CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ

DOSAR nr. 191/02/1-19
din 04 martie 2021

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni de
dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pentru anul 2021”

Proiect prezentat de Direcţia Construcţii, Economie şi Atragerea Investiţiilor.

mun. Edineţ

Anunţul
din data de 04 martie 2021
referitor la iniţierea elaborării deciziei Consiliului raional Edineţ

.....Direcţie Construcţii, economie şi atragerea investiţiilor

......................

PROIECT

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL EDINEŢ

DECIZIE nr.__
d i n ____________ __ 2020
Cu privire Ia aprobarea Planului de acţiuni
de dezvoltare socio-economică
a raionului Edineţ pentru anul 2021
în temeiul art. 43 alin. (1) lit. j) Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală; art. art. 12, 18 Codul administrativ al Republicii
Moldova nr. 116 din 19.07.2018; art. art. 18, 20, 21 Legea nr. 100 din 22.12.2017
cu privire la actele normative; art.art. 3 alin. (2) lit. g) şi 4 Legea nr. 239 din
13.11.2008 privind transparenţa in procesul decizional şi Avizul Comisiei
consultative pentru economie, buget şi administrarea bunurilor, juridică, numiri şi
imunităţi, Consiliul raional Edineţ
DECIDE:
1. Se aprobă Planul de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ
pentru anul 2021 (în continuare Plan)-(anexa nr.l).
2. Şefii direcţiilor şi secţiilor din cadrul Consiliului raional Edineţ şi Aparatul
Preşedintelui vor asigura executarea obiectivelor specificate în Plan.
3. Autorităţile publice locale de nivelul unu ale raionului vor executa acţiunile
specificate în Plan.
4. Şefii direcţiilor şi secţiilor din cadrul Consiliului raional Edineţ şi Aparatul
Preşedintelui vor raporta la linele anului de gestiune rezultatele
implementării Planul u i.
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie viceprepreşedintelui
raionului Ion NISTOR.
6. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă
către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
7. Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se
comunică Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
8. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe pagina web a
Consiliului raional: www.edinet.md şi se comunică prin transmiterea
copiei:
- Preşedintelui raionului Edineţ;
.
- Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat;
- Direcţiei Finanţe;
- Direcţiei Construcţii, economie şi atragerea investiţiilor;

-

Direcţiei Educaţie a Consiliului raional Edineţ;
Direcţiei Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru;
Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Edineţ;
Secţiei Raionale Cultură.

Anexa nr. 1
la proiectul Deciziei nr._____din

NOTA INFORMATIVĂ

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului_______________
Ion PADUCA, Şef Direcţie Construcţii, economie şi atragerea investiţiilor
Planului de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pentru anul 2021 rezultă din
Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pentru perioada 2021-2025.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite_________
Prin implementarea Planului de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pentru
anul 2021 vor fi create condiţii optime de trai pentru cetăţenii raionului Edineţ.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene____________________________ _________ ____
Legislaţia de referinţă indicată în proiectul deciziei este în strictă concordanţă cu legislaţia Uniunii
Europene.
__ ____ _______________________________________________ _______________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi______________________
1. Se aprobă Planul de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pentru anul 2021
(în continuare Plan)-(anexa nr. 1).
2. Şefii direcţiilor şi secţiilor din cadrul Consiliului raional Edineţ şi Aparatul Preşedintelui vor
asigura executarea obiectivelor specificate în Plan.
3. Autorităţile publice locale de nivelul unu ale raionului vor executa acţiunile specificate în Plan.
4. Şefii direcţiilor şi secţiilor din cadrul Consiliului raional Edineţ şi Aparatul Preşedintelui vor
raporta la finele anului de gestiune rezultatele implementării Planului.
5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie viceprepreşedintelui raionului Ion NISTOR.
6. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoiitatea
emitentă în termen de 30 zile conform prevederilor legale.
7.

Prezenta Decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se comunică Oficiului
Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat.
,

8.

Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional:
www.edinet.md şi se comunică prin transmiterea copiei:
-

Preşedintelui raionului Edineţ;

-

Oficiului Teritorial Edineţ al Cancelariei de Stat;

-

Direcţiei Finanţe;

-

Direcţiei Construcţii, economie şi atragerea investiţiilor;

-

Direcţiei Educaţie a Consiliului raional Edineţ;

Direcţiei Agricultură, Relaţii Funciare şi Cadastru;
Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Edineţ;
Secţiei Raionale Cultură.
5. Fundamentarea economico-finaneiară
La necesitate este necesar de alocat resurse financiare pentru proiectele de dezvoltare a raionului
prevăzute pentru anul 2021.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
La elaborarea Planului de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pentru anul 2021
s-a ţinut cont de legislaţia în_vigoare.____________
________ .
7. Avizarea şi consultarea pub 1icjijjDroiectului_____________________________ ________________
Anunţul din 04.03.2021 referitor la iniţierea elaborării Deciziei Consiliului raional Edineţ ’Cu privire
la aprobarea Planului de acţiuni de dezvoltare socio-economică a raionului Edineţ pentru anul 2021”
este plasat pr pagina web a Consiliului raional şi proiectul deciziei se supune consultării publice._____
8. Constatările expertizei anticorupţie .................... .............................................................................
9. Constatările expertizei de compatibilitate
10. Constatările expertizei juridice
1. Constatările altor expertize

......Direcţie Construcţii, economie şi atragerea investiţiilor

......................

