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din raion 

1.2. Analiza implementării Planului 

în cadrul ședințelor operative. 

  În cadrul ședințelor operative s-a examinat despre realizarea obiectivelor  

trasate în Planul de acțiuni. 

2. Sporirea capacității de 

atragere a investițiilor pentru a 

facilita dezvoltarea social-

economică a raionului.  

 

3. Atragerea, dezvoltarea și 

reținerea cadrelor calificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Valorificarea partenerilor în 

cadrul acordurilor de colaborare cu 

orașe, instituții de peste hotare în 

domeniul proiectelor investiționale. 

  În perioada de raport au fost înaintate intenții de proiecte investiționale în 

cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 

2014-2020 

 Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului 

istoric. Prioritatea 2.1- Promovarea și  conservarea patrimoniului cultural și 

istoric -2 

  Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și 

securității. Prioritatea 4.1- Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate 

și a accesului la sănătate – 1.- 2  

3.1. Achiziționarea echipamentului 

necesar și crearea bunelor condiții 

de muncă în birouri (climatizatoare, 

reparație curentă) 

  Pe parcursul anului 2017 au fost  efectuate lucrări de reparație în 5 birouri și 

trei blocuri sanitare în sumă de 442334 lei 

3.2. Participarea funcționarilor 

publici din APL de nivelul II și I la 

cursuri de instruire profesională în 

domeniul achizițiilor publice. 

  26 funcționari publici din cadrul subdiviziunilor consiliului raional au 

participat la cursuri de instruire în cadrul Academiei de Administrare 

Publică, inclusiv 2 funcționari la instruire în domeniului achizițiilor publice 

3.3. Practicarea instruirii la distanță a 

funcționarilor publici - cursuri 

organizate de Academia de 

Administrare Publică 

  Nu s-a participat la cursuri de instruire la distanță 

4. Îmbunătățirea transparenței 

actului de guvernare locală 

 

4.1. Organizarea întrunirilor, 

seminariilor cu primarii,  

funcționarii publici, agenții 

economici în scopul instruirii in 

domeniul guvernării participative 

locale. 

  Întru realizarea subacțiunii au fost desfășurate următoarele: 

Întruniri ale primarilor - 4, seminare de instruire -5, întîlniri ale președintelui 

raionului cu cetățenii în teritoriu – 8; întîlniri ale reprezentanților Guvernului 

cu conducerea raionului, șefii  serviciilor descentralizate , șefii serviciilor 

desconcentrate în teritoriu, primari, specialiști, - 6, ședințe operative ale 

președintelui raionului -  39   



3 
 

4.2. Consultarea proiectelor de 

decizii cu cetățenii, asociațiile 

constituite în corespundere cu legea, 

alte părți interesate. 

  Întru  implementarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, Legii nr. 161 din 07 iulie 2016 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, Hotărîrii Guvernului nr. 

967 din 09 august 2016 ”Cu privire la mecanismul de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional  ” au fost realizate următoarele 

activităţi: 

         -    au fost efectuate modificări în pagina oficială a Consiliului raional 

în scopul  îmbunătățirii conținutului, în special la  secțiunea 

TRANSPARENȚA    DECIZIONALĂ; 

- diseminarea informaţiei prin plasarea pe pagina web oficială a 

Consiliului www.crstraseni.md a programelor trimestriale de 

activitate ale  Consiliului raional, Planului de acțiuni pentru anul 

2017 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a 

raionului Strășeni pentru anii 2016-2020,  programelor teritoriale 

în anumite domenii de activitate, programelor trimestriale de 

elaborare a proiectelor de decizii; 

- publicarea  proiectelor de decizii  în scopul consultării opiniei   

părţilor interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi pentru 

stimularea participării active a acestora la procesul decizional; 

- difuzarea informaţiei privind desfășurarea ședințelor publice ale  

Consiliului raional  pe pagina oficială și în ziarul local 

”Strășeneanca” ;  

- examinarea proiectelor de decizii în cadrul celor 5 comisii 

consultative de specialitate;  

- ședințe publice ale Consiliului raional Strășeni desfășurate – 5; 

- informarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea 

acestora pe pagina web www.crstraseni.md, rubrica  Decizii 

adoptate, publicarea acestora în Registrul de stat al actelor 
locale.   

