
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

DECIZIE nr. 1/1
din     martie  2022

Cu privire la realizarea Planului de acțiuni
pentru anul 2021 privind implementarea Strategiei 
de dezvoltare integrată a raionului Strășeni
pentru anii 2021-2025 

     În temeiul art. 43 (1), lit. j, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea
administrativă,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  100/2017 cu  privire  la
actele  normative,   Deciziei  Consiliului  raional  nr.  5/1  din  18  iunie   2021 ”Cu privire  la
aprobarea  Strategiei  de  dezvoltare  integrată  a  raionului  Strășeni  pentru  anii  2021-2025,
Planului de acțiuni pentru  anul 2021 privind implementarea Strategiei de  dezvoltare integrată
a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 6/4
din  24 septembrie 2021, examinând raportul prezentat, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se ia act de Raportul privind realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2021privind
implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025.
     2.  Se aprobă Planul de acțiuni pentru anul 2022 privind implementarea Strategiei  de
dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025, conform anexei. 
     3. Se pune în sarcina președintelui raionului, vicepreședinților raionului, șefilor direcțiilor,
secțiilor,  serviciilor  din  subordinea  Consiliului  raional  în  colaborare  cu  autoritățile
administrației publice locale de nivelul întâi:
 - să întreprindă acțiunile necesare pentru realizarea integrală a Planului de acțiuni menționat;
 - să prezinte, în trimestrul întâi al anului 2023, raportul anual generalizat privind realizarea
Planului de acțiuni pentru anul 2022 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată
a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025;
      4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor
consultative de specialitate ale Consiliului raional.
       5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                          
    
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU

AVIZAT:

Serviciul juridic                                                  
Vicepreședintele raionului                                  
Vicepreședintele raionului                                  
Vicepreședintele raionului                                  
Vicepreședintele raionului                                  
Direcția finanțe                                                   
Direcția economie și infrastructură                    
Direcția generală educație și cultură                   
Direcția generală asistență socială                      



                                                                                                                                                                                                                                    Anexă 
                                                        la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                                                                                                                                                            nr. 1/1  din      martie 2022

RAPORT
privind realizarea Planului de acțiuni pe anul 2021 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii

2021-2025

Domeniul: CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ
Obiectivul 1: Consolidarea capacității managementului administrației publice raionale

Acțiuni Subacțiuni Perioada de
implementare

Responsabili de implementare Nivel de realizare
- descriere succintă -

Sporirea calității serviciilor 
publice prin managementul 
eficient al resurselor umane

Asigurarea angajării și promovării 
personalului pe bază de merite

2021 Aparatul președintelui raionului
Direcția generală educație și cultură
Direcția generală asistență socială
Direcția economie și infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Aparatul președintelui raionului – 25 persoane angajate, 2
persoane promovate
Direcția generală educație și cultură – 11 persoane 
promovate
Direcția generală asistență socială – 30 persoane angajate

Asigurarea creșterii și dezvoltării 
profesionale a personalului angajat și a 
aleșilor locali

2021 Aparatul președintelui raionului
Direcția generală educație și cultură
Direcția generală asistență socială
Direcția economie și infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Aparatul președintelui raionului – 25 angajați instruiți, 1 ales
local instruit
Direcția generală educație și cultură – 44 angajați instruiți
Direcția economie și infrastructură – 5 angajați instruiți
Direcția finanțe – 6 angajați instruiți
Direcția generală asistență socială -  150 angajați instruiți

Îmbunătățirea condițiilor de muncă 
pentru personalul angajat, prin dotarea 
birourilor cu echipamente TIC

2021 Aparatul președintelui raionului
Direcția generală educație și cultură
Direcția generală asistență socială
Direcția economie și infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Aparatul președintelui raionului - 56108 lei:
- monitor Samsung - 2900 lei
- navigator GPS Garmin - 9890 lei
- registrator audio - 2748 lei
- aparat foto Canon – 25699 lei
- imprimanta MFD Canon – 9921 lei
- registrator audio Zoom – 4950 lei 
Direcția generală educație și cultură – 48630
- printere – 31050 lei
- monitor – 2900 lei
- calculator – 14680 lei
Direcția generală asistență socială – 29219 lei
- aparate telefon fix (2 buc.) – 700 lei;
- printer – 10479 lei;
- proiector – 9890 lei;
- computer – 7500 lei;
- memorie operativă – 650 lei
Direcția economie și infrastructură - 77076 lei



- fotolii de birou - 17749 lei
- imprimante - 31057 lei
- procesoare - 26040 lei
- UPS - 2230 lei
Direcția finanțe – 12654 lei:
- monitor Samsung – 3260 lei
- aparat de are condiționat – 9394 lei

Obiectivul 2: Asigurarea procesului decizional public participativ în actul de guvernare locală
Sporirea nivelului de 
participare a societății civile în
procesul decizional

Dezvoltarea mecanismului de 
participare a cetățenilor la procesul 
decizional

2021 Secretarul Consiliului raional
Direcția generală educație și cultură
Direcția generală asistență socială
Direcția economie și infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

1 dezbatere publică 
7 proiecte de decizii dezbătute
28 participanți

Asigurarea informării publicului despre
procesul decizional

2021 Secretarul Consiliului raional
Persoana responsabilă din cadrul 
Aparatului președintelui raionului
Șeful Direcției generale educație și 
cultură
Șeful Direcției generale asistență 
socială
Șeful Direcției economie și 
infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

Au fost publicate pe pagina web oficială:
132 anunțuri privind consultarea proiectelor de decizii 
(12399 vizualizări)
158 proiecte de decizii 

Obiectivul 3: Îmbunătățirea transparenței în actul de guvernare locală
Îmbunătățirea 
transparenței actului de 
guvernare locală

Informarea publicului prin intermediul 
paginii web oficiale, panourilor 
informative, despre activitatea 
autorităților publice raionale

2021 Secretarul Consiliului raional
Persoana responsabilă din cadrul 
Aparatului președintelui raionului
Șeful Direcției generale educație și 
cultură
Șeful Direcției generale asistență 
socială
Șeful Direcției economie și 
infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

Au fost publicate pe pagina web oficială:
152 decizii ale Consiliului raional 
70 dispoziții ale președintelui raionului cu caracter normativ 
132 proiecte de decizii consulate public 
53 comunicate
45 anunțuri

Organizarea și asigurarea accesului la 
informațiile de interes public

2021 Persoana responsabilă din cadrul 
Aparatului președintelui raionului
Șeful Direcției generale educație și 
cultură
Șeful Direcției generale asistență 
socială
Șeful Direcției economie și 

12 solicitări de informații
129600 vizitatori unici pe pagina web oficială a Consiliului 
raional Strășeni



infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

Obiectivul 4: Consolidarea relațiilor de colaborare locală, regională, transfrontalieră
Crearea și dezvoltarea 
parteneriatelor în realizarea 
proiectelor comune în 
probleme prioritare

Îmbunătățirea mecanismului de implicare
a organizațiilor non-guvernamentale în 
implementarea politicilor la nivel 
comunitar

2021 Aparatul președintelui raionului
Direcția generală educație și cultură
Direcția generală asistență socială
Direcția economie și infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 
Primăriile

Au fost expediate prin email părților interesate proiecte de 
decizii pentru consultare. 
Implicarea în procesul decizional a fost subiect de discuții în
cadrul concursului „Un tânăr - primar pentru o zi”, organizat
de Centrul Raional de Tineret Strășeni, la care au participat 
circa 100 tineri din raion.

Dezvoltarea și promovarea procesului de 
cooperare regională

2021 Aparatul președintelui raionului
Direcția generală educație și cultură
Direcția generală asistență socială
Direcția economie și infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Au fost încheiate 5 acorduri de colaborare cu asociațiile 
obștești din raion.
Direcția generală educație și cultură a participat la 6 
seminare organizate de formatorii naționali în domeniul 
educației.

Menținerea și dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu partenerii externi

2021 Aparatul președintelui raionului
Direcția generală educație și cultură
Direcția generală asistență socială
Direcția economie și infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui în implementarea 
proiectului “Construcția cazangeriei pe bază de gaze 
naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul 
Raional Strășeni”.
A fost semnat Acordul de cooperare între Consiliul raional 
Strășeni și Consiliul Județean Harghita.

Crearea și organizarea 
schimburilor de 
experiență cu județele 
înfrățite

Menținerea și dezvoltarea relațiilor de
colaborare cu județele înfrățite

2021 Aparatul președintelui raionului
Direcția generală educație și cultură
Direcția generală asistență socială
Direcția economie și infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Conducerea raionului și specialiștii din cadrul Consiliului 
raional au participat la activități social-culturale și schimb de
experiență în România: Județul Vaslui, Județul Maramureș, 
Județul Harghita, Județul Iași, Județul Sibiu. 
Aparatul președintelui raionului a organizat vizita delegației 
Consiliului raional Strășeni la Consiliul Județean Harghita în
scopul stabilirii relațiilor de colaborare.  
Direcția generală educație și cultură a organizat 8 seminare 
de schimb de experiență cu Inspectoratul Școlar Județean 
Iași.

Domeniul: Finanțe publice

Obiectivul: Îmbunătățirea eficienței și transparența autonomiei financiare a APL Strășeni prin implementarea managementului financiar
Acțiuni Sub-acțiuni Perioada de

implementare
Responsabili de 
implementare

Nivel de realizare -
descriere succintă

1. Sporirea procesului de 
executare a bugetului

1.1. Organizarea ședințelor publice în 
faza de elaborare a proiectului de buget;

Anul 2021 Direcția finanțe
APL de ambele niveluri

A  fost organizate 2 ședințe publice la etapa de elaborare a 
proiectelor de buget cu contabilii-șefi ai Direcțiilor 
subordonate Consiliului raional și a primăriilor. S-a oferit 
zilnic consultări telefonice la etapa elaborării  proiectelor de 
buget solicitanților.



1.2. Dezvoltarea paginilor Web și 
actualizarea periodică cu informație 
calitativă privind elaborarea și executarea 
bugetului.

Anul 2021 Direcția finanțe A fost publicate pe pagina web a Consiliului raional 
informațiile privind executarea bugetului raional pe anul 
2020 pe data de 18.02.2021 și pe primul semestru 2021 pe 
14.07.2021.

2. Stimularea colectării 
veniturilor proprii 

2.1. Consolidarea mecanismelor de 
conlucrarea între APL și Inspectoratul 
Fiscal

Anul 2021 Direcția finanțe
APL de nivelul I

În anul 2021 în bugetul raionului a fost  colectate  venituri 
proprii cu 6528,0 mii lei mult  decît  cele planificate. Au fost
planificate venituri în sumă de 85175,6 mii lei,  s-au încasat 
91703,6 mii lei.

2.2. Pregătirea profesională a 
specialiștilor sub aspectul 
managementului financiar

Anul 2021 Direcția finanțe
Ministerul Finanțelor

A fost asigurată dezvoltarea profesională a specialiștilor în 
domeniul finanțelor publice cu tematica ”Introducerea în 
managementul finanțelor publice”.

3. Sporirea capacității de 
instruire pentru funcționarea 
instituțiilor bugetare

3.1. Instruirea angajaților din cadrul 
entităților publice

Anul 2021 Direcția finanțe
Direcțiile subordonate Consiliului 
raional,
APL de nivelul I
Ministerul Finanțelor

Pe parcursul anului 2021, 6 angajați ai Direcției de finanțe și
contabilii-șefi din primării și instituțiile publice au participat 
la instruiri online organizate de către Ministerul Finanțelor 
conform următoarelor tematici:

- Raportarea în sectorul bugetar;
- Modul de aplicare a cadrului normativ și cel 

metodologic în procesul de contabilizare a 
serviciilor IT;

- Egalitatea de gen în administrația publică;
- Bugetarea sensibilă la gen;
- Declararea impozitului pe venit la sursa de plată și 

a premiilor de asigurarea obligatorie de asistență 
medicală în contextul modificărilor operate în anul 
2021;

Domeniul: Economie

Obiectiv general: Susținerea unei dezvoltări economice incluzive și durabile

Acțiuni Sub-acțiuni Perioada de
implementare

Responsabili de implementare Nivel de realizare
- descriere succintă -

Consolidarea capacităților 
APL în planificarea și 
implementarea politicilor de 
dezvoltare strategică în 
domeniul economic

Instruirea a cel puțin 2 angajați în cadrul 
CR și primării în domeniul analizei și 
planificării economice,  scrierii 
proiectelor pentru atragerea finanțărilor 
externe

2021
Direcția economie și infrastructură
Aparatul președintelui raionului

Pe parcursul anului de raport la cursul de instruire 
”Managementul proiectelor” au participat doi angajați din 
cadrul Consiliului raional.
În luna octombrie a fost organizat un seminar în colaborare 
cu UCIP IFAD și Fondația pentru educația financiară 
implementat de Camera de Comerț și Industrie a RM, cu 
tematica  ”Educația financiară a populației de rînd și 
mediului de afaceri”.

Realizarea a cel puțin o dată în an a unui 
chestionar al antreprenorilor în vederea 
identificării constrângerilor și 
necesităților de suport a acestora

2021 Direcția economie și infrastructură În cadrul unui seminar online pe platforma Zoom Meetings 
care a avut loc la data de 16 noiembrie au fost realizate 5 
chestionare.

Colaborarea cu asociațiile obștești în 
scrierea proiectelor de atragere a 

2022 Direcția economie și infrastructură În perioada de raport au avut loc: colaborare cu AO 
”Platforma Națională a Femeilor Antreprenoare din 



finanțării externe pentru susținerea 
ideilor de afaceri inovative și dezvoltarea
acestora

Moldova” și Rețeaua Națională a Femeilor cu Dizabilități 
din Republica Moldova.

Susținerea creării afacerilor 
noi

Informarea populației, antreprenorilor 
locali privind programele naționale, 
internaționale existente de 
susținere/cofinanțare a afacerilor

2022 Direcția economie și infrastructură Au fost informați aproximativ 85 antreprenori și potențiali 
antreprenori cu privire la apelurile de proiecte și potențialii 
finanțatori cum ar fi: 
”IFAD 7”,” PARE 1+1”, ”Livada Moldovei”, etc.