Anexa nr. 1
la Decizia Consiliului raional Edineţ
nr.
din

PLANUL DE ACŢIUNI
de dezvoltare socio-econimică a raionului Edineţ pentru anul 2021
5

Direcţia strategică 1: Guvernare transparentă pentru comunitate cu respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţenilor

Obiectivul specific

Acţiunea
• Elaborarea planului de acţiuni
privind implementarea politicilor
e-Transformare a serviciilor
publice locale
• Consolidarea capacităţilor
funcţionarilor publici privind
e-Transformarea

O.S. 1.2.
Promovarea şi
dezvoltarea
dimensiunii de
gen în politicile
publice

• Acţiuni de promovare şi de
ghidare în carieră în toate
domeniile cu scopul asigurării
egalităţii de gen

• Fortificarea mecanismului
instituţional la nivel local cu
crearea unităţii “gender”
• Crearea şi implementarea
curriculumului de instruiri

Perioada de
implementare

Costuri
(Lei)

Responsabili
de
implementare

Parteneri /Surse
potenţiale de
finanţare

2021

20 000

CR, AGE

Buget raional;
fonduri UE

2021 - 2022

20 000

CR, AGE

Buget raional;
fonduri UE

2021-2022

250 000

CR, CM, CO,
CL, OSC din
domeniu

Buget raional;
buget local; fonduri
UE

2021

20 000

CR, OSC din
domeniu

Buget raional;
buget local

2021-2022

100 000

CR, OSC din
domeniu

Buget raional

Indicatori de
monitorizare
Plan de acţiuni
elaborat şi
implementat
Nr. de
instruiri;
nr. de
participanţi
Document de
politici
elaborat;
întruniri,
şedinţe de
lucru,
training-uri
Unitate
funcţională
Curriculumului
elaborat;

O.S. 1.3.
Fortificarea
cooperării cu
societatea civilă şi
Diaspora

modulare cu abordări integrate a
procesului de instruire a
funcţionarilor publici
• Elaborarea şi evaluarea politicilor
publice locale bazate pe analiza
necesităţilor acestora pe domenii,
cu alocarea resurselor bugetare,
pentru implementarea politicilor de
gen
• Stabilirea parteneriatului cu
organizaţiile Societăţii Civile din
raion şi Diasporă
• Elaborarea planului de acţiuni
privind cooperarea cu
Organizaţiile Societăţii Civile din
raion şi Diasporă

curs special;
module de
instruire

2021-2022

25 000

CR, OSC din
domeniu

Buget raional

2021

10 000

CR, OSC

Buget raional

Acord semnat;
evenimente
realizate

Buget raional

Plan de acţiuni
elaborat şi
implementat

2021

20 000

CR, OSC

Şedinţe, mese
rotunde

Direcţia strategică 2: Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea eficienţei energetice în scopul furnizării serviciilor de calitate
Strategia „Alimentarea cu Apă si Canalizare” 2018-2025, GIZ (Anexa nr. 2)

Obiectivul specific

O.S. 2.1.
Renovarea
infrastructurii
drumurilor
raionale şi locale

Acţiunea
• Întocmirea documentelor de
Urbanism
• Elaborarea Regulamentului
pentru dezvoltarea şi prestarea
serviciilor publice cu asigurarea
accesibilităţii pentru toţi în
corespundere cu principiul
„design universal”

Perioada de
implementare

Costuri
(Lei)

2021-2022

1 000 000

2021

100 000

Responsabili
de
implementare
CM, CO, CL

Parteneri /Surse
potenţiale de
finanţare
Buget local, FR,
FNDR, fonduri UE

Indicatori de
monitorizare

CR, OSC din
domeniu

Buget raional

Regulament
elaborat

Documente
întocmite

Drum reparat
capital:

•

Întreţinerea drumurilor prin
aplicarea metodelor de plombare
şi evacuare a apelor: L 23 M 5
Tabani - Trinca; L49 G3 Burlăneşti; L 18 Halahora de sus
- Târnova - G4;L 56 Brătuşeni Zabriceni; L-47 Corjeuţi - Feteşti

• Construcţia şi reabilitarea
trotuarelor din raion
O.S. 2.2.
Aprovizionarea
locuitorilor
raionului Edineţ
cu apă potabilă de
calitate şi servicii
de sanitaţie
O.S. 2.3.
Managementul
deşeurilor şi
substanţelor
chimice

•

45 520 000

2021-2023

2 000 000

CR

CR, CL

Buget raional, FR,
FNDR, fonduri UE

Buget raional, Buget
local FR, FNDR,
fonduri UE

Aprovizionarea populaţiei cu apă şi canalizare, prin servicii publice eficiente şi de calitate.

