină 

Mediu Leova în comun cu Centrul de Sănătate Publică în instituții de 

învățământ din raion. 

Astfel: 

 au fost create CLC (comitete locale de cetățeni) care au informat 

și mobilizat comunitatea pentru activitățile ce țin de implementarea 

proiectelor de AAC. În cadrul activităților CLC se informează 

comunitatea despre importanța consumului de apă sigură.  

 în cadrul conferințelor de totalizare a rezultatelor atinse în urma 
implementării proiectelor se informează cetățenii despre 

investițiile capitale, costurile de exploatare și tarifele. 

 prin intermediul mass-media se promovează importanța AAC 

adecvate pentru sănătate și pentru dezvoltarea economică a 

localităților. 

În localitățile în care au fost implementate proiecte de AAC au fost 

instalate panouri informative. 

Sporirea gradului de sensibilizare a 

populației privind influența 

obiceiurilor de consum individual 

asupra eficienței sistemelor AAC 

Anual Realizat Respectat 

Sporirea gradului de sensibilizare a 

populației privind influența apelor 

uzate asupra mediului 

Anual, din 

2016 

Realizat Respectat 

Organizarea unui concurs pentru 

elevii din școli privind importanța 

consumului de apă sigură 

Anual Parțial  Respectat Oră informativă este organizată pentru elevii din instituțiile școlare 

privind importanța consumului de apă sigură este organizat anual. 

Organizarea unui concurs pentru 

elevii din școli privind importanța 

protecției mediului, inclusiv a 
colectării și tratării apelor uzate 

Anual, din 

2016 

Parțial  Respectat Proiectul nu a fost realizat sub formă de concurs pentru elevii din școli 

privind importanța protecției mediului, inclusiv a colectării și tratării 

apelor uzate, dar în instituțiile publice, in mod special preșcolar  sunt 
organizate Ora mediului sub formă de cel mai reușit desen .etc. 

Pregătirea de către ONG-uri a foilor 

volante/broșurilor privind 

conștientizarea importanței 

protecției mediului, inclusiv a 

colectării și tratării apelor uzate 

Anual Realizat Respectat AO „ADRA Moldova” în localitățile Cupcui, Borogani, Sărăteni, 

Filipeni, Tomai, Covurlui și Orac au distribuit foi volante, iar pe 

mochete au demonstrat cetățenilor modalitatea colectării și tratării 

apelor uzate și protecției mediului. 

Pregătirea de către ONG-uri a foilor 

volante/broșurilor axate pe 

conștientizarea consumului de apă 

sigură  și distribuirea acestora în 

rândurile populației 

Anual, din 

2016 

Parțial Respectat Activități axate pe conștientizarea consumului de apă sigură  și 

distribuirea acestora în rândurile populației sunt organizate periodic. 

În 2017 s-au repartizat foi volante/broșuri pentru 6 localități de către 

ADRA Moldova. 

Consolidarea și 

dezvoltarea 

capacităților 

Pregătirea planului de dezvoltare 

instituțională a operatorului regional 

pentru zona de deservire extinsă, cu 

2015 Realizat Depășit Plan de dezvoltare a SA „Apă-Canal Leova” pentru 5 ani elaborat de 

SRL „ Proconsulting” la finele anului 2018 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

operatorului 

regional S.A. Apa 

Canal Leova 

monitorizarea și actualizarea 

acestuia 

Actualizarea periodică a zonei de 

deservire a Întreprinderii Apa Canal 

Leova 

Anual Realizat Respectat Anual se actualizează zona de deservire a SA Apă Canal Leova. 

Depistarea pierderilor pentru 

rețeaua de apă existentă 

2017 Realizat Respectat SA Apă Canal Leova monitorizează și verifică rețeaua de apă în 

vederea depistării pierderilor. Astfel, în cadrul întreprinderii a fost 

procurat echipament pentru determinarea locului scurgerilor. 

Îmbunătățirea contorizării prin 

instalarea contoarelor la intrarea în 

clădirile cu multe apartamente 

2016 Realizat Respectat În or. Leova s-au instalat contoare în cadrul proiectului „Extinderea și 

reabilitarea rețelelor de apeduct în or. Leova” finanțat de BERD, BEI. 

Astfel, au fost instalate contoare în afara proprietății cetățenilor și 
contoare la intrarea în blocurile cu multe etaje ceea ce facilitează 

accesul pentru colectarea datelor. . 

Înlocuirea contoarelor de apă cu 

contoare de precizie mai înaltă 

2018 Realizat Respectat În 2015 au fost înlocuite contoarele existente cu contoare noi cu gradul 

3 de precizie în cadrul proiectului finanțat de BERD și BEI. Proiectul 

a fost realizat înainte de termenul planificat. 

Optimizarea presiunii în rețeaua de 

apă 

2019 Realizat Respectat În or. Leova, s. Bulgărica și s. Beștemac au fost instalate pe rețea 

regulatoare de presiune. În ceea ce privește apeductul Leova-Iargara 

are instalate reglatoare de presiune 

Asigurarea a 85% 

din populația 

Raionului Leova cu 

servicii de 

alimentare cu apă 

potabilă pînă în anul 

2020. 

Analiza necesităților de investiții 

urgente și pregătirea planului pentru 

intervențiile rapide 

Până în martie 

2015 

Realizat  Depășit Investiții urgente au fost la elaborarea PE: 

1. Apeduct magistral or. Iargara - s. Borogani - 2019; 

2. Apeduct magistral or. Iargara - s. Tigheci – trecut etapa II 

FNDR ca proiect cu impact regional; 

3. În proces de elaborare Apeduct magistral s. Sărata Nouă – s. 

Sărăteni. 

Îmbunătățirea sistemului de 
facturare 

2018 Realizat Respectat SA Apă Canal Leova a trecut la facturarea bancară a serviciilor AAC 
în 2017. Proiectul a fost realizat înainte de termenul planificat. 

Construcția rețelelor interne în 

orășelul Iargara 

2015 Parțial Depășit În 2009-2011 în Iargara au fost construite 28 km de rețea de apeduct. 

În 2015 a fost depusă Cererea de finanțare pentru etapa II de acoperire 

a localității cu rețea de apeduct din Fondurile Europene, proiectul a 

fost aprobat. Se execută lucrări de construcție a rețelelor 

Construcția rețelelor interne în alte 

localități din clusterele A și B 

2016-2017 Parțial Depășit În clusterul A sunt 2 proiecte finalizate: alimentarea cu apă 

 s. Hănasenii Noi (2015-2017) – buget total 5 136,43  mii lei 

(finalizat) 

 s. Sărata Răzeși (2015-2017) – buget total 6 472,82 mii lei (90% 

finalizat) 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

În clusterul B sunt 2 proiecte în derulare: 

 alimentarea cu apă s. Tigheci (2016-2018)  – buget total 1 406,86 

mii lei (lucrări în derulare Faza I) 

 apeduct și canalizare s. Borogani (2013-2016) – buget total 9 398,7 

mii lei (lucrările în derulare) 

Total cluster A și B : 4 proiecte (Finanțator FEN) – 22 414,81 mii lei 

Construcția rețelelor interne în alte 

localități din clusterul C 

2018-2019 Parțial Depășit În clusterul C sunt în implementare 6 proiecte:  

 apeduct și canalizare s. Cneazevca (2016-2018) - buget total 

8292,78 mii lei (lucrări de construcție finisate) (Finanțator FEN) 

 alimentarea cu apă s. Ceadîr(2015-2018) – buget total 6513,04 mii 

lei (finalizat în așteptare pentru conectarea la sursa de apă) 

(Finanțator FEN) 

 alimentarea cu apă s. Troian (2014-2017) – buget total 1615,12 mii 

lei (lucrări de construcție finalizate) (Finanțator FEN) 

 alimentarea cu apă s. Troița (2015-2016) – buget total  3290,92 

mii lei (Finanțator FEN)  

 alimentarea cu apă s. Vozniseni (2015-2017) – buget total 4825,45 

mii lei(Finanțator FEN) 

 alimentare cu apă s. Orac (2018-2019) – buget total 396,1 mii lei 

Finanțat prin Înfrățirea localității cu localitatea Șura-Mică, jud. 
Sibiu, România. 