Creșterea competitivității 
sectoarelor economice

Informarea activă a antreprenorilor 
privind oportunitățile oferite de 
infrastructura de suport a afacerilor 
existentă în raion

2022 Direcția economie și infrastructură Prin intermediul platformei  Zoom Meetings au fost 
organizate două seminare online în colaborare cu 
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii, la care sa vorbit despre istoriile de succes în
afaceri și  motivarea antreprenorilor privind dezvoltarea și 
modernizarea afacerilor.

Domeniul: Agricultură
Obiectiv 1. Eficientizarea competitivității sectorului agroindustrial al raionului Strășeni
Stimularea procesului de 
consolidare a terenurilor 
agricole

Campanie de informare a producătorilor 
agricoli privind consolidarea terenurilor 
agricole

2021 Direcția economie și infrastructură
APL de nivelul l

Seminar online MAIA cu participarea primarilor și 
inginerilor cadastrali. 
9 deplasări în teren pentru întocmirea actelor de
înființare a plantațiilor noi.

Promovarea și dezvoltarea structurilor 
asociative în sectorul agroalimentar al 
raionului Strășeni

2021 Direcția economie și infrastructură Informarea agenților economici despre modul
înființării asociațiilor de Gospodării Țărănești.

Program de conservare a 
calității solului și păstrare a 
zonelor naturale

Informarea agricultorilor despre 
consecințele nerespectării asolamentelor,
metodele moderne de prevenire a 
eroziunii solurilor, tehnologii moderne 
de conservare a calității solului

2021 Direcția economie și infrastructură Seminar de instruire cu tematica:Elemente ale
tehnologiilor noi în pomicultură.
Participanți-18 agenți economici.

Dezvoltarea infrastructurii 
de irigare

Campanii de informare privind utilizarea 
tehnologiilor moderne de irigare a 
terenurilor agricole, necesitatea și 
formele de utilizare a apei în procesul de 
irigare

2021 Direcția economie și infrastructură Seminar online MAIA cu participarea
agenților economici.

Identificarea și implementarea 
proiectelor de aprovizionare cu apă 
pentru irigare

2021 Direcția economie și infrastructură 3 proiecte de aprovizionare cu apă pentru
irigare implementate, 2 proiecte - în desfășurare.

Obiectiv 2: Dezvoltarea continuă a lanțului valoric pentru a atinge valoarea adăugată
Promovarea investițiilor în

valoarea adăugată a materiei
prime agricole

Informarea și acordarea asistenței 
antreprenorilor agricoli privind atragerea 
investițiilor financiare 

2021 Direcția economie și infrastructură Seminar online INCE Condițiile și procedurile
de acordare a subvențiilor în avans pentru 
producătorii agricoli tineri.

Informarea producătorilor agricoli 
referitor la accesul pe piețele externe, 
importanța respectării standardelor 
internaționale de profil

2021 Direcția economie și infrastructură Seminar online CIC cu participarea
antreprenorilor agricoli despre standardele
noi în ambalarea producției agricole.



Domeniul: Mediu
Obiectiv 1: Dezvoltarea unui sistem integrat de management în domeniul mediului înconjurător
Program de conservare a 
calității solului și păstrarea 
zonelor naturale

Informarea agricultorilor despre 
consecinţele nerespectării asolamentului 
și lucrarea incorectă a solului

2021
Direcția economie și infrastructură
APL de nivelul l

În cadrul adunărilor generale a locuitorilor satelor Greblești, 
Chirianca, Cojușna au fost informați agricultori.

Înverzirea și amenajarea 
spațiilor verzi

Campanie de sădire a arborilor și 
arbuștilor pe pantele terenurilor erodate

2021

Direcția economie și infrastructură
APL de nivelul l

În or. Bucovăț pe parcursul anului 2021 au fost plantați cca 
400 de puieți, în s. Dolna, s. Cojușna s. Chirianca s-au 
plantat puieți de tei salcie pe albiile rîului Tocili.
Primăria Strășeni a plantat puieți de arbori și arbuști pe 
terenurile adiacente gunoiștei, grădinițelor de copii, 
parcurilor.

Obiectiv 2. Dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor
Dezvoltare formelor de 
cooperare inter comunitară 
în domeniul salubrizării şi 
managementului deşeurilor

Elaborarea planurilor anuale locale de 
gestionare a deșeurilor

2021 Direcția economie și infrastructură
APL de nivelul l

Sunt elaborate planuri anuale de gestionare a deșeurilor după
cum urmează mun. Strășeni, or. Bucovăț, com. Ghelăuza, s. 
Dolna, s. Cojușna

Modernizarea infrastructurii 
de salubrizare în regiunile 
rurale și urbane

Extinderea ariei geografice de prestare a 
serviciilor de salubrizare

2021 APL de nivelul l Localitățile: mun. Strășeni, or. Bucovăț, com. Ghelăuza,s. 
Cojușna, com. Codreanca s-au extins.

Instalarea indicatorilor cu privire la 
sancțiunile pentru aruncare gunoiului și a
direcției de amplasare a gunoiștii
autorizate

2021 APL de nivelul l Au fost instalate în mun. Strășeni,  com. Ghelăuza, or. 
Bucovăț, com. Greblești, s. Dolna, s. Chirianca, s. Cojușna.

Obiectiv 3. Educarea ecologică a populației
Organizarea și desfășurarea 
campaniilor de sensibilizare 
și educare a populației cu 
privire la implementarea 
principiilor economiei 
circulare – reduce -
reutilizează-reciclează în 
soluționarea problemei 
deșeurilor municipale

Sesiuni de informare a populației cu
privire la colectarea selectivă a
deșeurilor și principiile economiei 
circulare: reduce - reutilizează-reciclează

2021  APL I, 
Direcția Generală Educație și 
Cultură 

Pe parcursul anului 2021 în 5 instituții de învățămînt au fost 
predate ore de ”Surse de energie regenerabilă” și 
”Exploatarea mediului” la care au participat 206 elevi.
S-au procurat containere de plastic în s. Cojușna.
Atelier de lucru informativ cu reprezentanții grupurilor de 
interes din mun Strășeni privind compostarea deșeurilor.

Organizarea programelor de educare 
ecologică în instituțiile preșcolare și 
școlare

2021 Direcția Generală Educație și 
Cultură

Au fost organizate ore de ”Educare ecologică” în 10 
instituții de învățămînt la care au participat 586 elevi.

Obiectiv 4: Îmbunătățirea eficienței energetice
Asigurarea unui 
management energetic 
performant și dezvoltarea 
capacității instituționale în 
domeniul eficienței 
energetice

Elaborarea planurilor locale pentru 
eficiență energetică de către toate 
primăriile raionului Strășeni

2021

APL de nivelul l

În s. Cojușna a fost inițiată procedura de elaborare a 
planurilor locale de eficiență energetică.
Inițierea construcției de către Primăria Strășeni în comun cu 
companiile rezidente ale Zonei Economice Libere, a unei 
platforme energetice complexe pentru generarea energiei 
electrice, cu utilizarea tehnologiilor avansate bazate pe 
resurse regenerabile.

Elaborarea planului raional în domeniul 
eficienței energetice

2021
APL de nivelul ll

S-a inițiat procesul de elaborare.

Efectuarea auditului energetic pentru 2021 APL de nivelul ll S-a elaborat auditul energetic la IMSP Spitalul raional 



clădirile publice din raion Strășeni.
Organizarea seminarelor informative cu 
primăriile și societatea civilă privind 
oportunitățile utilizării surselor 
alternative de energie

2021

APL de nivelul ll

Primăria mun. Strășeni a organizat sesiuni de sensibilizare a 
locuitorilor cu privire la folosirea rațională a resurselor 
energetice.
S-a organizat două seminare la LT ”Ion Vatamanu” din 
mun. Strășeni. 
A fost instalat un panou informațional în incinta Consiliului 
raional.

Instalarea sistemelor fotovoltaice și de 
încălzire a apei în instituțiile publice

2021
APL de nivelul l

În perioada anului de raport au fost instalate 32 panouri 
fotovoltaice cu capacitatea de producere a energiei electrice 
de 10 KW.

Instalarea cazanelor pe gaze naturale 
și/sau biomasă în instituțiile publice

2021

APL de nivelul l
APL de nivelul ll

Au fost începute lucrările de construcție a cazangerii la 
IMSP Spitalul raional Strășeni, valoarea totală a proiectului 
fiind de 5 963 349 lei.
Gazificarea clădirii situată pe str. Ștefan cel Mare 10,9 mun. 
Strășeni, în valoare de 117 mii lei.
Gazificarea clădirii Oficiului Medicilor de Familie din s. 
Dolna în sumă de 79 mii lei.

Modernizarea clădirilor publice prin 
aplicarea măsurilor de eficiență 
energetică

2021

APL de nivelul l
APL de nivelul ll

Schimbarea geamurilor la Gimnaziul Țigănești, valoarea 298
mii lei.
Izolarea termică a clădirii Grădiniței de copii din com. 
Greblești. 
Schimbarea geamurilor la LT ”Mihai Viteazu”, mun. 
Strășeni, în valoare de 296 mii lei.
Termoizolarea blocului B la LT ”Mihai Eminescu”, în 
valoare de 152 mii lei.

Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare a localităților raionului Strășeni
Infrastructură locală Elaborarea studiului de fezabilitate 

pentru aprovizionarea cu canalizare a 
localităților raionului

2021
APL de nivelul l A fost elaborat studiul de fezabilitate din com. Ghelăuza.

Construcția și dezvoltarea rețelelor de 
canalizare a localităților din raion

2021
APL de nivelul l În mun. Strășeni a fost extins sistemul de canalizare.

Construcția apeductului magistral  
Chișinău – Strășeni – Călărași

2021
Direcția economie și infrastructură

S-a elaborat documentația de execuție pentru începere a 
lucrărilor de construcție.

Infrastructură 
Regională

Sistem de canalizare pentru localitățile: 
Roșcani, Sireți, Cojușna și conectarea la 
stația de pompare/epurare din Strășeni

2021
ADR Centru

În curs de aprobare a finanțări din Fondul Național de 
Dezvoltare Centru.

Dezvoltarea și modernizarea
sistemelor locale din 
localitățile raionului Strășeni

Racordare gospodăriilor auxiliare la 
sistemul centralizat de aprovizionare cu 
apă potabilă

2021
APL de nivelul ll
APL de nivelul l

Construcția sistemului de apeduct la gunoiștea din mun. 
Strășeni cu valoarea totală de 37 mii lei
A fost semnat contract de finanțare de către Primăria 
Ghelăuza.

Obiectiv 6: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii drumurilor din raion



Reabilitarea infrastructurii 
rutiere

Elaborarea planului de reabilitare a 
drumurilor publice din raion

2021

Direcția economie și infrastructură

Reabilitarea drumurilor publice locale s-a executat în baza 
Programului  de reparație și întreținere a drumurilor publice 
locale de interes raional în anul 2021, prin decizia nr.1/1 din 
5 februarie 2021.

Elaborarea documentației tehnice pentru 
reabilitarea/modernizarea podurilor 
rutiere

2021
Direcția economie și infrastructură

S-a executat expertiza tehnică  a podului  amplasat pe 
drumul public local  L 407 R 25 – drum de acces pre s. 
Dolna.  

Reabilitarea și modernizarea drumului 
regional L442 Strășeni - Voinova

2021
Direcția economie și infrastructură În proces de dare în exploatare.

Reabilitarea drumului regional L 408 
Codreanca - Onești

2021
Direcția economie și infrastructură

Actualizarea proiectului de execuție  în prețurile actualizate 
anului 2021

Construcția și modernizarea drumurilor 
din raion cu acoperire asfalt/beton

2021 Direcția economie și infrastructură
APL de nivelul l

Drumul public local de interes raional L422 drum de acces 
spre s. Cojușna s-au executat lucrări de construcție a 
îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, pe o lungime de 
494,43 m, în valoare de 1 099 840,14 lei.
Drumul public local de interes raional L406 drum de acces 
spre s. Huzun din  com. Micleușeni la drumul local raional 
L406 R25- drum de acces spre s. Micleușeni s-au executat 
lucrări de construcție a  îmbrăcămintei rutiere din beton 
asfaltic, pe o lungime de 457,50 m, în valoare de 
931 342,56lei.
Drumul public local de interes raional drum local (str. Ion 
Vatamanu) din s. Negrești  de acces la drumul local raional 
L414 drum de acces spre s. Negrești s-au executat  lucrări de
construcție a  îmbrăcămintei rutiere din beton de ciment, pe 
o lungime de 408,33 m, în valoare de 671 588,44lei.
Drumul public local (str. Grigore Vieru) din s. Rassvet or. 
Bucovăț de acces la drumul național R1 Chișinău - Ungheni 
– frontiera cu România  sa executat lucrări de construcție a  
îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe o lungime de 
400.25  m, în valoare de 898 050,24 lei. 
Drumul public local (str. Mihai Eminescu) din s. Scoreni de 
acces la drumul regional G70 s-au executat lucrări de 
construcție a îmbrăcămintei rutiere din beton din ciment, pe 
o lungime de 412,50  m, în valoare de 1 011 107,21 lei. 
Drumul public local (str. Petru Movilă) din mun. Strășeni de
acces la drumul regional G70  s-au executat lucrări de 
construcție a  îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, pe o 
lungime de 315 m, în valoare de 1 164 607,74 lei. 
Drumul public local din s. Zubrești  (str. Tineretului) de 
acces la drumul regional G82  s-au executat  lucrări 
construcție a  îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, pe o 
lungime de 368,40 m, în valoare de 925 204.31lei.
Drum local or. Bucovăț 990 m.



Porțiune de drum com. Greblești.
Porțiune de drum com. Ghelăuza și s. Saca.
Reparația străzi Cara-Ciobanu din mun. Strășeni în valoare 
de 167 mii lei.

Domeniul: Educația și sistemul educațional
 Obiectiv general: Asigurarea educației de calitate pentru toți

Acțiuni Subacțiuni Perioada de
implementare

Responsabili de implementare Nivel de realizare
- descriere succintă -

Asigurarea şi promovarea 
unui management 
educaţional democratic 
orientat spre schimbare.