• Realizarea sistemului integrat de
management al deşeurilor:
selectare, colectare, transportare,
depozitare

•

2021 - 2025

L 23 M 5
Tabani Trinca; L49
G3 Burlăneşti; L
18 Halahora de
sus - Târnova
- G4;L 56
Brătuşeni Zabriceni; L47 Corjeuţi Feteşti
Trotuare
construite şi
reabilitate

Colectarea deşeurilor
periculoase
• Lichidarea depozitelor de
deşeuri neconforme

2021

6 000 000

2021-2022

100 000

2021-2022

26 000

CR, CM, CO,
CL, OSC în
domeniul
ecologic.
CR, CM, OSC
în domeniul
ecologic
CR, CM, OSC
în domeniul
ecologic

Bugetul local, buget
raional, fonduri UE

Bugetul local, buget
raional, fonduri UE
Bugetul local, buget
raional, fonduri UE

Sistem integrat
de
management al
deşeurilor
funcţional
Deşeuri
colectate şi
transportate
Nr. depozitelor
lichidate

•

Amenajarea şi întreţinerea
gunoiştilor autorizate

• Crearea întreprinderilor
specializate în colectarea şi
depozitarea deşeurilor în
localităţile rurale
• Construcţia platformelor de
colectare şi sortare a deşeurilor

O.S. 2.4.
Creşterea
eficienţei
energetice şi
dezvoltarea
durabilă a
sectorului
energetic

2021-2025

2021-2022

1 500 000

5 000 000

CR, CM, CO,
CL, OSC în
domeniul
ecologic
CR, CM, OSC
în domeniul
ecologic

Bugetul local, buget
raional, fonduri UE

Nr. gunoiştilor
amenajate

Bugetul local, buget
raional, fonduri UE

Nr.
întreprinderilor
create

CR, CM, OSC
în domeniul
ecologic
CR, CM,
Gospodăria
comunală

Bugetul local, buget
raional, fonduri UE

Nr.
platformelor
instalate

2021-2023

10 000 000

• Sistem integrat de gestionare a
deşeurilor spitaliceşti, inclusiv un
incinerator ecologic

2021 - 2022

150 000

• Reparaţia capitală a acoperişurilor
edificiilor publice din raionul
Edineţ

2021 - 2022

4 000 000

CR, CM, CO,
CL

2021 - 2022

5 000 000

CR, CM, CO,
CL

• Înlocuirea ferestrelor şi uşilor
exterioare vechi cu ferestre şi uşi
tip termopan PVC în clădirile
publice din raionul Edineţ

• Termoizolarea pereţilor exteriori
ai clădirilor instituţiilor publice
din raion

• Instalarea în toate instituţiile
publice din raion a becurilor cu

Bugetul local, buget
raional, FEN,
FNDR, GIZ, fonduri
UE
Bugetul local, buget
raional, FEE, FISM,
FNDR, GIZ, fonduri
UE
Bugetul local, Buget
raional, FEE, FISM,
FNDR, GIZ, fonduri
UE

2021 - 2022

10 000 000

CR, CM, CO,
CL

Bugetul local, Buget
raional, FEE, FISM,
FNDR, GIZ, fonduri
UE

2021

70 000

CR, CM, CO,

Bugetul local, buget

Sistem
funcţional
Nr. instituţiilor
publice cu
acoperiş
renovat capital
Nr. geamurilor
şi uşilor
schimbate;
consum redus
de energie
termică
Nr. clădirilor
cu anvelopa
îmbunătăţită;
consum redus
de energie
termică
Becuri
instalate;
consum redus

consum energetic redus, LED

CL

raional

• Montarea de colectoare solare pe
clădirile instituţiilor publice din
raionul Edineţ

2021

5 000 000

CR, CM, CO,
CL, Agenţi
economici

Bugetul local, buget
raional, FEE, FISM,
FNDR, GIZ fonduri
UE

de energie
electrică
Colectoare
instalate;
consum redus
de energie

• Elaborarea proiectelor tehnice de
reparaţii capitale ale instituţiilor
din sistemul educaţional

2021 - 2022

2 000 000

CR

Buget raional, FISM,
MECC

Proiecte
elaborate

Direcţia strategică 3: Dezvoltarea mediului economic şi turistic competitiv cu respectarea principiului gender şi incluziunea
persoanelor cu nevoi speciale şi a tinerilor

Obiectivul specific

O.S. 3.1.
Promovarea
principiului
guvernare
prietenoasă cu
mediul de afaceri

Acţiunea
• Crearea platformei de dialog cu
mediul de afaceri pe pagina web a
Consiliului raional Edineţ
• Elaborarea mecanismului de
implicare a mediului de afaceri în
procesul decizional
• Crearea şi actualizarea bazei de
date a mediului de afaceri din
raionul Edineţ
• Asigurarea durabilităţii
platformelor de dezvoltare a
afacerilor: Parcul Industrial
Edineţ, Incubatorul de afaceri şi
Centrul Apicol din or. Cupcini
• Extinderea şi dotarea pieţelor de

Costuri

Responsabili
de
implementare

Parteneri /Surse
potenţiale de
finanţare

Indicatori de
monitorizare

2021

100 000

CR

Buget raional

Platformă
creată

2021

10 000

CR, CM, CO,
CL

Bugetul raional,
bugetul mediului de
afaceri

Mecanism
funcţional

2021

10 000

CR

Bugetul raional

CR, CM, SRL
“ECO Garant”, SRL
“Nord Apicol”

Buget raional,
buget local

Baza de date
actualizată
Nr. activităţilor
organizate;
nr. rezidenţilor
noi

Perioada de
implementare

2021-2022

200 000

CR, CM, CO,
CL SRL“ECO

Buget raional,

Baza de date

desfacere pentru mărfurile
produse în raionul Edineţ

O.S. 3.2
Dezvoltarea
capacităţilor
antreprenoriale,
susţinerea şi
promovarea
mediului de
afaceri

O.S. 3.3.
Promovarea
potenţialului

2021-2022

5 00 000

- Garant”,
SRL “Nord
Apicol”

Buget local,
fonduri UE

• Consolidarea dezvoltării regionale
prin dezvoltarea capacităţilor şi
transfer de cunoştinţe

2021-2022

100 000

CR, CM, CL.