Construcția rețelelor interne în alte 

localități din clusterul D 

Din 2019 Parțial Depășit În clusterul D sunt în implementare 3 proiecte de AAC (Finanțator 

FEN): 

 apeduct și canalizare s. Frumușica (2012-2018) – buget total 

3616,36 mii lei (lucrări de construcție finalizate) 

 apeduct, canalizare și epurare s.Sărățica Nouă (2014-2017) – buget 

total  9663,196 mii lei (s-au stopat lucrările). 

 apeduct și canalizare s. Tomaiul Nou (2014-2016) – buget total 

242,872 mii lei (lucrări de construcție finalizate) 

Construcția conductelor regionale 2014-2019 Realizat  Depășit  Apeduct magistral Leova-Sîrma-Tochile Răducani-Tomai - Sărata 

Răzeși (2013-2018) Finanțator FEN – buget total 18 mln lei (s-au 

stopat lucrările) 

 Apeduct magistral Leova-Iargara (2016-2018) Finanțator 

Guvernul Federal al Germaniei, FNDR, CR Leova – buget total 

60 924,548 mii lei (finalizat) 
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 Apeduct magistral Leova – Hănăsenii Noi (2013-2016)Finanțator 

FEN, - buget total 2980 mii lei (finalizat) 

 Apeduct magistral Leova-Filipeni-Romanovca (2016) Finanțator 

FNDR  (finalizat)    

Construcția sistemului de alimentare 

cu apă individual (inclusiv tratarea 

apei din sondele arteziene) 

2016-2020 Realizat Respectat 7 proiecte de Construcția rețelelor interne care sunt în derulare în 

clusterele A, B, C, D,  numite mai sus sunt individuale deoarece se 

alimentează din fântâni arteziene, până la construcția apeductelor 

magistrale spre aceste localități cu alimentare ulterioară la apa din 

râul Prut 

 

Pe domeniul Alimentarea cu apă și canalizare au fost planificate pentru implementare 1 Obiectiv specific, 6 Programe și 31 Proiecte. Ponderea 

acțiunilor realizate este de 77,4%, alte 22,6% au fost inițiate și realizate parțial. Termenul de realizare a fost respectat pentru 64,5% din acțiuni, în 

cazul a 35,5% din proiecte termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

24 7 0 20 11 0 0 

77,4% 22,6% 0% 64,5% 35,5% 0% 0% 

 

 

2.11. Infrastructura transporturilor 
2.11.1. Obiectiv 1. Remedierea infrastructurii de transport 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Construcția, 

reabilitarea şi 

modernizarea 

drumurilor locale 

Evaluarea anuală a calității drumurilor 

în raion, în vederea planificării şi 

prioritizării proiectelor de reabilitare a 

drumurilor locale. 

2015-2020 Realizat Respectat Anual prin dispoziția președintelui se constituie comisa raională 

pentru evaluarea stării drumurilor și prioritizării proiectelor de 

reabilitare. Astfel, proiectul a fost implementat. 

Întreținerea drumurilor locale  

(133,56 km) 

2015 Parțial Depășit Drumurile locale sunt întreținute în stare practicabilă (76,47 km), fiind 

alocate 86023,0 mii lei. Astfel, proiectul parțiala  fost implementat. 

Întreținerea drumurilor locale pe timp 

de iarnă, (133,56 km) 

2015 Realizat Respectat Drumuri locale întreținute pe timp de iarnă în stare practicabilă (76,47 

km).  
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Anual se alocă surse financiare conform formulei de calcul pentru 1 

km de drum. Pentru anul 2019 s-au alocat 2430,6 mii lei (inclusiv și 

întreținerea pe timp de iarnă) în 9 luni s-au valorificat 1693,02 mii lei 

Construcția drumului comunal 

Filipeni- Romanovca-Sărata Nouă.  

2015-2016 Parțial Depășit Drumul comunal Filipeni- Romanovca-Sărata Nouă este în curs de 

construcție cu susținerea din partea FNDR, valoarea constituind 

23,541 mln lei, valorificate 1,5 mln lei. Lucrările sunt suspendate din 

lipsa surselor financiare.  

Construcția drumului local Sărăţica 

Nouă – Sărăţica Veche.  

2015-2016 Realizat Respectat Drumul local Sărăţica Nouă (com. Sărățica Nouă) – Sărăţica Veche 

(com. Tomaiul Nou) cu o lungime de 3 km a fost construit și dat în 

exploatare în 2015.  

Construcţia drumului local L593.2 

Drum de acces spre s. Tomai (0.3 km) 

2015 Realizat Depășit Sector de drum local cu L=0,3 km a fost reparat și pus în funcțiune, 

cheltuielile constituind 242650 lei. 

Construcția drumului local L593.2 
Drum de acces spre s. Tomai (0.8 

km), intrarea în sat. 

2015 Realizat Depășit Sector de drum local cu L=0,8 km construit și recepționat, valoarea 
lucrărilor au constituit 10 971 738 lei. 

Construcția drumului de legătură între 

satele Ceadîr și Orac 

2015 Parțial Depășit Pe drumul comunal de legătură între satele Ceadîr și Orac au fost 

executate lucrări de profilare în valoare de 213 210 lei. S-a solicitat de 

a fi inclus cu statut de drum local, dar s-a refuzat. Astfel, au fost 

efectuate servicii de verificare și expertizare. 

Reparația drumului local L593-R34 

s. Covurlui - s. Vozneseni (0,2) 

2015 Realizat Respectat Drumului local L593-R34 s. Covurlui - s. Vozneseni (0,2) a fost 

reparat în variantă albă și transmis, este cu statut de drum regional 

(HG 1468 din 30.12.2016) 

Reparația drumului local L593.3, 

drum de acces s. Tochile Răducani 

2015 Parțial Depășit Lucrări de reparație a drumului local L593.3, drum de acces s. Tochile 

Răducani au fost realizate în iunie 2017. Ulterior, în aprilie și 

octombrie 2019 au fost realizate lucrări de reparație a unor sectoare 

de drum. Momentan, drumul este practicabil. 

Construcția drumului local L593 

s. Covurlui (1 km) 

2015 Realizat  Depășit Proiect de execuție pentru construcția drumului local L593 

s. Covurlui (1 km)e a fost elaborat și verificat de către APL de nivelul 
I. Porțiunea de drum a fost construită, cu susținerea financiară a 

Bugetului Administrației de Stat drumurilor. 

Reparația drumului local L540 s. 

Cupcui G100 (2,6 km)  

2015-2017 Parțial Depășit În anul 2018 Consiliul raional a alocat 200 mii lei pentru elaborarea 

Proiectului de execuție. Proiectul de execuție a fost elaborat, 

momentan se identifică surse financiare pentru construcția drumului. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Construcția drumului local L544-

G102 –Beștemac-Pitești-G125 (2.4 

km) 

2016-2018 Parțial Depășit În 2017 a fost elaborat Proiectul de execuție pentru construcția 

drumului Pitești-G125. Costul lucrărilor de proiectare au constituit  

204 mii lei, iar a lucrărilor de verificare 28,548 mii lei.  

Reparația drumurilor intravilane or. 

Leova (10 km) 

2015-2016 Parțial Depășit Drumurile intravilane din or. Leova cu o lungime de 4 km au fost 

reabilitate în perioada 2015-2020. Astfel, proiectul a fost 

implementat parțial. 

Construcția drumului local s. Troian 

2-L544 (spre s. Beștemac) (1,263 km) 

2016-2018 Parțial Depășit În 2017 a fost elaborat Proiectul de execuție pentru construcția 

drumului local s. Troian 2-L544 (spre s. Beștemac). Costul lucrărilor 

de proiectare au constituit 95,95 mii lei, iar a lucrărilor de verificare 

14,986 mii lei. Total  – 110936 lei 

Construcția drumului local L548-R34 

intravilan s. Hănăsenii Noi (1 km) 

2016-2018 Parțial Depășit În anul 2018 Consiliul raional a alocat 200 mii lei pentru elaborarea 

Proiectului de execuție pentru construcția drumului local L548-R34 
intravilan s. Hănăsenii Noi.  