Monitorizarea  implementării  la  nivel
raional şi local a documentelor de stat de
politici educaţionale ce ţin de domeniul
conducerii  inovative  în  instituţiile
educaţionale de orice tip

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ
APL I

Au for organizate formări şi seminare  la implementarea 
curriculei disciplinare de care au beneficiat -3550  cadre 
didactice 
Activitate orientată la examinarea  și implementarea a 65 de 
documente de politici educaţionale în vigoare cu implicarea 
a 1139 cadre  didactice şi manageriale .
Pe parcursul anului au fost elaborate  47 rapoarte privind 
monitorizarea implementării la nivel raional a documentelor 
de stat

Formarea  continuă şi promovarea   unui 
management educaţional de calitate, 
respectând principiile de conducere 
participativă,organizare şi programare 
raţională, conducerii dinamice şi inovării
permanente

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ
Serviciul  Management al 
Curriculumului  şi  Formare 
Profesională din cadrul Direcţiei 
generale educaţie şi cultură

S-au realizat cu managerii instituţiilor de învăţământ şcolari 
16 şedinţe cu examinarea a 104 chestiuni şi  12 cu directori 
de grădinițe  cu examinarea a 48 chestiuni.
În scopul promovării experienţei avansate în sistem  în 
domeniul managementului conducerii s-au organizat  8 
seminare cu implicarea formatorilor raionali şi naţionali,  
beneficiari - 240
Au fost întreprinse  acţiuni de promovare a bunelor practici 
educaţionale în instituţiile:  Liceul Teoretic  Zubreşti, Liceul 
Teoretic  „Mihai Eminescu”,  Liceul Teoretic  „N. 
Nekrasov”, Liceul Teoretic  „A. Russo”,  Liceul Teoretic  
Sireţi , LT „Ion Inculeţ”, Gimnaziul  „M. Viteazul”, 
Gimnaziul  Rădeni

Asigurarea transparenţei în procesul 
decizional în cadrul şedinţelor Consiliilor
Consultativ şi de Administraţie

2021 APL I
APL II
Directorii instituţiilor de învăţământ

Şedinţele  Consiliilor  Consultativ şi de Administraţie s-au 
desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Direcției generale educaţie şi cultură.
S-au desfășurat 16 ședințe ale Consiliului de administrație/
49  chestiuni  examinate,  2  ședințe  ale  Consiliului
consultativ/9 chestiuni examinate. Acces public asigurat  la
ședințe

Implicarea cadrelor didactice în dirijarea 
procesului decizional prin  participare 
activă la dezbaterile în cadrul  Consiliilor
profesorale

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură În cadrul şedinţelor  Consiliilor profesorale din instituţiile de
învăţământ s-au  examinat 60 de chestiuni cu  caracter 
formativ  şi dezvoltare profesională  şi 150  de chestiuni  
privind analiza procesului educaţional, în baza controlul 
intern şi monitorizării educaţionale. În cadrul Consiliilor 
profesorale au fost adoptate şi implementate 750 de decizii 



cu  implicarea cadrelor didactice şi personalului angajat. 400
cadre didactice au fost responsabile de organizarea activității
comisiilor metodice la disciplinele şcolare. 54 cadre 
didactice au fost alese în componența Consiliilor de 
administrare.

Promovarea interesului de creştere 
profesională  prin   grade didactice şi 
manageriale

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ Serviciul  Management 
al Curriculumului  şi  Formare 
Profesională

În cadrul procesului de atestare a cadrelor didactice şi 
manageriale 61,6% din cadrele  didactice sunt deținătoare de
grade didactice. 31,75% – preşcolari, 68,3% - şcolari.
Numai în anul 2021 au fost  atestate – 713 cadre didactice şi 
manageriale.

Organizarea activităţilor de cercetare 
didactică în cadrul  Serviciului  
management al curriculumului  şi  
formare profesională şi asigurarea unei   
asistenţe metodice relevante la nivel 
local

2021 APL I
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ
Serviciul  Management al 
Curriculumului  şi  Formare 
Profesională

În conformitate cu Planul-cadru pentru anul 2020-2021, 
scrisorilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind 
organizarea procesului educațional, curriculei, ediţia 2019 s-
au format   1135 de  cadre didactice şi manageriale , din ele 
340 cadre didactice formate la nivel național, 44 cadre 
manageriale  formate la nivel național. SMC FP a prestat 
315  de consultări şi asistenţe metodice.  
Rapoarte elaborate  - 12

Promovarea experienţei manageriale în 
problema dezvoltării organizaţionale a 
instituţiei

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

În problemele managementului educațional au fost 
organizate  8  seminare cu diseminată experienței  a unor  
instituţii din Chişinău şi cu implicarea formatorilor naţionali.
Beneficiari  - 282 persoane.

Creșterea incluziunii în 
sistemul de educație

Elaborarea uni plan construcție/ 
reabilitare/ modernizare/ extindere/ 
echipare a creșelor în localitățile în care 
există cerere pentru locuri de educație 
antepreșcolară

2021 APL I
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

În învățământul preşcolar  rata instituţionalizării copiilor de 
2-7 ani constituie  57,1%. Pe parcursul anului au fost 
deschise 2  grupe-creşă  în grădinița de copii nr.2 Sireţi,  
beneficiari – 45 copii
 

Elaborarea și implementarea planului de 
activități privind prevenirea abandonului 
școlar şi şcolarizării tuturor elevilor 

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Plan de activități elaborat și  implementat
Rata şcolarizării elevilor cu vârste 7-16 ani constituie -  
99,99%.
Rata abandonului şcolar în instituţii – 0, 03%

Organizarea și susținerea copiilor de a 
participa la tabere de vară tematice cu 
sejur de zi, COACT „ Divertis”, inclusiv 
a copiilor din familiile social vulnerabile,
cu dizabilități sau familii cu venituri 
mici.

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

În raion au fost create condiţii bune pentru odihna copiilor în
COACT ”Divertis” cu capacitatea de 9650 de locuri 
În anul 2021 pentru dezvoltare au fost investite  alocări  în 
COACT ”Divertis” – 439 490 lei
Nu a funcționat în legătură cu situația pandemică

Crearea şi dezvoltarea Serviciilor de 
psihopedagogie, de consiliere în 
grădinițe şi școli, de logopedie etc

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Seviciul de Asistență 
Psihopedagogică
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Plan anual elaborat de SAP şi realizat
Total elevi cu CES: 313, din ei în instituții de educație 
timpurie – 27 copii; în  gimnazii – 286 elevi
Ponderea copiilor din instituțiile de învățământ cu acces la 
astfel de servicii – 2,45%

Asigurarea tuturor copiilor cu manuale, 2021 Direcţia generală educaţie şi cultură În instituţiile de învăţământ activează 26  biblioteci școlare



literatură de dezvoltare, materiale 
didactice și echipamente necesare 
instruirii, inclusiv pentru copiii cu 
dezabilități  adaptate la necesitățile 
acestora

Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Beneficiari 8827 elevi/100% asigurare cu manuale școlare

Asigurarea învățământului preșcolar cu 
materiale didactice, jucării, echipamente 
necesare asigurării unei dezvoltări 
multilaterale a copiilor începând cu 
primele trepte de educație

2021 APL I
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Asigurare suficientă a IET cu materiale didactice, 
echipamente și jucării.

Asigurarea alimentației și transportării 
pentru toți elevii, inclusiv adaptat pentru 
copiii cu dezabilități ce se deplasează din
alte localități către  instituțiile de 
învățământ din circumscripție

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Ponderea copiilor cu acces la sistemul de alimentație – 58 %
Ponderea şi categoria copiilor alimentaţi: învățământ primar-
100% / 3598 elevi,  învăţământ preşcolar 100%/3916 
Total alimentați per raion: 7514 copii
Ponderea copiilor ce beneficiază de acces la servicii de 
transport organizat - 757 elevi
În raion 11 instituţii sunt desemnate de şcoli de 
circumscripţie 

Îmbunătățirea calității 
infrastructurii școlare și 
valorificarea eficientă a 
spațiilor instituțiilor de 
educație timpurie

Inventarierea tuturor spațiilor instituțiilor
de educație și elaborarea unui plan de 
valorificare a spațiilor neutilizate

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Capacitatea de proiect a instituţiilor de învățământ preşcolar 
constituie  5539 locuri, rata utilizării  – 76,6%
Rata spațiilor neutilizate per instituţie – 23,4%
Utilizarea spațiului educațional sub 50% - în 9 instituții
Utilizarea spațiului educațional sub 60%- 70% - 5 instituții
Utilizarea spațiului educațional sub 80% - 100% - 11 
instituții 
Utilizarea spațiului educațional peste 100  - 16 instituții

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
infrastructurii grădinițelor 
( inclusiv a spațiilor de joacă exterioare), 
școlilor și liceelor

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Dezvoltarea condiţiilor de educaţie şi dotare a procesului 
educaţional în instituţii  se realizează în conformitate cu 
Planurile strategice de dezvoltare a învăţământului  la nivel 
local, aprobate de Consiliile profesorale/pedagogice şi 
coordonate cu APL: şcoli/grădinițe reabilitate  - 7/14;  
terenuri sportive construite/modernizate – 0/2;  terenuri de 
joacă construite/modernizate – 0/8. 

Asigurarea instituțiilor de învățământ cu 
calculatoare, acces la internet şi 
infrastructura necesară implementării cu 
succes a tehnologiilor informaționale şi a
comunicațiilor în procesul educațional

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

În anul 2021 instituţiile au beneficiat de o donație de 411 
calculatoare de la MEC.
Numărul de  calculatoare per elev constituie – 1/10
Numărul școlilor cu acces la servicii de internet calitative -
71/ 100% 

Asigurarea securității externe a 
instituțiilor de învățământ

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Şcolilor asigurate cu sisteme de securitate  - 7
Instituţii îngrădite - 26
Instituţii cu personal de pază la intrare - 2



Atragerea, menținerea și 
perfecționarea cadrelor 
didactice

Proiect de asigurare   cu locuințe a 
tinerilor specialiști în domeniul educației

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Nerealizat

Motivarea şi susținerea cadrelor 
didactice privind creșterea profesională 
la nivel raional prin acordarea premiilor 
bănești, diplomelor de merit profesorilor 
cu performanțe înalte

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Creşterea profesională şi încurajarea cadrelor didactice este 
asigurată prin  atestate a 713 cadre didactice şi manageriale, 
175 cadre premiate cu prilejul Zilei profesionale a 
lucrătorilor din învăţământ  cu alocarea mijloacelor  
financiare în sumă de153, 3 mii lei.
Sporul acordat  pentru performanţe  a fost acordat la   1135 
pedagogi.
11 cadre didactice au participat  la concursul: Pedagogul 
anului 
Numărul total de   beneficiari:  2034 cadre

Formarea continuă a cadrelor didactice  
Recalificarea cadrelor didactice.

2021 APL I
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ
Serviciul  Management al 
Curriculumului  şi  Formare 
Profesională 

S-au format în 2021 – 385 cadre didactice din şcoli, 
recalificate - 3
Surse alocate pentru formarea cadrelor didactice şi 
manageriale – 576 mii lei

Pregătirea elevilor pentru participarea în 
cadrul concursurilor raionale,  naționale 
și internaționale

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Conform planurilor manageriale aprobate pentru anul curent
Numărul  copiilor participanți la concursuri naționale - 310
Numărul. copiilor participanți la concursuri internaționale – 
111
Numărul copii participanţi la concursuri raionale - 498
(Concurs de inteligenţă:”Potop de stele-n miez de ghenar”, 
Concurs „La izvoarele înțelepciunii” , concursul 
declamatorilor,  Concursul”Arca lui Noe”, Concurs de 
fotografie , Concurs de poezie, concurs raional „Holocaust”, 
concurs „Viaţa are prioritate”, concurs „Dor de Vieru”, 
concurs „Cunoaşte-ţi Parlamentul”, concursuri de desen, 
festival-concurs „Cântec Pascal” etc)

Elaborarea strategiei de evaluare internă 
a calității pentru fiecare instituție 
educațională

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Activitatea Direcţiei generale educaţi şi cultură  privind 
evaluarea şcolară se desfăşoară în conformitate cu 
documentele elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării:
Regulamentul de notare şi evaluare a rezultatelor şcolare, 
promovarea şi absolvirea în învățământul primar şi secundar
Regulamentul cu privire la examenul naţional de bacalaureat
Regulamentul cu privire la examenele naţionale de absolvire
a gimnaziului 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a testării naționale



în învățământul primar 
Metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ 
general.
Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din 
învățământul general 
Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din 
învățământul general 

Dezvoltarea competențelor cadrelor 
didactice și celor manageriale în 
domeniul dezvoltării durabile, în 
particular abordarea bazată pe drepturile 
omului și egalității de gen, protecția 
mediului, promovării modului sănătos de
viață, predarea cu suportul tehnologiilor 
digitale în scop informativ, aplicativ și 
creativ, pentru a ghida elevii și studenții 
să obțină abilități necesare în viitor

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

În 25 instituţii de instituţii elevii beneficiază de cursuri 
opţionale privind protecția mediului şi promovarea modului 
sănătos de viață: 304 elevi din învăţământul primar, 754 din 
învăţământul gimnazial, 570 din învăţământul liceal 
Numărul de elevi implicaţi:  1628
Total beneficiari: 5052
Numărul  de activităţi de ghidare în carieră:  50/ 884 elevi
Stimularea, încurajarea şi promovarea performanţelor 
şcolare  la nivel instituţional şi raional: 33 elevi beneficiari 
de bursa consiliului raional, 7 studenţi beneficiari de bursă 
specială.