Buget raional,
Buget local,
fonduri UE

• Cartografierea şi valorificarea
edificiilor din raion pentru
susţinerea şi dezvoltarea
procesului investiţional pentru
proiecte de PPP
• Organizarea instruirilor pentru
sectorul IMM cu privire la cadrul
legislativ şi normativ care
reglementează domeniul
achiziţiilor publice; programe de
finanţare
• Organizarea şi/sau promovarea
expoziţiilor şi festivalurilor
raionale, naţionale şi
internaţionale de expunere şi
vânzare a produselor autohtone
• Promovarea capacităţii
investiţionale în r-ul Edineţ, prin
intermediul Forumului economic
pentru atragerea investiţiilor din
remitenţele de peste hotare

2021

25 000

CR, OSC, CCI

Buget raional

2021 - 2025

100 000

• Elaborarea Profilului
investiţional al raionului Edineţ

2021-2025

300 000

CR,
Agenţia
Achiziţii
Publice,
ODIMM, OSC
CR, CCI,
AO “EcoProtect”

Buget raional

Buget raional

2021, 2024

200 000

CR, CM, OSC,
CCI

Buget raional,
ADR Nord,
fonduri UE

2021

100 000

CR, CCI, OSC

Buget raional,
fonduri UE

elaborată

Parteneriate
create;
cooperare
intercomunitară
durabilă
Raport elaborat
şi mediatizat

Nr.
persoanelor
instruite

Nr.
participanţilor,
expoziţii
organizate
Eveniment
organizat;
nr.
participanţilor;
nr. investiţiilor
atrase
Broşură
elaborată

investiţional al
raionului la nivel
naţional şi
internaţional
•

Diversificarea ofertei turistice
şi elaborarea pachetelor
specializate: turismul agricol,
ecologic, sportiv, vânătoresc,
monahal, gastronomic etc.

• Crearea traseelor turistice

• Elaborarea Strategiei Marketing
în domeniul turismului
O.S. 3.4.
Dezvoltarea
turismului ca
ramură
economică
generatoare de
venit

• Elaborarea materialelor de
promovare a turismului în raionul
Edineţ

• Organizarea evenimentelor
culturale şi de agrement
•

Elaborarea unui Program de
susţinere şi promovare a
pensiunilor eco-turistice din

2021- 2022

100 000

2021-2022

200 000

2021 - 2022

150 000

2021 - 2022

400 000

2021 - 2022

200 000

2021

1 000 000

CR, OSC din
domeniu

Buget raional,
Buget municipal;
Buget local
fonduri UE

CR, CM, CO,
CL, OSC în
domeniu,
Muzeul local
CR, OSC din
domeniu,
Muzeul local

Buget raional,
FNDR, fonduri UE

CR, OSC din
domeniu

Buget raional,
FNDR, fonduri UE

CR, OSC din
domeniu

Buget raional

CR, OSC din
domeniu,
mediul de

Buget raional,
FNDR, fonduri UE,
mediul de afaceri.

Buget raional,
buget local

Pachete
turistice
elaborate.

Nr. de trasee
turistice create;
nr. de
beneficiari
Strategie
elaborată;
Nr. de
beneficiari
Instrumente de
promovare
elaborate:
buclete
informaţionale,
portal turistic,
panouri
publicitare,
video/audio
Nr. de
evenimente
organizate;
nr. de turişti
Program
elaborat;
pensiuni

raionul Edineţ
• Crearea Centrului de
artizanat, cu magazine
specializate pe produse locale,
ateliere de formare şi masterclass-uri pentru grupe de meşteri
populari
• Elaborarea politicilor de
stimulare a întreprinzătorilor ce
realizează afaceri în domeniul
turismului rural
• Dezvoltarea capacităţilor
profesionale a persoanelor ce
activează în sectorul turistic.

O.S. 3.5.
Creşterea
competitivităţii
sectorului
agroindustrial

• Coordonarea programului de
eficientizare a consolidării
terenurilor agricole, gestionarea
eficientă a fondului funciar şi
valorificarea terenurilor
• Crearea bazei de date electronice
a producătorilor agro-zootehnici
din raion şi a producţiei agricole
şi de zootehnie
• Susţinerea şi promovarea
asocierii producătorilor de lactate,
conserve, produselor din carne etc

• Reabilitarea infrastructurii locale

afaceri

2021-2022

500 000

2021 - 2022

CR, OSC din
domeniu

Buget raional,
FNDR, fonduri UE

20 000

CM, CL, OSC
din domeniu

Buget raional

2021- 2022

50 000

CR, OSC din
domeniu

Buget raional,
FNDR, fonduri UE

2021-2022

100 000

CR, FNFM,
Agenţi
economici

Donatori externi,
FNDR

2021

100 000

CR, FNFM

Fonduri UE

2021-2025

200 000

CR, FNFM

Buget raional,
agenţi economici

CR, Agenţi

Buget raional, buget

promovate
Centru creat;
nr. de
participanţi;
nr. de
vizitatorilor
Nr. de politici
elaborate;
nr. de
antreprenori beneficiari
Nr. de
evenimente de
instruire;
nr. de persoane
instruite
Coordonare
eficientă;
nr. de
evenimente
organizate
Bază
funcţională
Nr. de
activităţi,
nr. de asociaţii
create
Reţele de
irigare
funcţionale;

de irigare şi construcţia bazinelor
de irigare
• Promovarea creării magazinelor
agricole de comercializare a
producţiei autohtone
• Susţinerea şi promovarea
biotehnologiilor de producere şi
aplicare a preparatelor biologice
în sistemele de producţie integrată
a plantelor
• Susţinerea şi promovarea
elaborării tehnologiilor de
producere a energiei regenerabile
în baza materiei prime şi a
deşeurilor agricole