 

4.3. Publicarea pe site-ul 

Consiliului raional a proiectelor de 

decizie în scopul consultării 

publice. 

  Numărul proiectelor de  deciziilor elaborate – 194 

Numărul proiectelor de decizii publicate pe site-ul Consiliului raional - 161 

Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare - 194 

Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii adoptate)-

141 

Numărul consultărilor publice  desfășurate -3 

http://www.crstraseni.md/
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Numărul participanților la   consultările publice - 168 

Obiectivul: Infrastructura energetică și managementul eficienței energetice. 

Acțiuni Subacțiuni Perioada de 

implementare 

Responsabili de 

execuție 

Nivel de realizare – descriere succintă 

1. Implementarea sistemului de 

management energetic 

1.1. Instruirea în domeniul eficienții 

energetice a personalului responsabil 

de domeniu în instituțiile publice  

 

2017 APL I, APL II,  

 

    Specialiștii Direcției Economie, construcții și politici investiționale au 

informat prin diverse surse Manageri instituțiilor publice din raion despre 

necesitatea și eficiența implementări proiectelor de eficiență energetică a 

clădirilor publice prin: termoizolare, schimbarea geamurilor și a ușilor, 

înlocuirea sistemelor electrice și a celor termice. 

La fel au fost informați și despre potențiali finanțatori ai proiectelor de 

eficiență energetică. 

1.2  Organizarea și desfășurarea 

seminariilor pentru sensibilizarea 

funcționarilor publici cu privire la 

eficiența energetică a clădirilor 

publice.  

2017      În semestrul II al anului 2017 au fost organizate două seminare cu privire la 

implementarea proiectului Energie și Biomasă pentru instituțiile publice din 

or. Bucovăț. 

În com. Gălești a fost organizat un seminar cu participarea funcționarilor  

instituțiilor publice din teritoriu administrat. 

2. Elaborarea de către APL I a 

planurilor proprii de Eficiență 

energetică 

2.1. Efectuarea auditului energetic 

pentru clădirile publice. 

 

2017 APL II și 

instituțiile din 

subordine 

     În semestrul doi al anului 2017 a fost efectuat auditul energetic al 

Gimnaziului din com. Gălești. 

La Grădinița nr. 1, Casa de cultură și clădirea administrativă a primăriei s. 

Sireți au fost efectuat audit energetic cu o valoare totală de 100 000 lei. 

2.2. Realizarea studiului de  

oportunitate privind utilizarea 

surselor alternative de energie 

 

2017        În luna mai – august a anului 2017 au avut loc consultări publice privind 

utilizarea surselor alternative de energie, stabilindu-se modalitățile de 

includere în planul de eficiență energetică. 

S-a organizat un seminar în com. Gălești. 

3. Optimizarea consumului de 

energie în clădirile și serviciile 

publice 

3.1. Inventarierea bunurilor publice, 

pașaportizarea tehnică a acestora și 

efectuarea auditului energetic, 

2017 APL II și 

instituțiile 

publice 

 Primăria Dolna, Primăria Micleușeni, Grădinița de copiii,  Grădinița de copiii, 

Gimnaziul, Casa de cultura și Primăria s. Roșcani, pașaportizarea Grădiniței de 

copiii din s. Zubrești, s. Sireți la toate instituțiile publice. 

3.2.  Organizarea și desfășurarea 

meselor rotunde, seminarelor, 

întrunirilor 

2017   Primăria Dolna, Primăria Micleușeni, Liceele și Gimnaziul din mun. Strășeni, 

Gimnaziul, Casa de cultura și Primăria s. Roșcani, pașaportizarea Grădiniței de 

copiii din s. Zubrești, 

Obiectivul:  Rețele de furnizare a apei potabile și canalizare în raionul Strășeni 

1.  Aprovizionarea cu apă 

potabilă în mod centralizat a 

localităților din raion. 

1.1.  Aprobarea studiului de 

fezabilitate și elaborarea 

documentației de proiect pentru 

construcția apeductului regional 

Chișinău - Strășeni - Călărași. 