Crearea oportunităților pentru 
participarea cadrelor didactice la 
activități științifice și de perfecționare 
profesională, la nivel național și 
internațional; creșterea mobilității 
cadrelor profesorale

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Cadrelor didactice ce au participat la  activități științifice, de 
perfecționare profesională – 70
Numărul de cadre didactice formatori naţionali – 2
Numărul de cadre didactice formatori  raionali  – 21
Numărul de cadre didactice  cu grade ştiinţifice  - 4

Angajarea minimului necesar de cadre în
fiecare instituție de învățământ pentru a 
asigura o bună incluziune a copiilor cu 
necesități speciale în instituțiile de 
învățământ

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

În Serviciul raional de asistență psihopedagogică  angajaţi – 
6 specialişti 
Centre de resurse pentru educaţia incluzivă – 24
Cadre didactice de sprijin angajate – 34
Logopezi angajaţi – 7 
Psihologi angajaţi  – 10

Crearea unui sistem de 
educație centrat pe 
necesitățile copiilor și 
sporirea șanselor de 
integrare a acestora în 
etapele ulterioare de 
învățământ

Majorarea și diversificarea numărului de 
cercuri, secții sportive

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Cercuri de activitate artistică şi extraşcolare în şcoli – 80/ 
4354
Cercuri în instituţiile de creaţie a elevilor( CCE) - 53 cercuri 
- 636 copii
Secții sportive în şcoli : 79/ 1670
Secții sportive (Şcoala sportivă) - 32 grupe /427 tineri
Total  beneficiari - 7787

Crearea asociațiilor de părinți și grupuri 
de sprijin pentru promovarea și 
respectarea drepturilor copiilor

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Educarea copiilor privind provocările 
dezvoltării durabile: automatizarea 

2021 APL I
APL II În conformitate cu Planul-cadru pentru 2020-2021 şi



locurilor de muncă, utilizarea eficientă a 
resurselor, protejarea mediului, atenuarea
efectelor schimbării climei, schimbările 
demografice, drepturile omului şi 
egalitatea de gen, nediscriminarea, 
implicare civică etc.

Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Curriculum s-au acordat 6 cursuri opţionale, beneficiari  
1934 elevi

Crearea și implementarea unui plan de 
dezvoltare la copii a  aptitudinilor, 
abilităților și competențelor precum 
gândirea critică și creativă, colaborarea, 
flexibilitatea, tehnologiile 
informaționale, antreprenoriat

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

În conformitate cu  curricula disciplinară şcolară şi 
Proiectarea de lungă durată a cadrelor didactice 

Crearea unui sistem participativ de 
guvernanță a instituțiilor de învățământ 
cu implicarea părinților, elevilor

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Plan  elaborat și implementat
Părinţi în Consiliile de administraţie - 70
Părinţi în Consiliile părinţeşti  - 550

Crearea unui mecanism eficient de 
feedback privind calitatea educației din 
partea elevilor, studenților, administrației
instituțiilor de învățământ, profesorilor, 
părinților, angajatorilor

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Chestionare completate de  elevi/părinţi, online, pe subiecte 
privind calitatea educației  -  360/125  elevi/părinţi
Ateliere de reflecţie organizate cu cadrele didactice la 
disciplinele şcolare la organizarea procesului educaţional în 
condiţii specifice 2021 -  13/699 beneficiari
Şedinţe de lucru ca cadrele manageriale şcolare/preşcolare  -
28

Monitorizarea indicatorilor de calitate, 
performanţe şi rezultate şcolare
 (Metodele de predare-învățare, 
instrumentele de evaluare şi rezultatele 
elevilor la evaluarea curentă, sumativă şi 
docimologică)

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Rapoarte  de  monitorizare  elaborate  –  3  per  instituţie
(Semestrul I, Semestrul II, Anual)
Rezultate şcolare:
Învăţământ primar
Total clase/elevi – 158/ 3642
Raportul  clasă/elev  constituie     -    1 / 23,05
Raportul cadru didactic per elev    -   1/  23,20
Cu situaţia şcolară încheiată  - 3642
Promovaţi în clasele următoare - 3642
Admişi la  probele testării naţionale, clasa IV  - 870 elevi 
Promovaţi în clasa V – 870 elevi 
Învăţământ gimnazial
Total clase/elevi – 200/4367
Numărul mediu de copii în clasă constituie – 1/21,8 elevi.
Raportul cadru didactic/elev constituie – 1/ 20,3  elevi
Rata promovabilităţii constituie  - 98,85%
Calitatea cunoştinţelor  - 32,57%
Candidaţi admişi la examenele de absolvire gimnaziu – 763
Au susţinut examenele de absolvire  - 760
Respinşi  -  3  absolvenţi  (  2–gimnaziul  Recea,  1–LT



„M.N .Vornicescu” Lozova )
Rata promovabilităţii la examene constituie – 99,61%
Învăţământ liceal
Total clase/elevi –  45/948
Numărul mediu de copii în clasă constituie – 1/21,0 elevi.
Raportul cadru didactic/elev constituie – 1/ 18,3  elevi
Rata promovabilităţii constituie  - 99,47%
Calitatea cunoştinţelor  - 39,87%
Rezultatele examenului de bacalaureat:
Au participat - 223 candidaţi
Au fost promovaţi -  203
Au fost respinşi – 20 
Rata promovabilităţii constituie- 91,3%      Calitatea 
cunoştinţelor – 18,71%
Rezultate şcolare per raion
Cu raportare la anii precedenţi  se constată  micșorarea  
numărului  de elevi din sistemul educațional raional  ( în 5 
ani regres de contingent -224 elevi) 
Total elevi – 8923
Total clase -  405 (  primar -185, gimnaziu -202, liceu - 43)
Numărul mediu de copii în clasă constituie – 1/ 22,14 elevi.
Raportul cadru didactic/elev constituie – 1/ 11,91  elevi
Rata reuşitei şcolare constituie  -  99,32%
Calitatea cunoştinţelor constituie  -   20,5% 
Numărul de elevi calificaţi  prin descriptori – 3642 elevi

Promovarea parteneriatelor în educație 
(școală – autorități locale, școală – 
părinți, școală – agenți economici, școală
– societate civilă)

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Instituţii ce practică parteneriate : școală – autorități locale, 
școală – părinți, școală – agenți economici, școală – 
societate civilă – 26
Instituţii ce practică parteneriate internaționale – 16
( România, Belarus, Polonia, Italia) 

Dotarea bibliotecilor din instituțiile de 
învățământ cu fonduri de carte noi, 
relevante și cu acces la bibliotecile 
online

2021 Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Procurări manuale - 590 538, 48   lei
Procurări literatură didactică -18 357,85 lei
Procurări literatură periodică - 90 262,55 lei
Numărul împrumuturilor de carte anuale  - 271 674 ex.
Donaţii/ literatură artistică  -26 479, 43 lei

Consolidarea legăturilor 
dintre instituțiile de 
învățământ și piața muncii

Dezvoltarea unui program de orientare 
profesională și ghidare în carieră la toate 
nivelurile de învățământ în perspectiva 
creșterii relevanței educației și formării, 
în special pentru copiii din grupurile 
defavorizate

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Programe  de ghidare în carieră - 2
Programe implementate: Curriculum la disciplina Educaţie 
tehnologică, clasa IX, modulul „ Domenii profesionale „
Beneficiari –  884  elevi ; Curriculum la disciplina  
Dezvoltarea personal, clasa I-XII, Modulul „ Orientare 
profesională”
Beneficiari – 8827  elevi

Crearea uni program de informare a 
populației privind cererea pe piața forței 

2021 APL I
APL II

Nerealizat



de muncă, prognozele pieței muncii;  
privind relevanța obținerii unei educații 
bune, inclusiv privind conceptul de 
educație continuă și învățare pe tot 
parcursul vieții în corespundere cu 
cerințele pieței forței de muncă

Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Facilitarea dezvoltării în raion a 
serviciilor de formare continuă a 
populației adulte și asigurarea 
(re)profesionalizării periodice a 
populației apte de muncă pentru 
asigurarea competitivității acestora pe 
piața forței de muncă

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Nerealizat

Asigurarea accesului la informații și la 
diversitatea oportunităților de învățare 
continuă a populației, în special din zona 
rurală

2021 APL I
APL II
Direcţia generală educaţie şi cultură
Administraţiile instituţiilor de 
învăţământ

Nerealizat

Domeniul: ASISTENȚA SOCIALĂ
Obiectiv general: Modernizarea și oferirea serviciilor de asistență socială
Acțiuni Subacțiuni Perioada de 

implementare
Responsabili Nivel de realizare - descriere succintă

1.Fortificarea capacităților
și sporirea gradului de 
profesionalism al 
resurselor umane

1.1 Formarea continuă a personalului din
domeniul social

2021 specialist resurse umane, șef 
servicii, șef-adjunct

În perioada de raportare a fost întocmit planul anual de 
formare privind necesitățile de instruire a angajaților din 
domeniul social. Conform planului de formare au fost stabilite
tematicile instruirilor inițiale și continue a angajaților din 
domeniul social și realizate instruirile a – 152 angajați, dintre 
care - 9 funcționari publici, - 20 specialiști instruiți anual în 
scrierea proiectelor,- 32 specialiști ce au realizat vizite de 
studiu și schimb de experiență.
Asigurarea  procesului  de  supervizare  a  angajaților  prin  –
150 ședințe de supervizare.

1.2 Motivarea personalului din domeniul 
social

2021 specialist resurse umane, șef 
servicii, șef-adjunct

În perioada de raportare au fost realizate evaluările 
trimestriale a competențelor profesionale a angajaților din 
domeniul social privind obținerea calificativelor de 
performanță și motivarea în activitatea profesională a 220 
angajați



1.1 1.3. Îmbunătățirea managementului și 
organizării sistemului de furnizare a 
serviciilor sociale

2021 șefi servicii sociale,  șef-adjunct 
Direcție

5 servicii sociale acreditate, 
sistem de management electronic al circulației documentelor 
Platforma  M- Connect elaborată/ implementată

2. Îmbunătățirea calității 
serviciilor sociale integrate

3.  Sporirea gradului de 

3.1 2.1.Consolidarea mecanismelor de 
coordonare, monitorizare și evaluare a 
serviciilor sociale

2021 șefi servicii sociale,  șef-adjunct 
Direcție

12 specialiști instruiți în vederea realizării monitorizării și 
evaluării, 
20 rapoarte de monitorizare elaborate anual,
 1 raport de evaluare a serviciilor sociale la nivel comunitar

2.2. Dezvoltarea/ reorganizarea/ 
eficientizarea serviciilor sociale 
existente și dezvoltarea unor servicii 
sociale noi

2021 șefi servicii sociale,  șef-adjunct 
Direcție, șef - Direcție

12 servicii sociale prestate, 
5 servicii sociale prestate conform standardelor minime de 
calitate, 
0 servicii sociale noi create, 2500 beneficiarii servicii sociale,
4 propuneri modificări legislative oportune elaborate anual,
Sprijin familial - 37 familii în sumă de 171500 lei;
Pachet alimentar - 475 titulari în sumă de 119000 lei;
Suport monetar -  124 persoane în sumă de 320000 lei;
Serviciul de Îngrijire Socială la domiciliu – 248 beneficiari;
Serviciul social ,,Asistență personală” – 124 beneficiari;
Serviciul social ,,Asistență parentală profesionistă” – 25 
beneficiari;
Serviciul social ,,Casă de copii de tip familial”- 12 
beneficiari;
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte – 22 
beneficiari;
Serviciul social ,,Plasament familial pentru adulți” – 2 
beneficiari;
Serviciul protezare și ortopedie - 465 beneficiari;
Serviciul balneo - sanatorial -  65 beneficiari.

2.3. Modernizarea bazei tehnico-
materiale și eficientizarea serviciilor 
sociale

2021 șefi servicii sociale,  șef-adjunct 
Direcție, șef - Direcție

Echipament  de  protecție  procurat  pentru  Serviciul   de
îngrijire  socială  la  domiciliu  (scurte  pentru  sezonul  rece,
halate și încălțăminte pentru sezonul rece/cald, genți pentru
produse,  mănuși  de  protecție,  măști,  șervețele  și
dezinfectant).
Serviciul de asistență socială comunitară asigurat cu aparataj 
și tehnică conform standardelor.
Bunuri achiziționate pentru Centrul de plasament pentru 
persoane vârstnice și adulte: 2 frigidere, 20 paturi și dulapuri 
pentru beneficiari, mese și scaune pentru sufrageria Centrului,
veselă, haine și lenjerie pentru beneficiari.
Serviciul asistență parentală profesionistă: paturi pentru copii,



accesibilitate al 
beneficiarilor la 
infrastructura socială

produse igienice, produse alimentare, produse farmaceutice, 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru

2.4. Creșterea capacității de acțiune în 
domeniul social la nivel raional, adaptat 
nevoilor sociale și resurselor disponibile

2021 șefi servicii sociale,  șef-adjunct 
Direcție, șef - Direcție

baza de date a prestatorilor de servicii sociale, serviciilor 
prestate, 1500 de cazuri referite de DGAS către instituții  care
oferă servicii sociale specializate și de specializare înaltă

2.5 Creșterea participării pe piața muncii 
a categoriilor vulnerabile

3.1 Asigurarea accesibilității clădirilor de
menire publică

2021

2021

ANOFM
DGAS

Direcția economie 

5 persoane cu dizabilități integrate în câmpul muncii, 3 
persoane eliberate  din detenție și încadrate în câmpul muncii,
12 persoane cu vârsta de 60+ asistate pentru menținerea/ 
continuarea activității, 0 persoane cu dizabilități care au lansat
o afacere

nu a fost realizat nici studiu de evaluare a accesibilității 
clădirilor publice din raion elaborat, raport de monitorizare a 
includerii în documentația de proiect a instituțiilor publice a 
cerințelor de accesibilizare a edificiilor elaborat

3.2. Asigurarea accesibilității la transport
la transport și spațiul urban.

2021 Serviciul transport, 
Serviciul protezare și ortopedie

0 evenimente de sensibilizare a agenților economici 
transport privind adaptarea unităților de transport la nevoile 
persoanelor cu dizabilități,
0 unități de transport adaptate persoanelor cu dizabilități 
locomotorii, 
36 persoane cu dizabilități asigurate cu fotolii rulante și 
mijloace ajutătoare; 
67 persoane cu dizabilități au primit tratament sanatorial;      
17 persoane asigurați cu bastoane, 228 persoane au primit 
încălțăminte ortopedică; 34 persoane încălțăminte specială; 9
persoane proteze membre superioare 