2021 - 2025

5 000 000

economici

local, donatori
externi

nr. de bazine
de irigare
funcţionale

2021-2022

40 000

Întreprinderile
municipale

Bugetul local,
fonduri UE

4 magazine
funcţionale

2021-2025

300 000

CR, Agenţi
economici

Bugetul local,
donatori externi

Nr. de
activităţilor
organizate

2021-2025

500 000

CR, Agenţi
economici

Bugetul local
donatori externi

Tehnologii
funcţionale

Direcţia strategică 4: Modernizarea şi extinderea serviciilor de calitate în domeniul sănătăţii publice şi a protecţiei sociale
Strategia de incluziune socială a raionului Edineţ pentru anii 2018 —2021 (Anexa 3)
Obiectivul
specific

Acţiunea
• Realizarea Programului raional
de prevenire şi combatere a
hepatitelor virale B, C şi D

• Promovarea culturii medicale
şi educarea medicală a
populaţiei
O.S. 4.1
Sporirea calităţii
în domeniul
sănătăţii publice

• Construcţia Centrului de
Hemodializă
• Reparaţii capitale ale Centrelor
medicilor de familie din
localităţile rurale ale raionului
Edineţ
• Aprovizionarea instituţiilor
medicale din raionul Edineţ cu
apă şi servicii de canalizare

• Crearea condiţiilor de confort

Perioada de
implementare
2021 - 2022

Costuri
1 500 000

2021 - 2022

10 000

2022 - 2023

3 000 000

2021- 2022

30 000 000

2021 - 2022

3000 000

IMSP
CSP
CR, APL I

Parteneri /Surse
potenţiale de
finanţare
Fonduri de asigurări
obligatorii în
medicină, APL

CR, IMSP
CSP, OSC

Buget raional,
donatori externi

CR, IMSP
“Spitalul Raional
Edineţ”
CR, IMSP
„Centrul de
Sănătate Edineţ”

Buget raional; FIS,
fonduri UE

Centru creat

Buget raional;
FIS, fonduri UE,
UNDP

Nr. de centre
reparate

CR, IMSP
“Spitalul Raional
Edineţ”
IMSP „Centrul
de Sănătate
Edineţ”
CR, IMSP
“Spitalul Raional

Buget raional;
FIS, fonduri UE

Responsabili de
implementare

Buget raional;

Indicatori de
monitorizare
Rata scăzută a
îmbolnăvirilor.
nr. de persoane
sensibilizate
Parteneriate
create cu OSC;
nr. de activităţi
realizate;
nr. de persoane
instruite

Nr. de centre
conectate la
serviciul de
aprovizionare cu
apă şi canalizare

Nr. de centre

termic în instituţiile medicale
ale raionului Edineţ

2021- 2022

50 000 000

• Dotare cu mobilier specializat
a instituţiilor medicale ale
raionului Edineţ

2021- 2022

1000 000

2021

10 000 000

• Activităţi de sporire a
competenţelor profesionale a
specialiştilor medicali

2021 - 2025

200 000

• Stimularea tinerilor specialişti
prin acţiuni de susţinere şi
facilităţi

2021 - 2025

• Procurarea tomografului la
IMSP “Spitalul raional Edineţ”

•

•

Informarea şi
sensibilizarea populaţiei cu
privire la
măsurile de protecţie COVID-19

Fortificarea
competenţelor medicilor din
Spitalul Raional Edineţ în
dezvoltarea şi implementarea

Edineţ”,
IMSP „Centrul
de Sănătate
Edineţ”
CR, IMSP
“Spitalul Raional
Edineţ”,
IMSP „Centrul
de Sănătate
Edineţ”
CR, IMSP
“Spitalul Raional
Edineţ”
CR, IMSP
“Spitalul Raional
Edineţ”,
IMSP „Centrul
de Sănătate
Edineţ”

FIS, fonduri UE,
UNDP

eficientizate
termic

Buget raional;
FIS, fonduri UE,
UNDP

Nr. de centre
dotate cu
mobilier

Buget raional;
FIS, fonduri UE,
UNDP

Utilaj
procurat/instalat

Buget raional;
FIS, fonduri UE,
UNDP

Nr. de specialişti
formaţi

5 000 000

CR

Buget raional

2021-2022

100 000

CSP, IMSP
“Spitalul Raional
Edineţ”,
IMSP „Centrul
de Sănătate
Edineţ”,
OSC

2021 - 2023

1 000 000

CR, AO

Bugetul raional,
MSMPS

Bugetul raional,

Nr. de specialişti
beneficiari
Campanii de
informare
realizate;
personal medical
instruit,
voluntari
implicaţi
Instrument de
responsabilizare
socială creat;
Plan de acţiuni
elaborat;
dialog consolidat

instrumentelor de
responsabilizare socială

• Crearea azilului de noapte
pentru oamenii străzii
• Creşterea integrării/incluziunii
sociale a persoanelor în etate
din comunităţile ţintă
• Extinderea serviciului social
“Cantina socială mobilă” în
localităţile raionului Edineţ
• Procurarea unităţilor de
transport specializat pentru
“Cantina socială mobilă”
• Evenimente de consolidare şi
promovare a sistemului de
asistenţă socială