Construcţia drumului local, intravilan 

s. Nicolaevca- R34 (0,5 km) 

2016-2017 Realizat  Depășit Proiect de execuție pentru construcția drumului local, intravilan s. 

Nicolaevca- R34 a fost elaborat. Ulterior drumul a fost construit și 

recepționat în varianata „Macadam” în 2019, cu o lungime de 550 m. 

Astfel, 50 locuitori s. Nicolaevca au acces la strada principală. 

Valoarea lucrărilor au constituit 1022002 

Construcţia drumului local L636, or. 

Iargara- s. Borogani (9 km) 

2016-2019 Parțial Depășit Proiect de execuție pentru construcţia drumului local L636, or. 

Iargara- s. Borogani  a fost elaborat și verificat. 

Construcția drumului de ocolire G99-

str. Podul de flori or. Leova 

2017-2020 Parțial Depășit Proiect de execuție pentru construcția drumului de ocolire G99-str. 

Podul de flori or. Leova a fost elaborat și verificat. 

Construcția Podului Transfrontalier 

Leova-Bumbăta 

2017-2020 Parțial Depășit În anul 2018 a fost elaborat Studiul de fezabilitate. La ședința comisiei 

mixte interguvernamentale de colaborare economică între Republica 

Moldova și România, din data de 12 octombrie2017, partea 

moldovenească a propus examinarea oportunității implementării 

Studiului de prefezabilitate privind construcția unui pod rutier peste 
râul Prut lângă or. Leova (RM) și localitatea Bumbăta (RO). Au fost 

adoptate decizii de susținere a inițiativei construcției podului de către 

consiliile raionale Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni. Aceste consilii 

raionale  și Consiliul raional  Stefan Vodă  au adresat un demers către 

Guvernul Republicii Moldova despre includerea Construcției podului 

în lista obiectelor prioritare de cooperare moldo-română. 

Inițiativa Consiliului Raional Leova de a restabili podul în regiunea 

or. Leova este susținută de Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

care la ședința din or. Leova a adoptat rezoluția votată de 17 președinți 

de raion din Republica Moldova și două județe din România. 

Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Consiliul județean Vaslui 

a înaintat demersuri către Guvernul României privind susținerea 

Inițiativei construcției podului transfrontalier în regiunea or. Leova 

(MD) și s. Bumbăta (RO). 

MADRM prin scrisoarea nr. 02-07/61 din 08.01.2020 ne-a asigurat că 

va susține includerea în noul program de cooperare pentru următorul 

apel, proiectul construcției unui pod peste râul Prut în regiunea Leova, 
ca alternativă de susținere financiară a proiectului. 

Efectuarea studiului de fezabilitate 

pentru renovarea drumurilor locale de 

importanță  economică, socială şi 

culturală şi identificarea fondurilor 

externe de finanțare a proiectelor 

respective. 

2015-2020 Realizat  Depășit A fost elaborat studiul de fezabilitate pentru construcția drumului 

Leova-Pogănești-Leușeni.  

Monitorizarea 

eficientă a 

resurselor din 

fondul rutier  

Elaborarea planului de monitorizare şi 

distribuție eficientă a resurselor din 

fondul rutier la nivel de raion pe tipuri 

de necesități. 

2015 Realizat Depășit Anual prin Decizia consiliilor locale se aprobă Programul pentru 

repartizarea mijloacelor financiare ale Fondului Rutier. Anterior 

elaborării proiectului de decizie prin dispoziția președintelui se 

creează comisii pentru evaluarea stării drumurilor și selectării 

drumurilor pentru includerea în plan. 

Instruirea reprezentaților APL privind 

monitorizarea şi distribuția eficientă a 
resurselor din fondul rutier la nivel de 

raion. 

2016 Parțial  Depășit În 2018 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a 

convocat o ședință de lucru cu reprezentanții raioanelor, în cadrul 
căreia s-a discutat și despre modalitatea distribuirii, monitorizării  și 

utilizării eficiente a surselor din Fondul Rutier. La ședință a participat 

funcționarul public responsabil de monitorizarea  și distribuirea 

eficientă a surselor din Fondul Rutier pentru reparația și întreținerea 

drumurilor publice locale.  

 

 

Pe domeniul Infrastructura transporturilor au fost planificate pentru implementare 1 Obiectiv specific, 2 Programe și 24 Proiecte. Gradul de 

realizare a acțiunilor a fost de 45,8% din cele planificate, pentru 54,2% din proiecte activitățile au fost inițiate și realizate parțial. În termenul stabilit 

au fost realizate doar 16,7% din acțiuni, iar pentru majoritatea – 83,3% din proiecte termenul a fost depășit. 
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Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

11 13 0 4 20 0 0 

45,8% 54,2% 0% 16,7% 83,3% 0% 0% 

 

 

2.12. Cultura 

 
2.12.1. Obiectiv 1. Valorificarea mediului cultural durabil în raionul Leova prin promovarea creativității artistice şi punere în valoare a patrimoniului cultural în 

interesul societății. 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Promovarea şi protejarea 

patrimoniului cultural 

raional 

Crearea unei pagini web pentru 
promovarea patrimoniului 

cultural 

2015 Parțial Depășit Pentru crearea şi monitorizarea paginii web a DCTTS se solicită 
cheltuieli suplimentare financiare, de aceea promovarea patrimoniului 

cultural are loc prin intermediul portalului de știri www. leova.org. și 

pagina Direcției Cultură de pe rețele de socializare Facebook. Astfel, 

proiectul a fost implementa parțial. 

Crearea unei Televiziunii locale 

şi Radoului local 

2015 Nerealizat Irelevant Acțiunea nu este posibil de realizat, deoarece nu sunt resurse 

financiare suficiente și cadre calificate. Astfel, proiectul este irelevant 

pentru implementare.  

Editarea unei publicații 

referitoare la protejarea 

patrimoniului cultural destinate 

publicului larg. 

2014-2017 Nerealizat Depășit Publicație referitoare la protejarea patrimoniului cultural destinată 

publicului larg nu a fost editată din lipsă surselor financiare. Astfel, 

proiectul nu a fost implementat. 

Crearea unei baze de date 

raionale al patrimoniului 

cultural 

2015 Parțial Depășit La nivel de raion a fost elaborat registrul fondului de bază etnografic, 

în care sunt incluse piesele selectate de la populație. Astfel, proiectul 

a fost implementat parțial. 

Informarea publicului cu privire 
la valorile patrimoniului 

cultural imaterial prin 

demararea unor campanii de 

informare şi promovare 

2014-2020 Realizat Respectat Publicul permanent este informat despre organizarea şi desfășurarea 
activităților culturale (informații şi articole în revista ,,Realități 

culturale”), www. Leova. org; pagina web a CR 

(http://www.leova.md/), rețele de socializare. 

De asemenea sunt organizate servicii de documentare deschise pentru 

public prin utilizarea informației despre patrimoniu, manifestări 

științifice: Conferința istorică ,, Unirea Basarabiei cu România”, 

lansări de carte, punerea în valoare a exponatelor prin organizarea 

expozițiilor. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Dezvoltarea şi 

modernizarea 

creativităţii artistice în 

raion 

Popularizarea meșteșugurilor 

tradiționale în parteneriat cu alţi 

operatori culturali din alte 

regiuni sau ţări 

2014-2020 Realizat Respectat Meșterii populari din localitățile raionului participă activ în cadrul 

activităților culturale raionale, naționale, regionale. Astfel, meșterii 

populari sunt implicați în cadrul Festivalului raional „Mostenit-am din 

bătrâni” organizate în s. Baius, Complexul Cultural ”Vatra”, or. 

Chișinău Festivalul Național „La Nistru, la mărgioară”, or. Aneni- 
Noi; Hramurile localităților. 

Realizarea unor filme 

documentare şi scurt metraj, 

despre cultura tradiţională din 

raion. 

2015-2020 Realizat Respectat Realizarea filmelor de scurt metraj cu prezentarea virtuală a 

costumului popular ,,de ieri şi azi” a fost efectuată în cadrul sărbătorii 

Naționale a Portului Popular, în cadrul Festivalului raional ,, Plaiul 

meu- gură de rai”.  