4. Dezvoltarea canalelor de 
comunicare și sporirea 
gradului de transparență a 
sistemului de asistență 
socială 

4.1. Dezvoltarea mijloacelor de 
comunicare SAS

2021 șef- adjunct, șef- Direcție, șef- 
servicii sociale

instrumente de comunicare implementate: Pagina web a 
DGAS elaborată și funcțională, rețea de socializare 
funcțională, aplicația Harta Serviciilor Sociale creată și 
funcțională,
1500 ghiduri beneficiarului de servicii sociale elaborat și 
diseminat, Boxe de idei, sugestii și reclamații pentru 
colectarea feedback-ului beneficiarilor instalate, 1500 
persoane informate direct privind activitatea serviciilor 
sociale;



4.2. Promovarea serviciilor sociale 2021 șef - adjunct, șef - Direcție, șef - 
servicii sociale

25 istorii de succes ale angajaților din domeniul social 
diseminate, 20 evenimente de diseminare a informațiilor 
privind serviciile de asistență socială existente, a bunelor 
practice organizate,
245 participanți la evenimente, gradul de cunoaștere de către
populația raionului a serviciilor sociale privind activitatea 
instituțiilor prestatoare de SAS

5. Asigurarea durabilității 
financiare pentru servicii 
integrate de asistență socială 
și crearea unor servicii 
sociale noi prin atragere de 
fonduri și dezvoltarea 
parteneriatelor

5.1. Optimizarea valorificării bugetului 
DGAS

2021 contabil
șef - adjunct, șef - Direcție, șef - 
servicii sociale

buget participativ, elaborat, aprobat și implementat, raport 
de monitorizare și evaluare elaborat

5.2. Dezvoltarea antreprenoriatului 
social

2021 șef - adjunct, șef - Direcție, șef - 
servicii sociale

0 vizite de studiu la întreprinderile ce practică 
antreprenoriatul social efectuate

5.3. Dezvoltarea unor parteneriate 
publice-private

2021 șef - adjunct, șef - Direcție,
ONG-uri de profil

1 serviciu social oferite cu suportul societății civile, 25 
beneficiari serviciilor date

5.4. Consolidarea capacităților în 
atragere de fonduri

2021 șef - adjunct, șef - Direcție,
ONG-uri de profil

3 proiecte atrase, valoare proiectelor atrase, 3 servicii 
dezvoltate, create ca urmare a fondurilor atrase

5.5. Dezvoltarea parteneriatului 
strategic cu organizațiile necomerciale

2021 șef - adjunct, șef - Direcție,
ONG-uri de profil

22 parteneriate existente, 
5 parteneriate și acorduri de colaborare încheiate, bază de 
date creată a organizațiilor neguvernamentale din raionul 
Strășeni 

Domeniul: Cultură

Obiectivul 1: Dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural al raionului Strășeni

Acțiuni Sub-acțiuni  Perioada de 
implementare

Responsabili de 
implementare

Nivel de realizare -
descriere succintă

1. Documentarea și evidența 1.1. Întocmirea registrelor patrimoniului 2021 DGEC Au fost întocmite 27 registre ale formațiilor artistice de 



patrimoniului cultural 
raional

cultural mobil al raionului SCTTS
APL I, II

amatori cu titlul model
130 meșteri populari au expus lucrările în cadrul 
evenimentelor desfășurate și organizate de SCTTS, cât și de 
CNCPPCI
Au fost organizate 4 festivaluri raionale, naționale – 
Festivalul de colinde ”Colindăm, colindăm iarna” 
mănăstirea Țigănești, Festivalul – concurs național ”Cu noi 
este Dumnezeu”, s. Sireți (online), Festivalul raional ”Un 
dor cu numele Moldova”, Festivalul obiceiurilor și tradițiilor
de iarnă ”Florile Dalbe”

1.2. Consolidarea parteneriatului cu 
agențiile și asociațiile de promovare și 
protejare culturală din Republica Moldova

2021 DGEC
SCTTS

A fost încheiat Acordul de cooperare și colaborare cu 
Consiliul Județean Harghita în domeniile: turism, tineret, 
sport, colaborare culturală

2. Programe de promovare și
încurajare a parteneriatelor 
de sector

2.1. Dezvoltarea programelor 
interculturale comune cu 
raioanele/regiunile înfrățite

2021 DGEC
SCTTS

A fost elaborat planul de acțiuni în comun cu Consiliul 
Județean Maramureș
Au fost efectuate 2 vizite de lucru în Județul Maramureș și 
Harghita

2.2. Promovarea și certificarea 
parteneriatelor publice-private pentru 
asigurarea rețelei de instituții culturale din 
raion

l 2021 DGEC
SCTTS

Au fost elaborate 34 de programe de activitate în comun cu 
instituțiile de cultură din raion

3. Programe de popularizare 
și promovare a patrimoniului
cultural raional

3.1. Promovarea portului popular și a 
tradițiilor din raion (costume naționale)

2021 DGEC
SCTTS
APL I

Au fost organizate 4 parade a portului popular în cadrul 
Festivalurilor organizate de SCTTS
Au fost procurate 7 seturi de costume naționale  comuna 
Pănășești , 2 seturi Rassvet, 4 seturi s. Recea, 10  seturi CRC
Strășeni, 6 seturi Drăgușeni, 10 seturi com. Lozova, 7 seturi 
com. Gălești

3.2. Elaborarea, publicarea materialelor 
promoționale, a filmelor documentare 
privind patrimoniul cultural al raionului

2021 DGEC
SCTTS
APL I

Au fost elaborate 14 filmulețe dedicate obiceiurilor și 
tradițiilor de iarnă din localitățile raionului

3.3. Informarea publicului cu privire la 
valorile patrimoniului cultural imaterial 
prin demararea unor companii de 
informare și promovare

2021 DGEC
SCTTS
APL I

4 ateliere de informare create în teritoriu: Ana Mărgineanu –
promovarea țesutului de covoare, Maria Rusu – 
confecționarea straielor populare, Ludmila Creciun - țesutul 
prosoapelor, Calancea Lilea și Voloc Dina – confecționarea 
iilor, Olga Chiriac – confecționarea cămășilor bărbătești și 
iilor.

3.4. Organizarea Festivalurilor locale de 
promovare a culturii naționale

2021 DGEC
SCTTS
APL I

4 Festivaluri organizate pentru promovarea culturii 
naționale, 83 de colective participante

4. Program de reabilitare a 4.1. Reabilitarea bisericii din lemn din. s. 2021 DGEC A fost înaintat proiectul tehnic pentru finanțarea bisericii din



monumentelor arhitecturale
Vorniceni SCTTS

APL I
lemn s. Vorniceni, dar nu a fost selectat (ADR Centru)

Obiectivul 2: Promovarea și îmbunătățirea bibliotecilor din raionul Strășeni

1.Program de valorificare a 
infrastructurilor bibliotecilor
din raion

1.1. Modernizarea infrastructurii 
bibliotecilor 

2021

DGEC
SCTTS
APL I

34 biblioteci publice modernizate
52 specialiști instruiți
2050 donații de cărți

2.Programe de dezvoltare a 
serviciilor interactive de 
bibliotecă prin utilizarea 
tehnologiilor informaționale 
de ultimă generație

2.1.Efectuarea achizițiilor de resurse 
informaționale și documente în format 
digital

2021
DGEC
SCTTS
BPR  ”Mihail Sadoveanu”

16 achiziții realizate

2.3.Dezvoltarea serviciiilormoderne prin 
utilizarea tehnologiilor digitale

2021
DGEC
SCTTS
BPR  ”Mihail Sadoveanu”

33 biblioteci beneficiare
52 participanți la seminare

Domeniul: Turismul

Obiectiv: Îmbunătățirea serviciilor turistice din raionul Strășeni

1. Diversificarea 
portofoliului de produse 
turistice

1.1.Promovarea turismului vitivinicol, 
etnocultural și religios

2021

DGEC
SCTTS
APL I,II

Au fost organizate 2 Festivaluri cu promovarea turismului 
religios: ”Colindăm, colindăm iarna…”, ”Hristos a înviat!”

1.2.Dezvoltarea și organizarea traseelor 
turistice noi

2021

DGEC
SCTTS
APL I,II

Lansarea traseului turistic etno-cultural, vitivinicol -  ”Vatra 
Domeniului”, ”Crama Vornic”, ”Casa Mierii”, s. Vorniceni, 
com Micleușeni
2000 participanți pe parcursul anului

1.3.Organizarea concursurilor, 
festivalurilor și a altor manifestări socio-
culturale, locale, regionale, naționale

2021

DGEC
SCTTS
APL I,II

4 manifestări locale
5 manifestări sociale
4 manifestări regionale
5 manifestări naționale

1.4. Promovarea centrelor de 
meșteșugărit tradițional în spațiul rural

2021

Ministerul Culturii
CNCPPCI
DGEC
SCTTS

20 ateliere de lucru, CRC Strășeni, Casa Cultură s. Rassvet, 
com Lozova, Casa Cultură Romanești în parteneriat cu 
CNCPPCI
14 expoziții ale meșteșugăritului tradițional
8 manifestații organizate

1.5.Identificarea patrimoniului cultural în
raion și promovarea acestuia prin 
intermediul internetului, hărților turistice,
broșurilor, ghidurilor și a altor materiale 
publicitare

2021
DGEC
SCTTS

2 broșuri cu tematică ” Eminesciana 35”, ”Raionul Strășeni”
4 festivaluri raionale și 1 internațional
Evenimentele au fost promovate prin intermediul mass-
media, rețelelor de socializare, plasarea anunțurilor pe 
pagina web a Consiliului raional Strășeni

1.6.Elaborarea portofoliului de 
evenimente și manifestări culturale 
artistice din raion

2021
DGEC
SCTTS 20 programe și activități elaborate în termenii rezonabili



2.Dezvoltarea capacității 
instituționale în domeniul 
turistic

2.1.Stimularea și creșterea participării 
comunităților locale la dezvoltarea 
infrastructurii locale, promovarea și 
dezvoltarea de noi Gal-uri în raion

2021
DGEC
SCTTS
APL I

Pe parcursul anului au loc mai multe sesiuni de informare a 
beneficiarilor în cadrul programelor înaintate către 
finanțatori
Totodată au fost organizate mese rotunde/simpozioane cu 
tematici: protejarea mediului și infrastructură

3.Dezvoltarea infrastructurii 
de suport turistic

3.2.Amplasarea indicatoarelor și 
panourilor informative, cu indicația 
localităților și obiectivelor turistice

2021
DGEC
SCTTS

La intrarea în fiecare localitate din raion(36) sunt amplasate 
indicatoarele și panourile cu denumirea localități/obiective 
turistice

3.3.Crearea zonelor de agrement turistic 
în apropierea obiectivelor turistice

2021
DGEC
SCTTS
APL I

1 zonă de agrement creată ”Vatra Dumeniului”
2000 vizitatori

Domeniul: Tineret și sport

Obiectiv: Dezvoltarea culturii sportului în societate

1.Sporirea gradului de 
participare activă a 
populației din raion cu 
complex de măsuri ce 
popularizează modul sănătos
de viață

1.1.Organizarea și desfășurarea acțiunilor
sportive locale și raionale

2021

DGEC
SCTTS
APL I
APL II

3 competiţii republicane (Campionatul republican la joc de 
dame și șah, Campionat republican la lupte libere U-23, 
Campionat național la taekwon-do)
2 competiţii raionale (Turneu raional la joc de dame și șah, 
Cupa Președintelui la mini-fotbal);
2 competiţii europene (Campionatul European la taekwon-
do Kazan din Rusia, Campionatul european de luptă corp la 
corp din Belarus, Minsk)

1.2.Aducerea la cunoștință publicului 
larg evenimentele sportive prin 
demararea unor companii de informare

Anul 2021
DGEC
SCTTS

Pe parcursul anului au fost organizate mai multe companii 
de informare pentru fiecare competiție în parte: plasarea pe 
pagina web a anunțurilor, 2 flashmob-uri

1.3.Dotarea și procurarea echipamentului
necesar pentru instituțiile cu profil 
sportiv

Anul 2021

DGEC
SCTTS
APL I
APL II

60 beneficiari
30 seturi  inventar sportiv

1.4.Asigurarea metodică a instituțiilor 
sportive din raion

Anul 2021
DGEC
SCTTS

Au fost organizate 3 seminare cu lucrătorii din domeniul 
educației fizice și sportului și mai multe 1 lecție deschisă

1.5.Asigurarea cu transport a echipelor 
sportive la competiții

Anul 2021
DGEC
SCTTS
APL II

Toate echipele sportive care au solicitat transport pentru 
participarea în cadrul diferitor competiții sportive, au fost 
asigurate în termenii stabiliți

2.Valorificarea 
parteneriatelor naționale și 
internaționale

1.1.Colaborarea cu MECC, Comitetul 
Olimpic, federațiile sportive naționale și 
internaționale

Anul 2021
DGEC
SCTTS
APL II

A fost încheiat acordul de cooperare cu Consiliul Județean 
Harghita elaborat Planul comun de acțiuni, inclusiv și pe 
domeniul sportului
Au fost organizate 2 vizite de lucru în România (jud. 
Maramureș, jud. Harghita) și planificate competiții sportive 
între elevi și tineret în taberele de vară



Anexă 
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 1/    din     martie 2022

                                                                                                                 Planul de acțiuni
pentru anul 2022 privind implementarea Strategiei de dezvoltare

integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025  
                                                       

Domeniul: Capacitatea administrativă
Obiectivul 1: Consolidarea capacității managementului administrației publice raionale

Programe Proiecte Indicatori de
monitorizare

Perioada de
implementare

Surse Responsabili de execuție

Sporirea calității serviciilor 
publice prin managementul 
eficient al resurselor umane

Asigurarea angajării și promovării 
personalului pe bază de merite

Numărul persoanelor 
angajate
Numărul persoanelor 
promovate

2022 Interne Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală educație 
și cultură
Direcția generală asistență 
socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe 
Serviciul juridic

Asigurarea creșterii și dezvoltării 
profesionale a personalului angajat și 
a aleșilor locali