• Implementarea conceptului de
“Comunitate prietenoasă
vârstei” în localităţile
raionului
•

Promovarea
conceptului îmbătrânirii active
şi a solidarităţii între generaţii

„CASMED”

fonduri externe

Buget raional,
fonduri UE de
caritate, asociaţiile
religioase

2021- 2022

4 000 000

CR, OSC

2021-2023

30 000

CR, CL, AO
“CASMED”
DASPF

Buget raional,
buget OSC

2021-2022

400 000

CR, CM, OSC

Buget raional,
buget local

2021-2022

400 000

CR, DASPF,
OSC

Buget local,
fonduri UE

2021-2022

15 000

2021-2023

150 000

2021-2022

50 000

CR, DASPF,
OSC

Buget local,
Buget raional

CR, CL, AO
„CASMED”

Buget raional,
buget local, fonduri
UE

CR, CL, AO
„Oameni
pentru

Buget raional,
buget local, fonduri
UE

dintre instituţia
medicală şi
actorii
comunitari
Azil funcţional

Nr. de persoane
în etate integrate
Cantina
funcţională;
nr. de beneficiari
Nr. de unităţi de
transport
procurate
Nr. de
evenimente;
nr. de campanii
de informare
realizate
Componentă
inclusă
în Strategia
socio-economică
a 10 localităţi
Campanie de
promovare
realizată,
nr. de voluntari
implicaţi;

Oameni”
Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea serviciilor în
Centrul de plasament pentru
persoane în etate şi cu nevoi
speciale
• Asigurarea instituţiilor publice
cu rampe de acces pentru
persoane cu nevoi speciale
• Amenajarea locurilor de
parcare pentru persoanele cu
nevoi speciale

nr. de activităţi
organizate

•

2021-2022

1 500 000

CR, CL

2021

100 000

CR, CL, OSC

2021

100 000

CR, CL, OSC

Buget raional,
buget local

Nr. de persoane
asistate

Buget raional,
buget local
Buget raional,
buget local

Rampe
funcţionale
amenajate
Parcări
amenajate

Direcţia strategică 5: Sporirea nivelului de calitate a serviciilor educaţionale cu promovarea raionului Edineţ ca pol cultural
sportiv regional
Obiectivul
specific

Acţiunea

• Modernizarea tehnologiilor
educaţionale în sistemul
educaţional actual

Perioada de
implementare

2021 - 2025

Costuri

4 000 000

Responsabili
de
implementare

CR, directori
de instituţii,
OSC

Parteneri /Surse
potenţiale de
finanţare

Buget raional,
FISM, MECC,
OSC, fonduri UE

Indicatori de
monitorizare

Nr. de unităţi de
învăţământ cu
tehnologii
educaţionale
modernizate;
programe on-line
implementate

O.S. 5.1
Crearea
condiţiilor
optime pentru
educaţie în
instituţiile
preuniversitare
ale raionului
Edinet
5

• Susţinerea financiară pentru
rezultate performante la
învăţătură
• Dezvoltarea şi promovarea
serviciilor de educaţie
incluzivă în instituţiile
preşcolare
• Asigurarea instituţiilor
educaţionale cu echipament
şi mobilier şcolar

2021 - 2025

500 000

CR, MECC

Buget raional,
Agenţi economici
raionali

2021- 2025

250 000

CR, MECC

Buget raional

Servicii de suport
create

2021 - 2025

1 500 000

CR, MECC

Buget raional,
FISM, UNDP

Echipament şi
mobilier procurat şi
instalat
Nr. de specialişti
noi angajaţi;
stimulente sociale
alocate

Număr de burse de
performanţă oferite

Bugetul de stat;
buget raional, Pro
Didactica,
Fundaţia Soros
Moldova.
Buget raional,
Nr. de unităţi
Pro Didactica,
instructiv-educative
Fundaţia Soros
conectate la Internet
Moldova, FEE
Nr. cărţi noi
procurate;
Buget raional,
biblioteci on-line
fonduri UE
accesibile

• Valorificarea potenţialului
cadrelor didactice şi
stimularea socială

2021 - 2025

2 000 000

CR, MECC

• Extinderea reţelelor internet
în toate unităţile instructiveducative

2021 - 2025

1 000 000

CR, MECC

2021 - 2023

1 000 000

CR, Direcţia
Educaţie

2021- 2025

1 000 000

CR, directori
de instituţii

Buget raional,
FISM, bugetul
MECC, OSC

Nr. de laboratoare
dotate

2021-2025

2000 000

CR, MECC

Buget raional,
bugetul MECC

Sistem de
învăţământ adaptat
cerinţelor

• Asigurarea bibliotecilor din
Instituţiile educative cu
cărţi noi şi acces la
biblioteci electronice
• Dotarea laboratoarelor şi
atelierelor şcolare cu
echipamente şi utilaje
necesare
• Susţinerea învăţământului
preşcolar (materiale
didactice, modernizarea
bazei tehnico-materiale a
instituţiilor; dezvoltarea
reţelei de instituţii,