 

La fel, sunt organizate excursii virtuale prin muzeele raionului Leova, 

expoziții ale costumului național (toate plasate şi vizionate pe rețele 

de socializare). În acest scop s-a achiziționat cameră de luat vederi în 

valoare de 50000 lei. 

Dezvoltarea programelor 

interculturale comune cu 

raioanele/regiunile ”înfrăţite”. 

2015-2020 Realizata Respectat Programe interculturale comune sunt dezvoltate atît la nivel național 

cît și internațional. La nivel național cu: 

 raioanele Anenii Noi, Cantemir, Cahul, Hînceşti, Ştefan Vodă, 
Ungheni, Vulcăneşti, Comratm Cimişlia, Nisporeni, Teleneşti,  

Internațional cu: 

 Bildeşti- Scăeni( România). 

Organizarea activităților 

cultural-artistice (sărbătorilor 

populare, spectacolelor 

folclorice, expozițiilor de 

meșteșuguri tradiționale) în 

scopul educării şi familiarizării 

tinerei generaţii, cît şi prin 

promovarea tradițiilor populare. 

2014-2020 Realizat Respectat La nivel de raion sunt organizate mai multe activități cultural-

artistice în scopul educării şi familiarizării tinerei generații, cît şi 

prin promovarea tradițiilor populare. Astfel, au fost trecute în revistă 

11 colective folclorice, Orchestra de muzică şi dans,, Pruteanca”, 

Orchestra de fanfară şi Centrul de meșteșugărit „ Lăstărel”. 

La fel organizarea:  

 Festivalui Regional de muzică ușoară, Ecoul de la Baştină” 

 Festivalului folcloric raional,, Moştenit-am din bătrâni” 

 Festivalui Regional al orchestrelor de muzică populară a școlilor 
de Muzică/Arte în memoria rapsodului Vasile Mișcoi 

 Festivalui Regional pentru tineret de satiră și umor ,,Păcală și 

Tîndală” 

 Festivalui Regional de dans popular,, La o margine de Prut” 
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Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

 Festivalului raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ,,V-am 

ura, v-am tot ura” 

 expozițiilor de meșteșuguri tradiționale și târgurilor meșterilor 

populari 

 excursii generale şi tematice. Organizarea excursiilor pentru 

turiștii din Franţa, Italia, Brazilia, Grecia, Rusia, Germania, 

România, Belorusia, Cazahstan, Slovacia, America Turcia etc. 

Schimb de relații culturale cu 

localități înfrățite şi 

consolidarea parteneriatelor cu 

organizații neguvernamentale 

din regiune prin promovarea 

tradițiilor populare. 

2014-2020 Realizat Respectat Parteneriate cu organizații neguvernamentale din regiune prin 

promovarea tradițiilor populare au fost instituite cu ONG-urile din 

Anenii Noi, A.O.„ Pro- Cultura” rl. Leova şi Asociaţia culturală a 

Șefilor Secțiilor şi Direcțiilor de Cultură din R. Moldova. 

Implicarea în cadrul: 

 Festivalului internațional,, Prahova iubește Basarabia”, Prahova, 

România 

 Proiectului trilateral România- Ucraina- Republica Moldova 

,,Fanfarele străbat hotarele” 

 Proiectului cultural,, ,,Ecoul de la Baștină” implementat de către 
CR Leova-SCTTS - A. O. ,,Pro Cultura” raionul Leova în 

parteneriat cu Consiliul Local Boldești –Scăeni, România 

Modernizarea managementului 

cultural prin diverse traininguri, 

mese rotunde, seminare, etc. 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada 2014-2020 au fost organizate 5 seminare tematice pentru 

specialiștii din domeniile ,,Creație populară”, ,, Învățământul 

artistic” şi muzee.  

Dezvoltarea proiectului „Arta 

tradiţională – mijloc de 

dezvoltare economică”, pentru 

promovarea şi susţinerea 

activității de creaţie a meșterilor 

populari din raion 

2014-2020 Realizat Respectat Pentru promovarea şi susținerea activității de creaţie a meșterilor 

populari din raionul Leova în cadrul activităților culturale au fost 

organizate diverse expoziții – târguri ale meșterilor populari: 

 Festivalul International „ Mărţişor-2019”, or. Leova 

 Festivalul folcloric ,,Moştenit-am din bătrîni”, s. Baiuş 

 Festivalul Reginal ,,La Nistru, la mărgioară”, or. Anenii- Noi 

 Festivalul Regional,, Ecoul de la Baştină”, or. Leova 

 Hramul orașului Leova. 
 

2.12.2. Obiectiv 2. Modernizarea infrastructurii culturale şi a managementului cultural în raionul Leova 
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Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Utilarea clădirilor şi 

unităţilor culturale 

Revitalizarea monumentelor 
istorico-culturale cu înalt 

potenţial de atracţie turistică. 

2014-2020 Parțial Respectat În raionul Leova au fost revitaliate mai multe monumente istorico-
culturale cu înalt potenţial de atracţie turistică, dintre care:  

monumentele eroilor căzuți în Războiul al II-lea Mondial din or. 

Leova , Colibabovca, Sărata Nouă, or. Iargara, monumentul 

sculptorului I. Ianchilevici ( contribuția Institutului Cultural Român 

din or. Chișinău, APL I Leova). 

Reabilitarea edificiilor culturale 

în mediul rural 

2014-2020 Parțial Respectat În raionul Leova, momentan din cele 29 case și cămine culturale  

funcționează 27. Astfel, casa cultură Covurlui este în stadiu de 

construcție, iar casa de cultură din s. Vozneseni este în stare avariată. 

Funcționează edificiul Casei de Cultură Iargara. 

La filiala Școlii de Arte,, Petre Teodorovici şi Ion Aldea- 

Teodorovici” din satul Sărăteni s-a deschis secția instrumente 

aerofone şi pian, fiind angajați 2 profesori. 
S-a efectuat reparația capitală a spațiului în sumă de 300.000 lei, 

alocată de către Consiliul raional Leova. Filiala din or. Iargara si-a 

schimbat locațiunea în edificiu fostei Biblioteci publice locale. 

Evaluarea stării tehnice a 

edificiilor culturale prioritare 

2014-2020 Realizat Respectat Proiectul a fost realizat, deoarece a fost efectuată evaluarea stării 

tehnice a edificiilor culturale prioritare. Astfel, urmează a fi 

planificate de către APL I a surselor financiare pentru a crea condiții 

decente pentru activitatea instituțiilor de cultură din localitățile 

Cupcui, Sărăţica Veche, Sîrma, Cazangic, Borogani, Baiuș. 

Promovarea unei campanii de 

colectare a fondurilor pentru 

reabilitarea edificiilor culturale 

2014-2020 Nerealizat Depășit Campanie de colectare a fondurilor pentru reabilitarea edificiilor 

culturale nu a fost realizată, astfel proiectul nu a fost implementat. 

Utilarea colectivelor folclorice 

cu costume tradiționale cu 

specific local 

2014-2020 Parțial Respectat Acțiunea a fost realizată parțial, fiind procurate costume tradiționale 

cu specific local doar pentru unele instituții. 

Dotarea cu echipament necesar 

(instrumente muzicale, aparataj 
sonor şi cinematografic) a 

caselor de cultură din raion 

2014-2020 Parțial Respectat Din gestiunea CR s-au transmis în gestiunea DCTTS Leova pentru 

şcoala de Arte,, Petre şi Ion Teodorovici” mai multe bunuri, atât 
mobilier, cât şi instrumente muzicale. 

Momentan necesită a fi dotate cu echipamentul necesar Casele și 

căminele culturale din localitățile Cupcui, Covurlui, Cîzlar, Sărăteni, 

Baiuș, Ceadîr, Sărata Nouă.  