2017 APL I, APL II,  

Ministerul 

Mediului, 

 

 

 Studiul de fezabilitate a fost elaborate și aprobat de către Comitetul de 

supraveghere a proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă în centrul 

Moldova ”, după care este transmis Ministerului Federal al economiei din 

Germania spre  avizare, după avizare se purcede direct la elaborarea 

proiectului propriu zis de efectuare a lucrărilor. 
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1.2.  Construcția și reconstrucția 

sistemului de aprovizionare cu apă a 

satelor și comunelor din raion. 

2017 APL I, 

APL II, 

Instituțiile 

publice din 

teritoriu, 

 

Elaborarea proiectului tehnic pentru construcția sistemului de aprovizionare cu 

apă a s. Dolna. 

Instalarea stației de reglare a presiuni apei pentru asigurarea continuă cu apă 

potabilă a populației satului Romanești. 

A fost elaborată documentația tehnică de construcție a sistemului de 

aprovizionare cu apă a com. Pănășești.  

Se implementează proiectul de Reconstrucție a rețelelor de canalizare și a 

stațiilor de epurare din s. Zubrești, fiind finanțat de Fondul Ecologic Național. 

 

1.3.  Organizarea și desfășurarea 

meselor rotunde de sensibilizare a 

cetățenilor în privința aprovizionării cu 

apă. 

2017   s.. Dolna, com. Micleușeni, s. Sireți,  

2. Construcția și reconstrucția 

sistemelor centralizate de 

canalizare în localitățile 

raionului 

2.1. Elaborarea documentației tehnice 

pentru construcția și reconstrucția 

sistemelor de canalizare. 

2017 Bugetul de Stat, 

bugetul local, 

Fondul 

Ecologic, 

parteneri externi 

 Primăria Dolna,  

Au fost identificați potențiali finanțatori pentru finanțarea proiectului tehnic de 

construcție a sistemului de canalizare in com. Micleușeni. 

Servicii de proiectare a sistemului de canalizare  din s. Roșcani în valoare de  

(149 880 lei). 

A fost elaborată documentația tehnică pentru construcția  sistemelor de 

canalizare în com. Pănășești. 

S-a început construcția sistemului de canalizare în com Gălești. 

Servicii  de proiectare a sistemului de canalizare s. Sireți în sumă de  294  000 

lei 

 2.2. Identificarea surselor de 

finanțare pentru implementarea 

proiectelor de evacuare și epurare a 

apelor uzate. 

2017       A fost finisat proiectul tehnic pentru construcția stației de epurare a apelor 

uzate în s. Dolna. 

S-au identificat surse financiare pentru construcția stației de epurare a apelor 

uzate din com. Gălești suma totală a proiectului fiind de un mil. Lei. 

2.3. Organizarea și desfășurarea 

meselor rotunde de sensibilizare a 

cetățenilor în privința sistemelor de 

canalizare. 

2017   s. Dolna, com. Micleușeni, s Romanești, s. Roșcani 

Domeniul: INFRASTRUCTURA DRUMURILOR 

Obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor din raion 

 

1. Reabilitare a infrastructurii 

rutiere 

 

1.1. Realizarea programului de 

întreținere a drumurilor publice 

locale pe timp de iarnă 

 

2017 

APL II,   Realizat: R25 - acces spre s. Micleușeni 1,00 km 

R25 - acces spre s. Dolna 1,50 km 

Codreanca – Oneşti 3,40 km 

Drum  de  acces  spre  s. Ţigăneşti 2,50 km 

G81 – Rădeni – Drăguşeni 2,60 km 

R6 - drum de acces spre s. Micăuți 3,50 km 

M5 - drum de acces spre s. Greblești 6,00 km 

Drum de acces spre s. Recea 4,20 km 

Drum de acces spre s. Saca 2,9 km 
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Drum de acces spre s. Negrești 1,50 km 

R 1 – Roşcani – staţia  Ghidighici 13,00 km 

Bucovăţ – Găleşti – Zubreşti  10,10 km 

R 1 -  acces  spre  s. Tătăreşti 4,90 km 

R1 - drum de acces spre s. Făgureni 2,00 km 

R 1 – acces  spre  s. Cojuşna  3,80 km 

Suma totală pentru întreținere a 68,90 km de drumurilor a constituit (2000,00 

mii lei) 