O.S. 5.2
Îmbunătăţirea
infrastructurii
centrelor de
cultură

asigurarea programelor de
alimentare a copiilor etc.)
• Organizarea
taberelor/şcolilor de
vacanţă tematice:
(dezvoltare personală,
comunicare eficientă şi
marketing personal;
leadership şi mobilizare
comunitară; ghidare în
carieră etc.)
• Asigurarea securităţii
exterioare a instituţiilor de
învăţământ prin instalarea
camerelor de supraveghere
şi a iluminării teritoriului
• Reabilitarea edificiilor
culturale în mediul rural
• Restaurarea casei-memorial
Vasile Stroiescu din s.
Trinca
• Reabilitarea clădirii
cinematografului şi crearea
Centrului cultural interetnic
multifuncţional
• Reabilitarea capitală a casei
de Cultură din mun. Edineţ

• Restaurarea şi dotarea
Muzeului Ţinutului natal

2021 - 2025

300.000

OSC, Direcţia
Educaţie

Buget raional,
fonduri UE

Buget local;
buget raional;
MECC; fonduri
UE
Buget local,
fonduri UE
Buget local
fonduri UE

2021-2025

1 500 000

CR, CM
OSC

2021 - 2025

55 000 000

CR, CM, CL

2021-2022

10 000 000

CR, CL

2021-2024

2 000 000

CR, CM

Buget local
fonduri UE

2021

4 000 000

CR, CL,
director Casa
de cultură.

2021 - 2022

2 000 000

CR, CL,
Muzeul
ţinutului

Buget raional,
MECC, FISM,
FNDR, AE
locali şi externi
Buget raional,
MECC, FISM,
FNDR, AE locali
şi externi.

Tabere amenajate;
personal pregătit;
nr de elevi implicaţi

Nr.de sisteme de
asigurare a
protecţiei elevilor în
şcoli funcţionale
Nr. de edificii
reabilitate.
Casa - memorial
restaurată şi utilată
Centru cultural
multilateral
funcţional

Clădire restaurată şi
dotată

Clădire restaurată şi
dotată

• Reparaţia capitală a Şcolii
de Muzică mun. Edineţ

2021 - 2022

1 000 000

• Reparaţia capitală a Şcolii
de arte plastice

2021 - 2023

4 000 000

• Modernizarea infrastructurii
bibliotecilor din raionul
Edineţ
• Reparaţia capitală a
Bibliotecii pentru copii din
mun. Edineţ
• Reparaţia capitală a
Bibliotecii publice a mun.
Edineţ

• Reparaţia capitală şi dotarea
Casei de creaţie a copiilor
• Promovarea folclorului
autentic şi a
meşteşugăritului în cadrul
festivalurilor, expoziţiilor
etc
• Organizarea evenimentelor
culturii cu implicarea
diasporei moldoveneşti
• Instruiri de formare
continuă în domeniul

2021 - 2025

15 000 000

2021 - 2022

2 000 000

2021 - 2023

2 500 000

2021 - 2022

3 000 000

2021- 2025

400 000

2021- 2025

200 000

2021 - 2025

100 000

CR, CL,
directorul
Şcolii de
muzică
CL, directorul
Şcolii de arte
plastice
CR, CL,
directori de
biblioteci
CR, APL,
Director
Biblioteca
pentru copii
CL, Director
Biblioteca
publică

CL, directorul
Casei de creaţie

Buget raional,
MECC, FISM,
FNDR, AE locali
şi externi
Buget raional,
MECC, FISM,
FNDR, AE locali
şi externi
Buget raional,
donatori externi
Buget raional,
MECC, FISM,
organizaţii, AE
locali şi externi
Buget raional,
MECC, FISM,
AE locali şi
externi
Buget raional,
MECC, FISM,
organizaţii, AE
locali şi externi

Edificiu reparat

Edificiu reparat

Nr. de instituţii
reabilitate

Edificiu reparat

Edificiu reparat

Edificiu reparat

Buget raional

Nr. de activităţi
organizate;
nr. de participanţi

CR

Buget raional

Nr de activităţi
organizate
Nr. de participanţi

CR

Buget raional,
fonduri UE

Nr. de persoane
instruite

CR

O.S 5.3
Valorificarea şi
promovarea
patrimoniului
culturii

O.S 5.4
Promovarea
culturii de
lectură în
raionul Edinet
5

culturii
• Consolidarea cooperării
internaţionale în scopul
organizării evenimentelor
comune
• Crearea paginii web a
patrimoniului culturii
raionului Edineţ
• Dezvoltarea programelor
interculturale comune cu
raioanele/regiunile
”înfrăţite”
• Crearea şi acordarea bursei
de susţinere a tinerilor
talente
• Asigurarea serviciilor de
calitate conform
necesităţilor comunităţii
• Completarea colecţiilor de
carte
• Promovarea imaginii şi a
serviciilor bibliotecii
• Reparaţia şi extinderea
pistei de alergări pe
stadionul din mun. Edineţ
• Alocarea suportului
financiar FC Edineţ şi
Şcolii de sport Edineţ
pentru participarea la
campionatele sportive
naţionale şi internaţionale

2021- 2025

500 000

CR

Buget raional,
donaţii

Nr. de evenimente
organizate,
nr. de participanţi
Pagină web creată

2021

8000

CR

Buget raional.