Perfecționarea 

managementului cultural 

Instruirea personalului din 

domeniul managementului 

2014-2020 Realizat Respectat Seminare metodice tematice pentru specialiștii și managerii caselor 

și căminelor culturale au fost organizate. Astfel, proiectul a fost 

implementat. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

cultural prin organizarea 

seminarelor de instruire 

Organizarea Ziua Culturii 

pentru aprecierea şi premierea 

oamenii de cultură 

2014-2020 Realizat Respectat Menționarea celor mai buni specialiști în domeniu culturii (case și 

cămine culturale, biblioteconomie, muzeografie, învățământ artistic, 

sport ) este organizată anual. Astfel, proiectul a fost implementat. 

 
2.12.3. Obiectiv 3. Îmbunătățirea serviciilor bibliotecilor în raionul Leova 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Valorificarea 

infrastructurii 

bibliotecilor din raion 

Evaluarea stării tehnice a 

bibliotecilor 

2014-2020 Realizat Respectat În perioada menționată a fost efectuată evaluarea tehnică a 

bibliotecilro, fiind identificate și problemele ce necesită a fi 

soluționate. Astfel, momentan în bibliotecile publice locale din 

Sărăteni şi Tomaiul Nou ( reșou) lipsește energie termică. 

Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii bibliotecilor din 

raion. 

2015-2018 Realizat Depășit  În perioada 2015-2018 a fost efectuate reparații curente în 7 edificii, 

inclusiv și în Biblioteca Publică Raională Leova. 

Dotarea bibliotecilor cu mobilier 
specific adecvat serviciilor 

prestate, activităților desfășurate 

şi categoriilor de utilizatori. 

2014-2020 Realizat 
parțial 

Respectat În perioada analizată parțial au fost dotate biblioteci cu mobilier 
specific adecvat serviciilor prestate, activităților desfășurate şi 

categoriilor de utilizatori. Astfel, bibliotecile din localitățile Baiuş, 

Troiţa, Covurlui, Cazangic necesită a fi dotate cu mobilier specific. 

Dezvoltarea serviciilor 

interactive de bibliotecă 

prin utilizarea 

tehnologiei informației şi 

comunicațiilor 

Realizarea unei strategii proprii 

de dezvoltare a colecțiilor în 

fiecare bibliotecă, care să vizeze 

atingerea unui echilibru optim 

între achiziția de documente, 

eliminarea documentelor şi 

mărirea colecției 

2015-2016 Realizat Depășit Pentru mărirea colecției din biblioteci, reprezentanții (1.) încheie 

parteneriate cu diverse instituții (gimnazii locale, licee, asistență 

socială, APL II, Punctele medicale), (2.) se implică în diverse 

proiecte cu diverși donatori: 

 ,,101 ani de la unirea Basarabiei cu România”,  

 PRODEM,  

 ,,Comunitatea mea”,  

 ,, Ora să știm” 

(3.) Inaugurarea serviciilor modeme de bibliotecă în toate 
bibliotecile teritoriale: "e Guvernare", "Arta fotografiei digitale", 

"Clubul de lectură”, "Cafeneaua de lectură”, "Clubul de animație 

"Spiriduşii", "Cinemateca picilor”, "Modul sănătos de viață” ş. a.  
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(4.) Publicații în diverse reviste: "Realități culturale”; ”Magazin 

bibliologic”; ziare, Alcătuirea posterelor, fluturașilor, pliantelor 

despre activitatea bibliotecilor. 

(5.) A fost elaborată Strategia de dezvoltare a bibliotecilor publice 

locale din raion.  

Donații de carte: 

 de la directorul Institutului Cultural Român ”Mihai Eminescu” 

Valeriu Matei: 

 din parte primăriei Boldeşti Scăeni România. 

 de la scriitorii din republică: Claudia Partole, Ianoş Ţurcanu, 

Nicolae Dabija, loan Mânăscurtă. 

Astfel din buget au fost alocați 17mii lei şi procurate 320 unități 

materiale (pentru biblioteca raională)/ 

Orientarea achiziției spre toate 

categoriile de documente 

purtătoare de informații 

(documente electronice (CD-

Rom-uri, cărţi electronice, 

periodice electronice, baze de 

date, DVD-uri)  

2014-2020 Realizat Respectat Pentru implementarea proiectului a fost efectuată studierea 

standardelor pentru adaptarea bibliotecilor la schimbările actuale, 

conform organismelor internaționale de profil, participarea la 

instruiri profesionale de nivel raional şi republican, organizate 

instruiri bibliotecarilor în vederea comunicărilor între rețele şi în 

mod virtual, participarea la proiecte pentru atragerea investițiilor în 

dezvoltarea liderului în rețea. 

Dotarea bibliotecilor cu 

calculatoare şi conectate la 
internet 

2014-2020 Partial Depășit Momentan, bibliotecile publice din or. Iargara, ( secţia copii), s. 

Tomaiul Nou; s. Sărăţica Veche, s. Borogani (secția copii), s. Troiţa 
necesită conectare la rețeaua Internet.  

Sporirea potenţialului de 

cadre în domeniul 

bibliotecarilor din raion 

Instruirea specialiștilor din 

domeniu 

2014-2020 Realizat Respectat Proiectul a fost implementat, deoarece au fost organizate 6 seminare 

metodice de instruire conform programului de activitate. 

Crearea programelor de instruire 

online pentru formarea continuă 

a personalului bibliotecii 

2014-2020 Realizat Respectat Programe de instruire online pentru formarea continuă a personalului 

bibliotecii au fost accesate în cadrul a diverse proiecte. 

Asigurarea accesului gratuit la 

calculatoare, Internet şi instruire 

prin participarea în continuu în 

cadrul Programului Biblioteci 

Globale Moldova (Novateca) 

2014-2020 Parțial Respectat Acțiunea a fost realizată parțial. Majoritatea bibliotecilor dețin 

computere cu acces la internet, excepție localitățile (Baiuș, Troița).  
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Pentru domeniul Cultură au fost planificate pentru implementare 3 Obiective specifice, 7 Programe și 29 Proiecte. Din numărul total de proiecte 

58,6% au fost realizate, 31% a fost inițiate și realizate parțial, iar 10,3% nu au fost realizate. În cazul a 72,4% din proiecte termenul a fost respectat, 

iar pentru 24,1% din proiecte termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

17 9 3 21 7 0 1 

58,6% 31% 10,3% 72,4% 24,1% 0 3,4% 

 

 

2.13. Sport  
2.13.1. Obiectiv 1. Dezvoltarea şi promovarea culturii sportive în raionul Leova 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Asigurarea premiselor 

populației pentru 

practicarea unui mod 

sănătos de viaţă 

Dezvoltarea secțiilor sportive şi 

practicarea antrenamentelor la 

diferite probe de sport 

2014-2020 Realizat Respectat Sunt organizate diverse secții sportive în Școala Sportivă Raională: 

Volei, Baschet, Fotbal, Mini-fotbal, Şah şi Dame, Tenis de Masă, 

Lupte libere. Școala Sportivă orășenească are secții de Judo, Sărituri 

la bătută. 

Elaborarea programelor 
desfășurării evenimentelor 

sportive la nivel de APL I 

2014-2020 Realizat  Respectat APL de nivelul I elaborează anual programe și organizează 
desfășurarea evenimentelor sportive la nivel local. A fost elaborat 

programul de activități cultural- sportive care cuprinde: 5 

campionate republicane; 6 sportive campionate raionale; 5 turnee 

republicane; 5 turnee raionale; 2 competiții cultural-sportive; 1 

campionat regional; 1 turneu internațional. 

Susținerea sportivilor de 

performanță prin acordarea 

burselor pentru rezultate 

deosebite. 

2014-2020 Parțial Respectat În perioada menționată burse pentru rezultate deosebite nu au fost 

instituite. La deschiderea sezonului sportiv au fost menționați cu 

diplome şi premii bănești sportivii care a obținut rezultate înalt 

Susținerea sportului adaptiv, ca 

factor de integrare socială a 

persoanelor cu dizabilități şi a 

invalizilor 

2014-2020 Nerealizat Depășit Sportul adaptiv, ca factor de integrare socială a persoanelor cu 

dizabilități şi a invalizilor nu a fost susținut. 

Crearea catalogului 
evenimentelor sportive şi 

diseminarea acestuia în cadrul 

tuturor instituțiilor. 