Numărul angajaților 
instruiți
Numărul aleșilor locali 
instruiți

2022 Interne Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală educație 
și cultură
Direcția generală asistență 
socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Îmbunătățirea condițiilor de muncă 
pentru personalul angajat, prin dotarea
birourilor cu echipamente TIC

Echipament procurat 2022 Interne, externe Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală educație 
și cultură
Direcția generală asistență 
socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Obiectivul 2: Asigurarea procesului decizional public participativ în actul de guvernare locală



Sporirea nivelului de 
participare a societății civile
în procesul decizional

Dezvoltarea mecanismului de 
participare a cetățenilor la procesul 
decizional

Numărul de dezbateri 
publice
Numărul proiectelor de 
decizii dezbătute
Numărul recomandărilor
recepționate
Numărul persoanelor 
care au participat în 
cadrul dezbaterilor 
publice

2022 Interne Secretarul Consiliului 
raional
Direcția generală educație 
și cultură
Direcția generală asistență 
socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Asigurarea informării publicului 
despre procesul decizional

Numărul anunțurilor 
privind consultarea 
proiectelor de decizii
Numărul proiectelor de 
decizii publicate

2022 Interne Secretarul Consiliului 
raional
Persoana responsabilă din 
cadrul Aparatului 
președintelui raionului
Șeful Direcției generale 
educație și cultură
Șeful Direcției generale 
asistență socială
Șeful Direcției economie și
infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

Obiectivul 3: Îmbunătățirea transparenței în actul de guvernare locală
Îmbunătățirea

transparenței actului de
guvernare locală

Informarea publicului prin intermediul
paginii web oficiale, panourilor 
informative, despre activitatea 
autorităților publice raionale

Numărul deciziilor 
adoptate
Numărul dispozițiilor cu
caracter normativ
Numărul comunicatelor
Numărul anunțurilor
Numărul vizitelor în 
teritoriu

2022 Interne Secretarul Consiliului 
raional
Persoana responsabilă din 
cadrul Aparatului 
președintelui raionului
Șeful Direcției generale 
educație și cultură
Șeful Direcției generale 
asistență socială
Șeful Direcției economie și
infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

Organizarea și asigurarea accesului la 
informațiile de interes public

Numărul solicitărilor de 
informații
Numărul vizitatorilor pe 
pagina web oficială

2022 Interne Persoana responsabilă din 
cadrul Aparatului 
președintelui raionului
Șeful Direcției generale 
educație și cultură
Șeful Direcției generale 
asistență socială
Șeful Direcției economie și



infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

Obiectivul 4: Consolidarea relațiilor de colaborare locală, regională, transfrontalieră

Crearea și dezvoltarea 
parteneriatelor în realizarea 
proiectelor comune în 
probleme prioritare

Îmbunătățirea mecanismului de 
implicare a organizațiilor non-
guvernamentale în implementarea 
politicilor la nivel comunitar

Organizarea meselor 
rotunde și atelierelor cu 
organizațiile non-
guvernamentale cu 
scopul creării 
parteneriatelor 
investiționale sau de 
dezvoltare a proiectelor 
de infrastructură

2022 Interne, externe Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală educație 
și cultură
Direcția generală asistență 
socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 
Primăriile

Dezvoltarea și promovarea procesului 
de cooperare regională

Vizite organizate privind
promovarea cooperării 
regionale și 
implementării 
proiectelor de dezvoltare
regională

2022 Interne Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală educație 
și cultură
Direcția generală asistență 
socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 

Menținerea și dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu partenerii externi

Stabilirea parteneriatelor
și încheierea acordurilor 
de colaborare cu 
parteneri externi

2022 Interne, externe Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală educație 
și cultură
Direcția generală asistență 
socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 

Crearea și organizarea 
schimburilor de experiență 
cu județele înfrățite

Menținerea și dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu județele înfrățite

Numărul vizitelor de 
lucru și schimb de 
experiență

2022 Interne, externe Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală educație 
și cultură
Direcția generală asistență 
socială



Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 

Domeniul: Finanțe publice
Obiectiv general: Îmbunătățirea eficienței și transparența autonomiei financiare a APL Strășeni prin implementarea managementului financiar

Sporirea procesului de 
elaborare și  executare a 
bugetului

Organizarea ședințelor publice în faza 
de elaborare a proiectului de buget

Numărul de ședințe 
organizate

2022 0,0 Direcția finanțe

Informarea publicului prin intermediul
paginii  Web a Consiliului raional  
despre mersul elaborării și executării 
bugetului

Numărul de publicări pe 
pagina Web

2022 0,0 Direcția finanțe
Aparatul președintelui 
raionului

Stimularea colectării 
veniturilor proprii

Asigurarea conlucrării între APL de 
ambele niveluri și Inspectoratul fiscal 
privind acumularea veniturilor proprii 
la bugetul local
Asigurarea estimării veridice a 
veniturilor bugetului raionului

Suma veniturilor proprii 
încasate

2022 0,0 Direcția finanțe 
Primăriile 
Inspectoratul fiscal

Sporirea capacităților de 
instruire pentru funcționarea
instituțiilor bugetare 

Participarea funcționarilor publici din 
APL de nivelul doi și întîi la cursuri 
de instruire profesională organizată de
către Ministerul Finanțelor

Suma mijloacelor 
financiare utilizate 
pentru formarea 
profesională

2022 78,8 APL  nivelul I

APL  nivelul II

Formarea continuă și promovarea unui
management financiar de calitate

Numărul de ședințe a 
contabililor-șefi ai 
instituțiilor publice și 
primăriilor
Numărul de persoane 
instruite în domeniul 
managementului 
financiar

2022 0,0 Direcția finanțe 

Domeniul: Economie
Obiectiv general: Susținerea unei dezvoltări economice incluzive și durabile
Consolidarea capacităților 
APL în planificarea și 
implementarea politicilor de
dezvoltare strategică în 
domeniul economic

Instruirea a cel puțin 2 angajați în 
cadrul CR și primării în domeniul 
analizei și planificării economice,  
scrierii proiectelor pentru atragerea 
finanțărilor externe

Numărul APL ce au 
instruit angajații în 
domeniul planificării 
economice și scrierii 
proiectelor

2022
Buget raional,

Bugetele locale,
Donatorii externi

Consiliul raional 
APL nivelul I

Realizarea a cel puțin o dată în an a 
unui chestionar al antreprenorilor în 
vederea identificării constrângerilor și 
necesităților de suport a acestora

Chestionar realizat
Constrângeri ale 
mediului de afaceri 
identificate
Recomandări de 
eliminare a 

2022 Donatorii externi,
Bugetul raional

Direcția economie și 
infrastructură



constrângerilor 
formulate

Colaborarea cu asociațiile obștești în 
scrierea proiectelor de atragere a 
finanțării externe pentru susținerea 
ideilor de afaceri inovative și 
dezvoltarea acestora

Numărul cererilor de 
proiect elaborate
Fonduri atrase

2022 Bugetul raional,
Donatori externi

Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

Susținerea creării afacerilor 
noi

Informarea populației, antreprenorilor 
locali privind programele naționale, 
internaționale existente de 
susținere/cofinanțare a afacerilor

Instrumente de 
informare create si 
actualizate continuu
Persoane informate
Afaceri cofinanțate

2022 Bugetul raional,
ODIMM

Direcția economie și 
infrastructură

Creșterea competitivității 
sectoarelor economice

Informarea activă a  antreprenorilor 
privind oportunitățile oferite de 
infrastructura de suport a afacerilor 
existentă în raion

Creșterea anuală a 
numărului rezidenților în
ZEL, PI

2022 Bugetul raional Direcția economie și 
infrastructură

Domeniul: Agricultură
Obiectiv 1: Eficientizarea competitivității sectorului agroindustrial al raionului Strășeni
Stimularea procesului de 
consolidare a terenurilor 
agricole

Campanie de informare a 
producătorilor agricoli privind 
consolidarea terenurilor agricole

Sesiuni de trening 
organizate

2022 APL I, APL II Serviciul agricultură, 
relații funciare, cadastru și 
patrimoniu
APL nivelul I

Promovarea și dezvoltarea structurilor
asociative în sectorul agroalimentar al 
raionului Strășeni

Sesiuni de informare 
privind importanța, 
oportunitățile și 
beneficiile economice 
obținute de producătorii 
agricoli în urma 
procesului de asociere

2022 APC, APL I, APL II Serviciul agricultură, 
relații funciare, cadastru și 
patrimoniu
APL nivelul I

Program de conservare a 
calității solului și păstrare a 
zonelor naturale

Informarea agricultorilor despre 
consecințele nerespectării 
asolamentelor, metodele moderne de 
prevenire a eroziunii solurilor, 
tehnologii moderne de conservare a 
calității solului

Cursuri de informare 
organizate

2022 APC, APL I Serviciul agricultură, 
relații funciare, cadastru și 
patrimoniu
APC 
APL nivelul I 

Dezvoltarea infrastructurii 
de irigare

Campanii de informare privind 
utilizarea tehnologiilor moderne de 
irigare a terenurilor agricole, 
necesitatea și formele de utilizare a 
apei în procesul de irigare

Sesiuni de trening 
organizate
Suport consultativ 
pentru fermierii agricoli 
în identificarea 
proiectelor de dezvoltare
a infrastructurii de 
irigare

2022 Programe de stat,
APC, APL I

Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I
Agenții economici

Identificarea și implementarea Numărul de fermieri 2022 Programe de stat, Direcția economie și 



proiectelor de aprovizionare cu apă 
pentru irigare

agricoli beneficiari, 
suprafața (ha) de teren 
irigat

APC, APL I infrastructură
APL nivelul I
Agenții economici

Obiectiv 2: Dezvoltarea continuă a lanțului valoric pentru a atinge valoarea adăugată
Promovarea investițiilor în 
valoarea adăugată a materiei
prime agricole

Informarea și acordarea asistenței 
antreprenorilor agricoli privind 
atragerea investițiilor financiare 

Sesiuni de informare 
organizate

2022 APL I, APL II, APC. Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

Informarea producătorilor agricoli 
referitor la accesul pe piețele externe, 
importanța respectării standardelor 
internaționale de profil

Sesiuni de informare 2022 APL I, APL II. Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

Domeniul: Mediu
Obiectiv 1: Dezvoltarea unui sistem integrat de management în domeniul mediului înconjurător
Program de conservare a 
calității solului și păstrarea 
zonelor naturale

Informarea agricultorilor despre 
consecințele nerespectării 
asolamentului și lucrarea incorectă a 
solului

Sesiuni de informare 2022

APL I-II
Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

Înverzirea și amenajarea 
spațiilor verzi

Campanie de sădire a arborilor și 
arbuștilor pe pantele terenurilor 
erodate

Numărul de pomi 
plantați

2022
APL I,II.

Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

Obiectiv 2: Dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor
Dezvoltare formelor de 
cooperare inter comunitară 
în domeniul salubrizării şi 
managementului deşeurilor

Elaborarea planurilor anuale locale de 
gestionare a deșeurilor

Planuri elaborate 2022 Fondurile interne,
fondurile donatorilor

externi

Consiliul raional
APL nivelul I

Modernizarea infrastructurii
de salubrizare în regiunile 
rurale și urbane

Extinderea ariei geografice de prestare
a serviciilor de salubrizare

Dotarea APL I cu 
autospeciale
Extinderea ariei de 
prestare a serviciilor de 
salubrizare

2022 Surse interne,
FNDR,

Fondul Ecologic,

APL nivelul I

Instalarea indicatorilor cu privire la 
sancțiunile pentru aruncare gunoiului 
și a direcției de amplasare a gunoiștii
autorizate

Indicatori instalați 2022 Fondul ecologic Consiliul raional
Inspecția Ecologică

Obiectiv 3: Educarea ecologică a populației

Organizarea și desfășurarea 
campaniilor de sensibilizare
și educare a populației cu 
privire la implementarea 
principiilor economiei 
circulare – reduce-
reutilizează-reciclează în 
soluționarea problemei 
deșeurilor municipale

Sesiuni de informare a populației cu
privire la colectarea selectivă a
deșeurilor și principiile economiei 
circulare: reduce - reutilizează-
reciclează

Numărul ședințelor 
organizate
Numărul participanților
Numărul evenimentelor 
organizate

2022 Interne, externe Direcția generală educație 
și cultură 
APL nivelul II
APL nivelul I

Organizarea programelor de educare 
ecologică în instituțiile preșcolare și 
școlare

Numărul ședințelor 
organizate
Numărul evenimentelor 
organizate cu implicarea

2022 Interne, externe,
Fond ecologic

Direcția generală educație 
și cultură 
APL nivelul II
APL nivelul I



elevilor pentru 
comunitate

Obiectiv 4: Îmbunătățirea eficienței energetice
Asigurarea unui 
management energetic 
performant și dezvoltarea 
capacității instituționale în 
domeniul eficienței 
energetice

Elaborarea planurilor locale pentru 
eficiență energetică de către toate 
primăriile raionului Strășeni

Planuri elaborate 2022
APL I

APL nivelul I

Elaborarea planului raional în 
domeniul eficienței energetice

Plan elaborat 2022
APL I

APL nivelul II

Efectuarea auditului energetic pentru 
clădirile publice din raion

Numărul de obiecte 
supuse auditului

2022
APL I

APL nivelul I

Organizarea seminarelor informative 
cu primăriile și societatea civilă 
privind oportunitățile utilizării 
surselor alternative de energie

Sesiuni de informare, 
mese rotunde

2022

APL I APL nivelul I

Instalarea sistemelor fotovoltaice și de
încălzire a apei în instituțiile publice

Numărul de edificii 
publice dotate

2022 APC, APL I,II,
Programe de stat,
Donatori externi,

Agenți economici.

APL nivelul I

Instalarea cazanelor pe gaze naturale 
și/sau biomasă în instituțiile publice

Numărul de edificii 
publice dotate

2022 APC, APL, Programe
de stat, Donatori
externi, Agenți

economici.

APL nivelul I

Modernizarea clădirilor publice prin 
aplicarea măsurilor de eficiență 
energetică

Sesiuni de informare
Numărul de edificii 
publice modernizate

2022 APC, APL I, II,
Programe de stat,
Donatori externi,

Agenți economici.