2021 - 2025

200 000

CR

Buget raional,
parteneri străini.

2021- 2022

250 000

CR

2021-2025

100 000

CR, CM, CL,
Bibliotecile

Buget raional,
buget local

2021-2025

150 000

2021-2025

100 000

CR, CM, CL,
Bibliotecile
CR, CM, CL,
Bibliotecile

Nr. de colecţii noi
de carte
Nr. de activităţi
organizate

2021 - 2025

2000 000

CR, CM

Buget raional,
buget local
Buget raional,
buget local
Buget raional,
Federaţia de
Fotbal din
Moldova, AE

2021 - 2025

400 000

CR, CM

Buget raional,
AE

Nr. de beneficiari

Buget raional,
AE locali şi
externi

Nr. de evenimente
organizate;
nr. de participanţi
Nr. de bursieri

Nr. de activităţi
organizate,
nr. de cititori

Stadion modern
funcţional

O.S. 5.5
Îmbunătăţirea
infrastructurii
sportive în
raionul Edineţ

•

Construcţia şi
acoperirea cu covor
artificial a terenurilor
sportive din 5 UAT raionale
• Construcţia bazinului de
înot în mun. Edineţ
• Construcţia şcolii sportive
multifuncţionale pentru
practicarea sportului şi
desfăşurarea competiţiilor
de talie raională,
republicană şi
internaţională
• Susţinerea sportivilor de
performanţă prin acordarea
premiilor şi asigurarea
financiară pentru
participarea la
cantonamente şi
Campionate Europene şi
Mondiale
• Amenajarea terenurilor
sportive în grădiniţele din
mediul rural
• Dotarea şcolii de sport cu
utilaj tehnic şi echipament
• Dotarea sălilor de sport din
localităţile rurale cu
echipament şi utilaj sportiv
• Construcţia a 5 foişoare de
agrement pentru sportivi

Programul HETTRIT, Federaţia
de Fotbal a
Moldovei
Buget raional,
AE

Nr. de terenuri
amenajate

2021 - 2025

1 000 000

CR, CM

2021 - 2025

10 000 000

CR, CM

2021 - 2025

10 000 000

CR, CM

Buget raional,
AE

Şcoală de sport
funcţională

2021 - 2025

300 000

CR, CM

Buget local,
sponsori

Câte 20 de
beneficiari anual

2021 - 2025

6 000 000

CR, CM,
directorii de
grădiniţe
CM, directorii
instituţiilor de
învăţământ

Buget raional,
contribuţii locale

Buget raional,
contribuţii locale

6 terenuri sportive
amenajate în 6
instituţii preşcolare
Utilaj tehnic şi
echipament
procurat şi instalat
5 săli dotate şi
amenajate

Buget raional,
sponsori

5 foişoare
funcţionale

2021-2025

200 000

2021-2025

1 000 000

2021-2022

60 000

CR, CM, CL,
CO
CR, CL

Buget raional,
sponsori

Bazin funcţional

Direcţia strategică 6: Conservarea şi protecţia mediului ambiant
Obiectivul
specific

Acţiunea

*Amenajarea şi salubrizarea
spaţiilor verzi
*Elaborarea planului local de
acţiuni în domeniul
protecţiei mediului
* Campanie de plantare a
arborilor
şi arbuştilor pe pantele
terenurilor degradate
*Inventarierea spaţiilor verzi
ale localităţilor şi
salubrizarea acestora

Perioada de
implementare

Costuri

Responsabili
de
implementare

2021-2025

300 000

CL

2021-2025

2021-2025

CL

20 000

2021-2025

-

* Crearea azilului pentru
câinii vagabonzi

2021

100 000

*Efectuarea lucrărilor de
întărire a malurilor

2021 - 2025

100 000

2021 - 2025

160 000

*Extinderea perdelelor
forestiere de protecţie a
malurilor lacurilor şi
râuleţelor

CL

Parteneri /Surse
potenţiale de
finanţare
Buget raional,
buget local,
fonduri UE
Buget local,
fonduri UE
Buget raional,
buget local,
fonduri UE

CR, CL

Activităţi de
voluntariat

CR, CL, OSC
în domeniul
ecologic
CR, CL, OSC
în domeniul
ecologic
CR, CL, OSC
în domeniul
ecologic

Buget raional,
buget local,
fonduri UE
Bugetul raional,
buget local,
fonduri UE
Bugetul raional,
buget local,
fonduri UE

Indicatori de
monitorizare
Suprafaţa
terenurilor
salubrizate şi
amenajate
Nr. de planuri
întocmite
Nr. de arbori
plantaţi

Inventariere
efectuată şi
raportată;
suprafaţa terenurilor
salubrizate
Azil funcţional
Nr. de bazine
efectiv întărite

Nr. de arbori
plantaţi

*Reanimarea, amenaj area şi
crearea fâşiilor de protecţie
a obiectelor acvatice

2021 - 2025

1 000 000

CR, CL, OSC
în domeniul
ecologic

Bugetul raional,
buget local,
fonduri UE

Nr. de obiecte
acvatice amenajate;
nr. de arbori plantaţi

*Contribuţia Consiliului raional Edineţ pentru implementarea acţiunilor de dezvoltare socio-economică a raionului preconizate pentru anul
2021 va f i aprobată si alocată la necesitate prin deciziile ulterioare.

şef Direcţie Construcţii, economie şi atragerea investiţiilor

Ion PADUCA
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