2014-2020 Realizat Respectat Toate secțiile sportive în raionul Leova sunt dotate cu Registre de 
evidență a activității grupelor sportive. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Organizarea şi desfășurarea în 

continuu a competițiilor sportive 

prin impulsionarea tinerilor 

sportivi 

2014-2020 Realizat Respectat La nivel de raion au fost organizate mai multe activități: 3 

Competiții cultural-sportive (Ziua Sportivului, Vatra Haiducului, 

Ziua Recrutului), 6 Campionate raionale (Volei, Şah, Lupte libere, 

Tenis de masa, Baschet Mini- Fotbal), 4 Turniruri ( Mini-fotbal, 

Volei, Judo, Lupte libere). Participarea echipelor de mini-fotbal la 

Turniruri Republicane „GUGUŢĂ” „Cupa Guvernului”. Participarea 

a 3 echipe de fotbal la Campionatul republican, la 4 campionate 

Republicane la Lupte libere, 1 Campionat la Judo, 1 Turnir 
International la Lupte libere, 1 Turnir Raional la Volei. 

Asigurarea accesului elevilor şi 

copiilor în bazele sportive şi 

acordarea de facilități tinerilor în 

utilizare în timpul liber a bazelor 

sportive existente 

2015-2020 Realizat Respectat Accesul elevilor, tinerilor şi copiilor în sălile şi pe terenurile sportive 

este liber, se acordă facilități tinerilor în utilizarea timpului liber în 

bazele sportive existente. 

Facilitarea accesului tinerilor la 

servicii de sănătate, făcîndu-le 

mai prietenoase 

Desfășurarea campaniilor 

privind alimentația sănătoasă în 

şcoli 

2015-2020 Realizat Respectat Organizarea şi desfășurarea periodică a săptămânii sănătății, 

ridicarea nivelului de informare a tineretului privind sănătatea. 

Campanii privind alimentația sănătoasă în școli este permanentă. 

Activitatea este efectuată în comun AO Orhideea. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii sportive 

din raion 

Cartografierea şi inventarierea 

instituțiilor şi sălilor sportive 

2015-2020 Realizat Respectat Cartografierea şi inventarierea instituțiilor şi sălilor sportive se 

organizează anual în luna August. 

Dotarea şi procurarea 

echipamentului necesar pentru 

instituțiile din domeniul culturii 

fizice şi sportului  

2014-2020 Parțial Respectat Dotarea şi procurarea echipamentului necesar pentru instituțiile din 

domeniul culturii fizice şi sportului se efectuează în dependență de 

necesitățile instituțiilor și capacității financiare a CR Leova. În s. 

Cupcui a fost construit un stadion de Mini Fotbal   

Asigurarea cu baza tehnico-

materială  

2014-2020 Nerealizat Depășit În perioada menționată nu a fost dotate tehnic și material 

infrastructura sportivă din raion.  

Amenajarea sălilor de sport 2014-2020 Parțial Respectat În 3 săli sportive a instituțiilor școlare au fost efectuate reparații (or. 

Leova, Filipeni, Iargara). Astfel, proiectul a fost implementat parțial. 

Amenajarea terenurilor sportive 

din raion 

2014-2020 Realizat  Respectat În toate localitățile raionului terenurile sportive sunt amenajate. În 

or. Leova a fost construit un mini-teren sportiv, cu acoperiș artificial, 

iluminat etc. 

Reabilitarea şi renovarea bazei 

tehnico-materiale la Școala 

Sportivă din or. Leova 

2015-2020 Realizata Respectat Școala Sportivă din or. Leova  a fost dotată cu saltele pentru 

antrenamente şi competiții secțiile sportive de lupte libere, judo. 



Raport evaluare implementare SDI a raionului Leova  75 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Promovarea politicilor de 

tineret şi sport 

Elaborarea strategiei raionale a 

tineretului şi sportului 

2015 Nerealizat Depășit Strategia sectorială de Dezvoltare în domeniul tineretului, culturii 

fizice şi sportului a SCTTS Leova nu a fost elaborată. 

Crearea seminarelor de instruire 

pentru formarea continuă a 

sportivilor din raion. 

2014-2020 Realizat Respectat O dată în 3 luni sunt organizate seminare, ședințe cu specialiștii şi 

responsabilii în domeniul tineret şi sport, se acordă ajutori metodic şi 

practic în organizarea şi desfășurarea turnirilor şi competițiilor 

cultural-sportive. Au fost organizate seminare, traininguri, ateliere de 

lucru, flaşh-moburi în cadrul programului „Munca decentă pentru 

toți”, cu participarea Centrului de Tineret din or. Leova.  

Asigurarea accesului tinerilor la 

servicii de educaţie (programe 
sociale) 

2014-2020 Nerealizat Depășit proiectul nu afost implementat,  

Crearea unui Centru de sport şi 

tineret  în raion 

2015 Realizat Depășit Din anul 2005 în or. Leova activează Centrul de Informare şi 

Documentare, în 2017 este redenumit Centrul de Tineret. 

Crearea şi extinderea reţelei de 

centre, cluburi, facilități pentru 

petrecerea timpului liber 

2015-2020 Parțial Respectat In luna mai 2019 a fost organizat forumul raional al tinerilor. A fost 

organizată vizita de studiu a tinerilor CRT şi voluntarii Centrului de 

Tineret la Parlamentul RM. În luna Iulie 2019 a fost organizată 

Conferința Națională „Consolidarea Consiliilor Raionale/Municipale 

de Tineret 

Crearea unei tabere de odihnă 

pentru tineri 

2015-2020 Realizat  Respectat Organizată tabăra de odihnă în s. Sărata Nouă. Tabăra de odihnă de 

zi, organizată de primăria or. Leova 

Sporirea nivelului de 

implicare şi voluntariat în 

rîndul tinereilor 

Implicarea ONG-urilor de 

tineret şi a tinerilor în 

dezvoltarea facilităților de timp 

liber şi în gestionarea lor, 

inclusiv în bază de voluntariat 

2015-2020 Realizat Respectat Participarea tinerilor la conferințe-ateliere, forumuri naționale, 

întruniri cu membrii diasporei, mese rotunde, schimb de experiență 

cu alte Centre de Tineret din RM.  

În luna mai tinerii au fost implicați în cadrul forumului meseriilor / 

profesiilor pentru tineret ”Târgul locuri de muncă” organizat de 
AOFM Leova. La fel tinerii au participat  la Ziua Internațională a 

Tineretului și în cadrul  ședinței de constituire a ”Asociația 

Băștinașilor” din or. Leova sub egida Incubatorului de afaceri Leova. 

 

Pe domeniul Sport au fost planificate pentru implementare 1 Obiectiv specific, 4 Programe și 21 Proiecte. Gradul de realizarea a acțiunilor a fost de 

61,9%, pentru cîte 19% din proiecte activitățile au fost inițiate și realizate parțial sau nu au fost realizate. Termenul de realizare a fost respectat 

pentru 76,2% de acțiuni, iar pentru 23,8% de proiecte termenul a fost depășit. 

 

Acțiuni Realizate Parțial realizate Nerealizate Termen În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 
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13 4 4 16 5 0 0 

61,9% 19,0% 19% 76,2% 23,8% 0% 0% 

 

 

2.14. Turism 
2.14.1. Obiectiv 1. Dezvoltarea brandului turistic raional 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Sporirea numărului 

de turişti 

Amplasarea panourilor informatice şi a 

indicatorilor de circulație cu indicarea 

locațiilor şi obiectelor turistice 

2015–2018 Parțial Depășit Au fost amplasate de către APL de nivelul 2 indicatoare de circulație 

cu indicarea locațiilor şi obiectelor turistice pe teritoriul orașului.  

Crearea unor zone de agrement în 

apropierea obiectelor de destinație 

turistică 

2015–2020 Nerealizata Depășit Zone de agrement în apropierea obiectelor de destinație turistică nu 

au fost create, astfel proiectul nu a fost implementat. 

Includerea informației referitoare la 

destinațiile turistice pe portalurile 

turistice din Republica Moldova  

2015–2020 Parțial Respectat În perioada 2015-2020 au fost elaborate 5 note informative și 4 

articole în presă, astfel acțiunea fiind realizată parțial. 