1.2. Realizarea programului de 

reparații curente a drumurilor publice 

locale pe anul 2017 

2017 APL II Realizat: Drum de acces la Oficiul Medicilor de Familie din s. Sireți 

Drum de acces la LT ,,M. Eminescu” din or. Strășeni 

Drum de acces în or. Strășeni spre biserica sf. Nicolae 

Drum de acces în or. Strășeni str. Lomonosov și Deleanu 

Drum de acces la Judecătoria Strășeni 

Drum de acces spre s. Gornoe 

Construcția canalului de evacuare a apelor pluviale din 

vecinătatea Școlii sportive din or. Strășeni și reparația 

drumului de acces la Casa raională de cultură 

Elaborarea proiectului tehnic pentru ,,Construcția drumului 

de acces M14-com. Micăuți din r-ul Strășeni 

Semne și marcaje rutiere, iluminarea trecerilor de pietoni 

la DPL din raion 

Suma totală pentru reparați curente constituie (4295,00 mii lei) 
Reparația capitală a unei  porțiuni de drum de pe  strada ,,Mihai Eminescu 

intersecție cu Ștefan cel Mare – segmentul de acces la Grădinița nr.2  s. Sireți 

mijloacele bugetului Raional în sumă de 700 mii  lei. 
Domeniul: ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI 

Obiectivul: Dezvoltarea și îmbunătățirea prestării serviciilor sociale 

Acțiuni Subacțiuni Termeni Responsabili Nivel de realizare - descriere succintă 

 

1. Cercetarea și analiza situației 

privind persoanele aflate în 

situație de risc din raion 

1.1 Efectuarea analizei privind 

situația persoanelor aflate în 

dificultate. 

 

2017 șeful Direcției 

Specialistul 

principal în 

problemele 

persoanelor în 

etate și cu 

dezabilități 

șeful Direcției 

Șeful 

Serviciului 

îngrijire socială 

la domiciliu 

Șeful Serviciul 

asistență 

În perioada de referință a fost  evaluată situația persoanelor în etate din raionul 

Strășeni. În urma evaluării s-a constatat că în raionul Strășeni l cu aproximații 

1850 bătrîni singuratici beneficiari de ajutor pentru perioada rece a anului. 

Problemele de bază cu care se confruntă această categorie de populație este 

pensia mică, lipsa surselor pentru încălzire, lipsa grijii din partea copiilor și 

lipsa de comunizare. O soluție pentru acești bătrîni ar fi majorarea pensiilor, 

crearea în localități a Centrelor de zi pentru bătrîni. 

 

În perioada de referință în 27 localități ale raionului au activat asistenți socială 

comunitari specializați în acordarea ajutorului social. Totodată, de către 

specialiștii din cadrul Direcției pe perioada anului 2017 au fost efectuate 

verificări planificate și inopinate privind modul de prestare a serviciului și 

corectitudinea acordării ajutorului social. În urma verificării s-a constatat că 

beneficiarii nu declară corect veniturile obținute, bunurile deținute, 

1.2. Evaluarea necesităților 

persoanelor aflate în dificultate. 

 

2017 

1.3 Evaluarea impactului asupra 

beneficiarilor și necesitatea acordării 

ajutorului social, ajutorului material 

și altor prestații sociale. 

2017 
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1.4. Evaluarea beneficiarilor din 

cadrul Serviciului Îngrijire socială la 

domiciliu în vederea stabilirii 

necesităților, priorităților în 

conformitate cu Regulamentul de 

funcționare. 

2017 personală modificările care au loc ulterior, fapt ce determină acordarea incorectă a 

ajutorului social. Totodată în perioada lunii noiembrie a fost efectuată 

inspectarea privind acordarea ajutorului social de către Inspecția Socială. 

Numărul cererilor active verificate a fost de 100. Din ele 42 cereri conțin erori 

ce au dus la achitarea nejustificată a ajutorului social. Drept urmare, sumele 

primite nejustificat vor fi rambursate de către beneficiari 

 

Totodată se constată mărirea numărului de beneficiari de ajutor social, drept 

urmare a impactului social și economic. 