APL nivelul I

Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare a localităților raionului Strășeni
Infrastructură locală Elaborarea studiului de fezabilitate 

pentru aprovizionarea cu canalizare a 
localităților raionului

Studii de fezabilitate 
elaborate

2022
APL I APL nivelul I

Construcția și dezvoltarea rețelelor de 
canalizare a localităților din raion

Rețele interioare de 
canalizare (km)
Rețele exterioare de 
canalizare (km)
Stații de pompare (unit.)

2022

APL I APL nivelul I

Construcția apeductului magistral  
Chișinău – Strășeni – Călărași

Lungimea rețelei de 
aprovizionare (km), 
numărul de gospodării și
instituții publice 
racordate sau beneficiare
de rețea

2022 APC, Banca
Europeană pentru
Reconstrucţie şi

Dezvoltare (BERD)
şi  Banca Europeană
de Investiţii (BEI).

ADR Centru

Infrastructură regională
Sistem de canalizare pentru 
localitățile: Roșcani, Sireți, Cojușna și

Rețele de canalizare 
construite și extinse în 4 

2022 FNDR ADR Centru



conectarea la stația de 
pompare/epurare din Strășeni

localități
Construcția a 3 stații de 
pompare
Reconstrucția unei stații 
de pompare
Accesul la sistemul de 
canalizare pentru 37 000
locuitori

Dezvoltarea și 
modernizarea sistemelor 
locale din localitățile 
raionului Strășeni

Racordare gospodăriilor auxiliare la 
sistemul centralizat de aprovizionare 
cu apă potabilă

Numărul de gospodării 2022

APL I, II APL nivelul I

Obiectiv 6: Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii drumurilor din raion
Reabilitarea infrastructurii 
rutiere

Elaborarea planului de reabilitare a 
drumurilor publice din raion

Plan elaborat 2022
APL I APL nivelul I

Elaborarea documentației tehnice 
pentru modernizarea drumurilor 
publice din raion cu îmbrăcăminte 
rutieră din piatră spartă

Set de documente 
elaborat

2022

APL I APL nivelul I

Elaborarea documentației tehnice 
pentru reabilitarea/modernizarea 
podurilor rutiere

2 poduri 2022
APL I APL nivelul I

Reabilitarea și modernizarea drumului
regional L442 Strășeni - Voinova

Suprafața reabilitată 
(m2)

2022
APL I, APC. APL nivelul I

Reabilitarea drumului regional L 408 
Codreanca - Onești

Suprafața reabilitată 
(m2)

2022
APL I APL nivelul I

Construcția și modernizarea 
drumurilor din raion cu acoperire 
asfalt/beton

Suprafața reabilitată 
(m2), 32 mii m2/an

2022
APL I APL nivelul I

Domeniul: Educația și sistemul educațional
 Obiectiv general: Asigurarea educației de calitate pentru toți

Programe Proiecte Indicatori de
monitorizare

Perioada de
implementare

Surse Responsabili de execuție

Asigurarea şi promovarea 
unui management 
educaţional democratic 
orientat spre schimbare.

Monitorizarea  implementării  la  nivel
raional şi local a documentelor de stat
de  politici  educaţionale  ce  ţin  de
domeniul  conducerii  inovative  în
instituţiile educaţionale de orice tip

Numărul de formări, 
seminarii, traininguri 
privind metodologia 
implementării 
documentelor de politici
educaţionale 
Numărul de documente 
examinate şi 
implementate
Numărul de rapoarte  de
monitorizare elaborate

2022 Bugetul raional
Bugetul instituţiilor de 
învăţământ general şi 
complementar

Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ



Numărul de beneficiari
Formarea  continuă şi promovarea   
unui management educaţional de 
calitate, respectând principiile de 
conducere participativă,organizare şi 
programare raţională, conducerii 
dinamice şi inovării permanente

Numărul de şedinţe cu 
managerii instituţiilor de
învăţământ
Numărul de seminare 
informative şi formative
în domeniul 
managementului 
conducerii eficiente  la 
nivel raional şi naţional 
Numărul de beneficiari 
Numărul de instituţii cu 
bune practici 
educaţionale 
Numărul de acţiuni cu 
schimb de experienţe

2022 Bugetul raional
Bugetul instituţiilor de 
învăţământ general

Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  din cadrul 
Direcţiei generale 
educaţie şi cultură
Serviciul  Management al 
Curriculumului  şi  
Formare Profesională din 
cadrul Direcţiei generale 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Asigurarea transparenţei în procesul 
decizional în cadrul şedinţelor 
Consiliilor  Consultativ şi de 
Administraţie

Numărul de şedinţe 
transmisie live ale CC şi
CA 
Numărul de chestiuni 
examinate 
Acces direct asigurat al 
participanților la ședințe

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură

Implicarea cadrelor didactice în 
dirijarea  procesului decizional prin  
participare activă la dezbaterile în 
cadrul  Consiliilor  profesorale

Numărul de chestiuni 
examinate cu caracter 
formativ
Numărul de chestiuni 
examinate privind 
analiza procesului 
educaţional, controlul 
intern instituţional
Numărul de propuneri  
implementate expuse de 
cadrele didactice în 
cadrul Consiliilor 
profesorale
Numărul de cadre 
didactice implicate 

2022 Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Promovarea interesului de creştere 
profesională  prin   grade didactice şi 
manageriale

Numărul de cadre cu 
grade didactice și 
manageriale acordate
Numărul de cadre 
didactice atestate

2022 Bugetul raional
Bugetul instituţiilor de 
învăţământ

Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională din 
cadrul Direcţiei generale 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ



Organizarea activităţilor de cercetare 
didactică în cadrul  Serviciului  
Management al Curriculumului  şi  
Formare Profesională şi asigurarea 
unei   asistenţe metodice relevante la 
nivel local

Numărul de cadre 
didactice şi manageriale 
formate  
Numărul de asistenţe 
metodice, consultări 
prestate 
informative elaborate 
Numărul de rapoarte 
elaborate 
Numărul de beneficiari

2022 Bugetul raional Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  din cadrul 
Direcţiei generale 
educaţie şi cultură
Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională din 
cadrul Direcţiei generale 
educaţie şi cultură

Promovarea experienţei manageriale în
problema dezvoltării organizaţionale a 
instituţiei

Numărul de ședințe prin 
care s-a realizat 
diseminarea experienței
Numărul de instituţii 
care au asigurat 
schimbul de experienţă 
managerială în teritoriu

2022 Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  din cadrul 
Direcţiei generale 
educaţie şi cultură
Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională din 
cadrul Direcţiei generale 
educaţie şi cultură

Creșterea incluziunii în 
sistemul de educație

Elaborarea uni plan construcție/ 
reabilitare/ modernizare/ extindere/ 
echipare a creșelor în localitățile în 
care există cerere pentru locuri de 
educație antepreșcolară

Examinarea 
posibilităţilor pentru 
extinderea grupelor – 
creşe din IET 
Nr. de grădiniţe – creşe 
Rata instituţionalizării
Numărul de grupe 
deschise
Numărul de copii 
beneficiari

2022 Administraţiile publice
locale de nivelul I

Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  din cadrul 
Direcţiei generale 
educaţie şi cultură

Elaborarea și implementarea planului 
de activități privind prevenirea 
abandonului școlar şi şcolarizării 
tuturor elevilor 

Plan de activități 
elaborat
Plan de activități 
implementat
Rata şcolarizării elevilor
Rata abandonului şcolar 
în instituţii

2022 Buget raional
Bugetul 
Administraţiile publice
locale de nivelul I

Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  din cadrul 
Direcţiei generale 
educaţie şi cultură

Organizarea și susținerea copiilor de a 
participa la tabere de vară tematice cu 
sejur de zi, COACT „ Divertis”, 
inclusiv a copiilor din familiile social 
vulnerabile, cu dizabilități sau familii 
cu venituri mici.

Tabere de vară 
organizate
Investiţii alocate 
Numărul de beneficiari 

2022 Buget raional, 
Bugetul 
Administraţiile publice
locale de nivelul I
Sponsorizări 

Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ 
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

Crearea şi dezvoltarea Serviciilor de 
psihopedagogie, de consiliere în 

Plan elaborat de SAP
Total elevi cu CES

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură



grădinițe şi școli, de logopedie etc Ponderea copiilor din 
instituțiile de învățământ
cu acces la astfel de 
servicii

Serviciul de Asistenţă 
Psihopedagogică

Asigurarea tuturor copiilor cu 
manuale, literatură de dezvoltare, 
materiale didactice și echipamente 
necesare instruirii, inclusiv pentru 
copiii cu dezabilități  adaptate la 
necesitățile acestora

Ponderea copiilor dotați 
cu manuale, materiale 
didactice, echipamente 
școlare

2022 Asigurare prin 
sistemul de închiriere a
manualelor 

Direcţia generală educaţie
şi cultură
Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională 

Asigurarea învățământului preșcolar cu
materiale didactice, jucării, 
echipamente necesare asigurării unei 
dezvoltări multilaterale a copiilor 
începând cu primele trepte de educație

Instituții de învățământ 
preșcolare dotate pentru 
organizarea 
învățământului conform 
cerințelor

2022 Bugetul 
Administraţiile publice
locale de nivelul I

Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  din cadrul 
Direcţiei generale 
educaţie şi cultură

Asigurarea alimentației și transportării 
pentru toți elevii, inclusiv adaptat 
pentru copiii cu dezabilități ce se 
deplasează din alte localități către  
instituțiile de învățământ din 
circumscripție

Ponderea copiilor cu 
acces la sistemul de 
alimentație
Ponderea copiilor ce 
beneficiază de acces la 
servicii de transport 
organizat
Nr. de şcoli de 
circumscripţie 

Îmbunătățirea calității 
infrastructurii școlare și 
valorificarea eficientă a 
spațiilor instituțiilor de 
educație timpurie

Modernizarea bazei tehnico-materiale 
a instituțiilor educaționale. Asigurarea 
dezvoltării sistemului de învăţământ 
raional şi sporirea  calităţii în educaţiei
prin susţinere financiară

Alocaţii financiare, mii 
lei 
Buget planificat,mii lei
Buget executat, mii lei
Rata executării, mii lei

2022 Administraţiile publice
locale de nivelul I, II

Administraţiile publice 
locale de nivelul I, II
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ 

Inventarierea tuturor spațiilor 
instituțiilor de educație și elaborarea 
unui plan de valorificare a spațiilor 
neutilizate

Capacitatea de proiect
Rata spațiilor neutilizate
per instituţie 
Plan elaborat de 
valorificare în scopuri 
educaţionale

2022 Administraţiile publice
locale de nivelul I. 

Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ 
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
infrastructurii grădinițelor 
( inclusiv a spațiilor de joacă 
exterioare), școlilor și liceelor

Numărul școlilor 
reabilitate
Numărul terenuri 
sportive 
construite/modernizate
Numărul terenuri de 
joacă 
construite/modernizate

2022 Buget raional,
 Bugetul 
Administraţiile publice
locale de nivelul I, 
donatori externi

Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ 
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

Asigurarea instituțiilor de învățământ Numărul de calculatoare 2022 Buget raional, Bugete Direcţia generală educaţie



cu calculatoare, acces la internet şi 
infrastructura necesară implementării 
cu succes a tehnologiilor 
informaționale şi a comunicațiilor în 
procesul educațional

per elev
Numărul școlilor cu 
acces la servicii de 
internet calitative

locale, Donatori 
externi

şi cultură
Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ 
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

Asigurarea securității externe a 
instituțiilor de învățământ

Numărul școlilor 
asigurate cu sisteme de 
securitate 
Numărul de instituţii 
îngrădite
Numărul de instituţii cu 
personal de pază

2022 Buget raional,
 Bugetul 
Administraţiile publice
locale de nivelul I, 
donatori externi

Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ 
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

Atragerea, menținerea și 
perfecționarea cadrelor 
didactice

Proiect de asigurare   cu locuințe a 
tinerilor specialiști în domeniul 
educației

Proiect elaborat
Numărul de beneficiari

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

Motivarea şi susținerea cadrelor 
didactice privind creșterea profesională
la nivel raional prin acordarea 
premiilor bănești, diplomelor de merit 
profesorilor cu performanțe înalte

Instrumente de motivare
elaborate:
Numărul de cadre 
atestate
Numărul de cadre 
premiate cu prilejul zilei
profesionale a 
lucrătorilor din 
învăţământ
Numărul cadre 
beneficiare de spor 
pentru performanţe 
Numărul de cadre 
didactice participante la 
concursul: Pedagogul 
anului 
Numărul total de 
beneficiari

2022 Bugetul raional
Bugetul 
Administraţiile publice
locale de nivelul I ş,II

Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile publice 
locale de nivelul I şi II

Formarea continuă a cadrelor didactice
(recalificarea cadrelor didactice)

Numărul cadrelor 
formate
Numărul cadrelor 
recalificate
Surse alocate pentru 
formarea cadrelor 
didactice şi manageriale

2022 Bugetul raional
Bugetul instituţiilor de 
învăţământ

Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Pregătirea elevilor pentru participarea Numărul copiilor 2022 Bugetul instituţiilor de Direcţia generală educaţie



în cadrul concursurilor raionale,  
naționale și internaționale

participanți la 
concursuri naționale
Numărul copiilor 
participanți la 
concursuri 
internaționale

învăţământ
Bugetul 
Administraţiile publice
locale de nivelul I , II

şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Elaborarea strategiei de evaluare 
internă a calității pentru fiecare 
instituție educațională

Strategii elaborate 2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Dezvoltarea competențelor cadrelor 
didactice și celor manageriale în 
domeniul dezvoltării durabile, în 
particular abordarea bazată pe 
drepturile omului și egalității de gen, 
protecția mediului, promovării 
modului sănătos de viață, predarea cu 
suportul tehnologiilor digitale în scop 
informativ, aplicativ și creativ, pentru 
a ghida elevii și studenții să obțină 
abilități necesare în viitor

Numărul de cadre 
formate
Numărul de activităţi
Numărul de elevi 
implicaţi
Numărul activităţi de 
ghidare în carieră
Numărul de elevi 
promovaţi

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Crearea oportunităților pentru 
participarea cadrelor didactice la 
activități științifice și de perfecționare 
profesională, la nivel național și 
internațional; creșterea mobilității 
cadrelor profesorale