Diversificarea 

portofoliului de 

produse turistice 

Integrarea turismului culinar şi vinicol 
în traseele turistice existente 

2015–2020 Nerealizat Depășit Acțiunea nu a fost realizată, deoarece la nivel raional turismul 
culinar şi vinicol nu a fost elabora și inclus în traseele turistice 

existente. 

Dezvoltarea traseelor de biciclete şi 

călărie 

2015–2020 Nerealizat Depășit Acțiunea nu a fost realizată, deoarece trasee de biciclete şi călărie. 

nu au fost instituite. 

Dezvoltarea turismului piscicol şi a 

zonelor piscicole  

2015–2020 Nerealizat Depășit Acțiunea nu a fost realizată, deoarece la nivel raionului Leova nu a 

fost dezvoltat turismul piscicol şi a zonelor piscicole. 

Elaborarea planului 

strategic de 

dezvoltare a 

turismului raional 

Elaborarea şi implementarea strategiei 

de dezvoltare a turismului în raionul 

Leova 

2015–2017 Realizat Respectat Strategia de dezvoltare a turismului în raionul Leova pentru perioada 

2016-2020 a fost elaborată. 

Elaborarea elementelor brandului 

turistic raional 

2015–2017 Nerealizat Depășit Proiectul în perioada 2015-2017 nu a fost implementat, deoarece 

brandul turistic raional nu a fost elaborat. 

Promovarea 

turismului 

Cooperarea cu Agenția Turismului în 

vederea promovării raionului Leova 

2015–2018 Realizat Respectat Cooperarea cu Agenția Turismului în vederea promovării raionului 

Leova sa rezumat la oferirea informațiilor solicitate de către Agenția 

Turismului și elaborarea calendarului evenimentelor culturale şi 

sportive de interes turistic raionul Leova. 
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Campanie PR de promovare a 

obiectivelor turistice din raionul Leova 

2015–2020 Nerealizat Depășit Proiectul în perioada 2015-2020 nu a fost implementat, deoarece 

Campanie PR de promovare a obiectivelor turistice din raionul 

Leova nu a fost organizată. 

Editarea hărților turistice ale raionului 

Leova 

2015–2018 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, dar este planificat prin proiectul 

cultural “Dezvoltarea turismului urban şi județul Vaslui”.  

Elaborarea „Hărţii Hramurilor” şi 

portofoliului de evenimente şi 

manifestări cultural artistice 

2015–2019 Realizat Respectat Acțiunea a fost realizată prin elaborarea portofoliului de evenimente 

culturale şi  manifestări cultural sportive de interes turistic raionul 

Leova 

Elaborarea paginii web specifice 

sectorului turistic al raionului Leova 

2015–2017 Parțial Respectat Pagină web specifică sectorului turistic al raionului Leova nu a fost 

elaborată, dar informația despre evenimentele desfășurate sunt 

plasate pe pagina www.leova.md 

Actualizarea ghidurilor turistice 2015–2020 Nerealizat Depășit Acțiunile de editare şi tirajare a Ghidului Turistic al raionului Leova 

au fost stipulate pentru implementare în Proiectul Bilateral ,,Turism 

prin cultură”, depus spre finanțare prin Programul Operațional 

Comun: România- Republica Moldova. Proiectul nu a fost 

implementat. 

 
2.14.2. Obiectiv 2. Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul turismului  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

suport turistic 

Crearea Agenției pentru dezvoltarea 

turismului în Regiunea de Sud a 

Republicii Moldova cu sediul în or . 

Leova 

2017–2019 Nerealizat Depășit Crearea Agenției în incinta muzeului de Istorie şi Etnografie  nu a fost 

efectuată, dar a fost planificată în cadrul Proiectului Bilateral, ”Turism 

prin cultură” (nerealizat). 

Instruirea şi 

calificarea 

personalului în 

domeniul 

turismului 

Organizarea cursurilor de instruire 

pentru personalul din cadrul CR şi a 

agenților economici în domeniul 

managementului turismului 

2017–2020 Nerealizat Depășit Proiectul în perioada preconizată nu a fost implementat, deoarece  
cursuri de instruire pentru personalul din cadrul CR şi a agenților 

economici în domeniul managementului turismului nu au fost 

organizate. 

Organizarea schimbului de practici şi a 

vizitelor de studiu în străinătate 

2016–2020 Realizat 

parțial 

Respectat Acțiunea a fost realizată parțial în perioada determinată, fiind 

organizate în or. București România “Zilele muzeografilor: Memorie, 

conștiință, istorie” și efectuat un schimb de experiență la Conacul 

Manuc Bei, în s. Avdarma. 

 
2.14.3. Obiectiv 3. Îmbunătățirea infrastructurii fizice a obiectelor de destinație turistică  
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Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Grad de 

realizare 
Termen Proiecte realizate / Comentarii 

Reabilitarea 

obiectelor de 

destinație turistică 

Inventarierea şi expertiza tehnică a 

obiectelor turistice existente 

2015–2017 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat. Pe teritoriul raionului sunt 

amplasate 12 obiective de interes turistic, dar care nu au fost 

inventariate și expertizate tehnic. 

Restaurarea şi amenajarea muzeului de 

istorie şi etnografie din or. Leova, 

inclusiv a sălii compozitorilor Petru şi 

Ion Teodorovici 

2015–2017 Realizat Respectat Proiectul a fost implementat, valoare lucrării au constituit  

250000 lei. Astfel, au  fost amenajate noi expoziții în incinta 

muzeului și colectată informație despre viaţa şi activitatea 

compozitorilor Ion şi Petru Teodorovici, pentru editarea unei 

cărți dedicată lui Petru Teodorovici. 

Amenajarea, promovarea și 

valorificarea monumentului arheologic 

„Valul lui Traian” 

2015–2020 Parțial Respectat Acțiunea a fost realizată parțial. În perioada analizată a fost 

elaborat un pliant de către MIE.  

A fost înaintat demers pentru planificarea finanțelor în comun cu 

Primăria, pentru amenajarea şi promovarea monumentului 
arheologic "Valul lui Traian” 

Restaurarea şi amenajarea fostului 

conac boieresc din satul Tigheci 

2015–2020 Parțial Respectat Acțiunea a fost realizată parțial. În perioada analizată au fost 

efectuate lucrări de reparație curentă pe interior. S-au vernisat noi 

expoziții din fondul muzeului. 

Reabilitarea şi protejarea 

monumentului de arheologie 

”Așezarea mezolitică din satul 

Sărăteni” 

2015–2020 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat. Monumentul de arheologie 

"Așezarea mezolitică din satul Sărăteni” nu a fost reabilitat şi 

protejat. 

Restaurarea şi amenajarea beciurilor 

vechi din or. Leova 

2015–2020 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat, deoarece beciurile vechi din or. 

Leova nu au fost restaurate sau amenajate. 

Restaurarea şi amenajarea cetățuii 

Cociulia din codrii Tigheciului 

2015–2020 Nerealizat Depășit În perioada menționată nu au fost efectuate lucrări de restaurarea 

și amenajare a cetățuii Cociulia din codrii Tigheciului 

Restaurarea şi amenajarea bisericii de 
lemn din satul Covurlui 

2015–2020 Nerealizat Depășit Proiectul nu a fost implementat. În perioada menționată au fost 
efectuate doar lucrări de menținere a bisericii 

 

 

Pe domeniul Turism au fost planificate pentru implementare 3 Obiective specifice, 7 Programe și 25 Proiecte. Majoritatea acțiunilor planificate nu 

au fost realizate, cu o pondere de 60%, alte 24% din proiecte au fost inițiate și realizate parțial, iar 16% din proiecte au fost realizate. Pentru 64% din 

proiecte termenul a fost depășit, iar pentru 36% din proiecte termenul a fost respectat. 
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Acțiuni 

Realizate Parțial realizate Nerealizate 

Termen 

În termen Termen depășit În desfășurare Irelevante 

4 6 15 9 19 0 0 

16% 24% 60% 36% 64% 0% 0% 
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3. Concluzii și recomandări 
 

Urmare a evaluării SDI Leova se constată că, intervenții concrete de implementare a acțiunilor 

planificate în SDI au fost realizate de toate entitățile responsabile de implementare. Totodată, la 

sfârșitul perioadei de implementare a Strategiei se constată că majoritatea acțiunilor planificate se 

realizează cu întârzieri față de termenii stabiliți inițial iar o bună parte din acțiuni nici nu au fost 

inițiate spre implementare. 