Numărul cadrelor 
didactice ce au 
participat la  activități 
științifice, de 
perfecționare 
profesională

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Angajarea minimului necesar de cadre 
în fiecare instituție de învățământ 
pentru a asigura o bună incluziune a 
copiilor cu necesități speciale în 
instituțiile de învățământ

Numărul cadre didactice
şi de specialitate 
angajate în SAP

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţia SAP

Crearea unui sistem de 
educație centrat pe 
necesitățile copiilor și 
sporirea șanselor de 
integrare a acestora în 
etapele ulterioare de 
învățământ

Majorarea și diversificarea numărului 
de cercuri, secții sportive

Numărul de cercuri de 
activitate artistică şi 
extraşcolare în şcoli
Numărul de cercuri în 
instituţiile de creaţie a 
elevilor
Numărul de secții 
sportive
Numărul beneficiarilor

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Crearea asociațiilor de părinți și 
grupuri de sprijin pentru promovarea și
respectarea drepturilor copiilor

Numărul de asociații de 
părinți create

2022 Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională
Administraţiile 



instituţiilor de învăţământ
Crearea și implementarea unui plan de 
dezvoltare la copii a  aptitudinilor, 
abilităților și competențelor precum 
gândirea critică și creativă, 
colaborarea, flexibilitatea, tehnologiile 
informaționale, antreprenoriat

Plan de dezvoltare 
elaborat și implementat

2022 Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Crearea unui sistem participativ de 
guvernanță a instituțiilor de învățământ
cu implicarea părinților, elevilor

Plan  elaborat și 
implementat
Numărul de părinţi în 
Consiliile de 
administraţie
Numărul de părinţi în 
Consiliile părinţeşti

2022 Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Crearea unui mecanism eficient de 
feedback privind calitatea educației din
partea elevilor, studenților, 
administrației instituțiilor de 
învățământ, profesorilor, părinților, 
angajatorilor

Mecanism creat 2022 Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională
Administraţiile 
instituţiilor de învăţământ

Monitorizarea indicatorilor de calitate, 
performanţe şi rezultate şcolare
(Metodele de predare-învățare, 
instrumentele de evaluare şi rezultatele
elevilor la evaluarea curentă, sumativă 
şi docimologică)

Rapoarte de 
monitorizare elaborate
Rezultate şcolare : 
învăţământ primar, 
gimnazial, liceal

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură
Direcţia politici 
educaţionale şi 
management
Directori instituții de 
învățământ

Promovarea parteneriatelor în educație
(școală – autorități locale, școală – 
părinți, școală – agenți economici, 
școală – societate civilă)

Numărul de instituţii ce 
practică
parteneriate

2022 Direcţia generală educaţie
şi cultură
Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională
Directori instituții de 
învățământ

Dotarea bibliotecilor din instituțiile de 
învățământ cu fonduri de carte noi, 
relevante și cu acces la bibliotecile 
online

Procurări manuale
Procurări literatură 
didactică
Procurări literatură 
periodică
Numărul 
împrumuturilor de carte
Numărul de biblioteci 
online  accesibile
Donaţii/literatură 
artistică

2022 Buget local
Donatori externi

Direcţia generală educaţie
şi cultură
Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională
Directori instituții de 
învățământ



Consolidarea legăturilor 
dintre instituțiile de 
învățământ și piața muncii

Dezvoltarea unui program de orientare 
profesională și ghidare în carieră la 
toate nivelurile de învățământ în 
perspectiva creșterii relevanței 
educației și formării, în special pentru 
copiii din grupurile defavorizate

Program creat
Program implementat

2022 Buget raional
Buget local 

Direcţia generală educaţie
şi cultură
Serviciul  management al 
curriculumului  şi  
formare profesională
Directori instituții de 
învățământ

Domeniul: Cultură
Obiectiv 1:  Dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural al raionului Strășeni
Documentarea și evidența 
patrimoniului cultural 
raional

Întocmirea registrelor patrimoniului 
cultural mobil al raionului

Numărul de registre 
întocmite
Numărul de formații 
artistice înregistrate
Numărul de meșterilor 
populari
Numărul de festivaluri, 
activităţi de masă 
raionale realizate

2022 Bugetul 
APL I, II
Donații
Sponsorizări
Parteneri

Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport

Consolidarea parteneriatului cu 
agențiile și asociațiile de promovare și
protejare culturală din Republica 
Moldova

Numărul de acorduri 
parteneriale cu agențiile 
și asociațiile de 
promovare și promovare
culturală 

2022 Bugetul APL II
APC

Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport

Programe de promovare și 
încurajarea parteneriatelor 
de sector

Dezvoltarea programelor 
interculturale comune cu 
raioanele/regiunile înfrățite, comune

Numărul de programe 
elaborate 
Numărul de vizite 
interculturale realizate

2022 Bugetul APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport

Promovarea și certificarea 
parteneriatelor publice-private pentru 
asigurarea rețelei de instituții culturale
din raion

Numărul de programe  
elaborate

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport 

Programe de popularizare și
promovare a patrimoniului 
cultural raional

Promovarea portului popular și a 
tradițiilor din raion (costume 
naționale)

Numărul de activităţi 
culturale organizate
Numărul de costume 
naționale procurate
Numărul de participanţi

2022 APL I, APL II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport

Elaborarea, publicarea materialelor 
promoționale, a filmelor documentare 
privind patrimoniul cultural al 
raionului

Numărul de materiale 
promoționale, filme 
documentare elaborate
Publicitatea şi 
promovarea valorilor 
culturale ale raionului

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport



Informarea publicului cu privire la 
valorile patrimoniului cultural 
imaterial prin demararea unor 
companii de informare și promovare

Numărul de centre de 
informare create în 
teritoriu

2022 APL I, II
Instituțiile de cultură 
din localitățile rurale

Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport 
Directorii  instituțiilor de 
cultură din raion

Organizarea festivalurilor locale de 
promovare a culturii naționale

Numărul de festivaluri 
organizate
Numărul de colective 
participante
Numărul de beneficiari

2022 APL I, II, Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport 
Primari ai satelor şi 
comunelor  din raion

Proiectul regional 
”Codrii mei străbuni”

Numărul de manifestații
organizate
Numărul de colective 
participante
Numărul de parteneri

2022 APL I, II
APC

Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport 

Program de reabilitare a 
monumentelor arhitecturale

Reabilitarea bisericii de lemn din  
satul Vorniceni

Înaintarea proiectului 
tehnic pentru finanțare

2022 APL I, APL II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și 
sport Primăria satului 
Vorniceni

Obiectivul 2: Promovarea și îmbunătățirea bibliotecilor din raionul Strășeni
Program de valorificare a 
bibliotecilor din raion

Dezvoltarea capacităţilor, 
îmbunătăţirea condiţiilor şi 
modernizarea bibliotecilor 

Numărul de biblioteci 
modernizate
Numărul de specialiști  
formaţi
Numărul de donații de 
carte

2022 APL  I,  II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 
Bibliotecile săteşti
Biblioteca Publică 
Raională ”Mihail 
Sadoveanu”

Programe de dezvoltare a 
serviciilor interactive de 
bibliotecă prin utilizarea 
tehnologiilor informaționale

Asigurarea activităţilor informaționale
și documentare prin TIC cu 
bibliotecile din raion

Numărul de biblioteci 
asigurate cu TIC
Numărul de biblioteci 
conectate la internet
Numărul de bibliotecari 
formaţi în utilizarea TIC

2022 APL I,  II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 
Bibliotecile săteşti
Biblioteca Publică 
Raională ”Mihail 
Sadoveanu” 

Dezvoltarea serviciilor moderne prin 
utilizarea tehnologiilor digitale

Numărul de activităţi 
realizate cu utilizarea 

2022 APL  I,  II Direcţia generală educaţie 
şi cultură



TIC 
Numărul de beneficiari  

Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 
Bibliotecile săteşti
Biblioteca Publică 
Raională ”Mihail 
Sadoveanu

Domeniul: Turism
Obiectiv general: Îmbunătățirea serviciilor turistice din raionul Strășeni
Diversificarea portofoliului 
de produse turistice

Promovarea turismului vitivinicol, 
etnocultural și religios

Numărul de activităţi 
tematice organizate
Numărul de 
participanți/beneficiari
Numărul de expoziții, 
simpozioane

2022 APL I,II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Organizarea  excursiilor turistice Numărul de excursii 
turistice organizate
Numărul de participanți

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Organizarea concursurilor, 
festivalurilor și a altor manifestări 
socio-culturale, locale, regionale, 
naționale etc

Numărul de manifestări 
locale
Numărul de manifestări 
regionale
Numărul de manifestări 
naționale
Numărul de manifestări 
internaționale

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Promovarea centrelor de meșteșugărit 
național-tradițional în spațiul rural

Numărul de ateliere, 
masterclass-uri
Numărul de expoziții 
organizate
Numărul de manifestații
realizate
Numărul de beneficiari

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Identificarea patrimoniului cultural în 
raion și promovarea acestuia prin 
intermediul internetului, hărților 
turistice, broșurilor, ghidurilor și a 
altor materiale publicitare

Numărul de broșuri 
tematice elaborate
Numărul de manifestații
realizate
Numărul de materiale 
promovate

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Elaborarea portofoliului de 
evenimente și manifestări culturale 
artistice din raion

Numărul de programe și
activități elaborate

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Dezvoltarea capacității Stimularea și creșterea participării Numărul de sesiuni de 2022 APL I,  II Direcţia generală educaţie 



instituționale în domeniul 
turistic

comunităților locale la dezvoltarea 
infrastructurii locale, promovarea și 
dezvoltarea de noi Gal-uri în raion

informare
Numărul de mese 
rotunde
Numărul de 
simpozioane

şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Dezvoltarea infrastructurii 
de suport turistic

Amplasarea indicatoarelor și panouri 
informative cu indicația localităților și
obiectivelor turistice

Nr. de indicatoare și 
panouri informative 
instalate

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Crearea zonelor de agrement turistic 
în apropierea obiectivelor turistice

Numărul de zone create
Numărul de vizitatori

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport

Crearea serviciului hotelier din 
localitatea Scoreni, Centrul de odihnă 
și agrement pentru copii și tineret 
”Divertis”cu capacitatea de 30 de 
locuri

Numărul de întruniri 
Numărul de locuri 
pentru cazare create
Numărul de beneficiari

2022 APL I,  II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Domeniul: Tineret și sport
Obiectiv general: Dezvoltarea culturii sportului în societate
Sporirea gradului de 
participare activă a 
populației din raion cu 
complex de măsuri ce 
popularizează  modul 
sănătos de viață

Organizarea și desfășurarea acțiunilor 
sportive locale și raionale

Numărul de competiţii 
organizate
Numărul de participanți

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Asigurarea transparenţei 
evenimentelor sportive prin demararea
unor companii de informare

Numărul de companii de
informare
Numărul de flashmob -
uri

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Dezvoltarea infrastructurii 
domeniului sportiv din 
raion

Dotarea și procurarea echipamentului 
necesar pentru instituțiile cu profil 
sportiv

Numărul de beneficiari
Numărul de achiziții 
efectuate

2022 APL I, II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Darea în exploatare a Complexului 
sportiv din com. Pănășești, dotarea cu 
echipament sportiv, administrarea 
eficientă

Numărul de echipament 
sportiv procurat
Numărul de beneficiari
Numărul de evenimente 
sportive desfășurate

2022 APL II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Asigurarea metodică a instituțiilor 
sportive din raion

Numărul de formări, 
seminare, traininguri 
privind metodologia 
implementării 
documentelor în 
domeniul sportului

2022 APL II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Asigurarea cu transport a echipelor Numărul de echipe 2022 APL II Direcţia generală educaţie 



sportive la competiții asigurate cu transport
Numărul de echipe 
participante la competiții
sportive

şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 

Valorificarea parteneriatelor
naționale și internaționale

Colaborarea cu MEC, Comitetul 
Olimpic, federațiile sportive naționale 
și internaționale

Numărul de acorduri 
încheiate
Numărul de întruniri 
metodice
Numărul de competiții 
organizate în comun

2022 APL II Direcţia generală educaţie 
şi cultură
Specialiştii Secției cultură,
turism, tineret și sport 



Notă informativă
la proiectul Deciziei Consiliului raional „Cu privire la realizarea Planului de acțiuni

pe anul 2021 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni
                                                             pentru anii 2021-2025”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Direcția  economie  și  infrastructură  în  conlucrare  cu Aparatul  președintelui  raionului,  Direcția
finanțe, Direcția generală educație și cultură, Direcția generală asistență socială.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pe anul 2021privind
implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025” are
ca scop informarea consilierilor despre realizarea acțiunilor realizate în anul 2021.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţieirea elementelor noi    
Proiectul deciziei conține partea decizională, care stabilește sarcini concrete pentru președintele
raionului, vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea consiliului raional și
termeni  de  realizare.  Raportul  reflectă  acțiunile  realizate  în  anul  2021  întru  implementarea
Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025. Anexa proiectului
cuprinde  Planul de acțiuni pe anul 2022 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată
a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025, în care sunt incluse obiectivele Strategiei și stabilite
acțiunile și subacțiunile, care vor fi realizate pe parcursul anului 2022.
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului proiect de decizie se va realiza din mijloacele planificate în bugetul
raional pe anul 2022 și din alte mijloace financiare obținute conform legislației în vigoare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul  deciziei  a  fost  avizat  de  către Serviciul  juridic,  vicepreședinții  raionului,  Direcția
economie și infrastructură, Direcția finanțe, Direcția generală educație și cultură, Direcția generală
asistență  socială, secretarul  Consiliului  raional.  În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.
239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială
a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea
Consultări publice a proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.(3) din Legea
integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupţie de către autor. Proiectul de
decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element care ar favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei  a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional,  care  a
expertizat  actul  respectiv  și  a  constat  că  corespunde  ca  structură,  conţinut  şi  nu  contravine
legislației.

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare  în şedinţă.

Șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor,
cu exercitarea atribuțiilor șefului Direcției economie și infrastructură                         

http://www.crstraseni.md/