 

În perioada 2015 – noiembrie 2020 în Planul de acțiuni al Strategiei au fost planificate spre realizare 

14 domenii de intervenție, 35 obiective specifice, 95 de programe  și 359 Acțiuni. Din numărul total 

al acțiunilor planificate 218 au fost Realizate (60,7%),  82 acțiuni au fost Realizate parțial (22,8%), 

iar 59 acțiuni Nu au fost realizate (16,4%).  

Figura 1. Gradul de realizare a proiectelor din cadrul SDI a raionului Leova  

  
 

Referitor la termenii de implementare – 199 Proiecte au fost Realizate în termen (55,4%), iar 151 

Proiecte au fost Realizate cu depășirea termenului stabilit (42,1%). Totodată, pentru acțiunile 

care nu țin de competența autorităților au fost apreciate cu termen ”Irelevant”. Astfel de Acțiuni 

constituie aproximativ 2,5% din totalul celor planificate. 

Figura 2. Gradul de respectare a termenilor de implementare a proiectelor din SDI a raionului 
Leova 

218, 61%
82, 23%

59, 16%

Realizate

Parțial realizate

Nerealizate
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Suplimentar acestor rezultate s-a apreciat și aspectele calitative de implementare a SDI. În 

acest sens, în cadrul interviurilor cu responsabilii de implementare a strategiei au fost abordate 

următoarele întrebări: 

1. În ce măsură intervențiile strategiei de dezvoltare locală au fost relevante față de 

nevoile beneficiarilor și potențialul de dezvoltare al teritoriului? Gradul în care 

acțiunile au contribuit la depășirea situației problematice din domeniu.   

2. Analiza schimbărilor si îmbunătățirilor de care beneficiază locuitorii raionului. Cât de 

coerente sunt acțiunile strategiei de dezvoltare integrată? 

3. Ce beneficii au fost obținute datorită implementării SDI? Rezultatele sunt realizate la 

un cost rezonabil?  

4. Care sunt factorii interni și externi care au influențat (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute?  Analiza schimbărilor si 

îmbunătățirilor de care beneficiază grupul țintă. Focalizată pe schimbările pe termen 

lung în contextul socio-economic mai larg. 

5. În ce măsură a sprijinit SDI dezvoltarea locală? Posibilitatea ca beneficiile produse să 

continue? (Durabilitatea instituțională, tehnică, socială, de mediu, economică, 

financiară.) 

 

Pentru aprecierea din punct de vedere calitativ a implementării Strategiei au fost propuse 

calificativele ”Bine”, ”Medie”, ”Jos”. În rezultatul realizării interviurilor sau obținute 

următoarele aprecieri: 

 

RELEVANȚA – Corelarea acțiunilor Strategiei cu nevoile socio-economice curente și de 

perspectivă a raionului, gradul de concordanță a obiectivelor, activităților și rezultatelor cu 

necesitățile beneficiarilor, a fost apreciată cu calificativul ”Medie”. 

 

EFICACITATEA - Analiza schimbărilor și îmbunătățirilor de care beneficiază grupul țintă. 

Măsura în care Strategia și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele, a fost apreciată cu 

calificativul ”Medie”.  

EFICIENȚA – Dacă rezultatele sunt realizate la un cost rezonabil. Cât de rațional au fost 

utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor, cât de productiv au fost folosite resursele 

alocate (financiare, umane, timp, expertiză etc.) pentru a obține rezultatele scontate, a fost 

apreciată cu calificativul ”Bine”. 

 

IMPACTUL – Focalizată pe schimbările pe termen lung în contextul socio-economic mai 

larg. Efectul pe termen lung, în ce măsură efectele obținute se datorează strategiei, distinct de 

55.4%

42.1%

0.0% 2.5%

În termen

Depășit

În desfășurare

Irelevante
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alți factori sau alte intervenții, care au influențat aceste efecte a fost apreciat cu calificativul 

”Medie”.  

 

SUSTENABILITATEA - Posibilitatea ca beneficiile produse să continue.  

Durabilitatea instituțională, tehnică, socială, de mediu, economică, financiară. Șansele ca 

rezultatele obținute să fie păstrate sau dezvoltate a fost apreciată cu calificativul ”Medie”. 

 

Concluzii: 

 Gradul de realizarea a SDI este dificil de apreciat din punct de vedere calitativ, deoarece la 

etapa de elaborare a SDI în anul 2015, nu a fost elaborată Viziunea de dezvoltare a raionului 

Leova. 

 Dimensiunea cantitativă nu prevede ținte pentru fiecare obiectiv formulat și lipsesc 

indicatori de performanță, ce oferă un grad înalt de subiectivitate în aprecierea rezultatelor. 

 Majoritatea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni pentru perioada 2015-2020 sunt relevante 

și corespund competențelor APL de nivelul II. Numărul activităților irelevante este minor 

(9 acțiuni), ce nu depășește 2,5% din numărul total de acțiuni a SDI. 

 Grad înalt de acțiuni (42,1%) pentru care nu au fost respectați termenii de implementare, ce 

influențează calitatea serviciilor publice prestate de APL II. 

 Capacitatea înaltă de atragere a resurselor externe pentru dezvoltarea infrastructurii de 

utilități, în special de dimensiunea de aprovizionare cu apă și servicii de sanitație. 

 Număr limitat de parteneriate în prestarea serviciilor de interes public pe dimensiunea  

public- privat,  public-sector asociativ, ce crește presiune pe aparatul administrativ a APL II 

și bugetul local.  

 Capacități reduse de monitorizare a SDI. Cadru instituțional responsabil de implementare, 

monitorizare și evaluare a strategiei a fost creat, dar nu au fost elaborate rapoarte de 

monitorizare.  

 

Recomandări:  

 Inițierea procesului de planificare strategică participativă și elaborarea unui nou document 

strategic care să corespundă cerințelor unice față de documentele de politici.  

  Corelarea acțiunilor și proiectelor cu analiza SWOT prin prisma competențelor APL de 

nivelul II.  

 Elaborarea unor instrumente practice de monitorizare la zi a activităților Planului de 

acțiuni. Fortificarea capacităților instituționale de implementarea, monitorizarea și 

evaluare a Strategiei.  

 Definirea și descrierea în noua Strategie a unor Indicatori de progres SMART care să 

asigure un proces distinct de monitorizare și evaluare.  

 Implicarea în monitorizarea Strategiei a instituțiilor din sectorul privat și asociativ local.  

 Consolidarea capacității tuturor actorilor locali de atragere a resurselor externe pentru 

implementare de proiecte investiționale.  

 Elaborarea, aprobarea și implementarea unor documente strategice sectoriale, care să 

detalieze măsurile de realizare a țintelor stabilite în Strategia Integrată. 

 


	Sumar executiv
	1. Context, scopul și obiectivele evaluării, repere metodologice
	1.1. Contextul evaluării SDI a raionului Leova, perioada 2015 -2020
	1.2. Scopul și obiectivele evaluării
	1.3. Repere metodologice

	2. Constatările privind implementarea SDI, raionul Leova
	2.1. Capacitatea administrativă/ administrație publică
	2.2. Mediul de afaceri/Industrie/Investiții
	2.3. Domeniul Agricultura
	2.4. Asistenţă medicală
	2.5. Protecţie socială
	2.6. Sistemul educaţional
	2.7. Sectorul energetic şi eficiența energetică
	2.8. Sectorul mediul ambiant
	2.9. Managementul deșeurilor
	2.10. Sectorul alimentare cu apă şi canalizare
	2.11. Infrastructura transporturilor
	2.12. Cultura
	2.13. Sport
	2.14. Turism

	3. Concluzii și recomandări