În perioada de referință a fost evaluată activitatea Serviciului îngrijire socială 

la domiciliu și beneficiarii acestui serviciu. Drept urmare a evaluării s-a 

constatat că din 344 beneficiari, 86 nu corespund cerințelor Standardelor 

minime de calitate și a prevederilor Regulamentului de activitate. Astfel că, în 

urma evaluării, au fost excluși din serviciu 86 bătrîni. La moment Serviciul 

deservește 258 persoane în etate și cu dezabilități severe. Urmare a diminuării 

numărului de beneficiari a fost diminuat numărul lucrătorilor sociali de la 43 la 

32 angajați.  

1.5. Evaluarea Serviciului asistență 

personală. 

 

2017 În perioada de referință a fost evaluată activitatea Serviciului Asistență 

personală și s-a constatat o creștere considerabilă a solicitărilor de către 

persoane cu grad sever de dezabilitate pentru a beneficia de acest Serviciu. În 

urma modificării statului de personal de la 32 unități la 44, a fost posibilă 

angajarea asistenților personali suplimentar. La moment activează 77 asistenți 

personali pentru 77 beneficiari cu grad sever de dezabilitate. Din ei 12 - 1,0 

salariu cotă parte, 65 – 0,5 cotă parte. 

1.6.Identificarea surselor financiare în 

vederea dezvoltării acestuia, prin 

mărirea numărului de asistenți 

personali. 

2017 

2. Mobilizarea cetățenilor și 

promovarea voluntariatului în 

sfera problemelor sociale prin 

intermediul informării acestora 

(mass-media, seminare, etc.) 

2.1. Organizarea și desfășurarea 

campaniilor de informare în gimnazii, 

licee, în rîndul tinerilor. 

2017 2017 Seful 

Direcției 

În perioada de raportare, au fost desfășurate activități de informare în 

instituțiile de învățămînt din raion prin implicarea tinerilor în activități sociale. 

A fost încheiat Acord de colaborare cu Centrul prietenos tinerilor din cadrul 

Centrului de Sănătate Strășeni în scopul acordării serviciilor destinate copiilor 

aflați în situație de risc. A fost organizată și desfășurată Ziua Familiei și Ziua 

Internațională a Copiilor cu implicarea tinerilor voluntari. Au fost mediatizate 

activitățile sus menționate în ziarul local și pe paginile de socializare. 

2.2 Organizarea și desfășurarea 

seminarelor de informare privind 

promovarea voluntariatului în rîndul 

tinerilor. 

2.3. Mediatizarea evenimentelor în 

2presa locală. 

3. Organizarea schimbului de 

experiență cu alte structuri 

teritoriale de asistență socială 

din țară 

3.1. Organizarea vizitelor. 2017 șeful Direcției 

specialiștii 

În perioada de referință a fost organizată o vizită în raionul Ialoveni, în scopul 

schimbului de experiență privind activitatea Serviciului Asistență personală și 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. 

 

3.2. Găzduirea reprezentanților din 

alte raioane. 

2017 
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4. Realizarea campaniilor de 

informare în comunitate despre 

activitatea asistentului social 

comunitar și rolul acestuia în 

prestarea serviciilor sociale 

4.1. Organizarea campaniilor de 

informare în scopul informării 

cetățenilor despre rolul asistentului 

social. 

2017 2017 Seful 

Direcției 

În perioada de referință au fost organizate campanii de informare privind 

activitatea asistentului social comunitar și rolul acestuia în prestarea serviciilor 

sociale în comunitate. Totodată în incinta sediilor autorităților publice locale 

sunt amplasate panouri informative privind activitatea asistentului și serviciile 

prestate de către Direcție. 4.2. Elaborarea și distribuirea 

materialelor informative despre 

serviciile prestate. 

2017 

5. Elaborarea proiectului 

privind modernizarea Direcției 

și identificarea unui edificiu în 

vederea îmbunătățirii condițiilor 

de muncă. 

5.2. Identificarea surselor financiare 

necesare pentru dezvoltarea Direcției. 

2017 Șeful Direcției 

Șeful 

Serviciului 

asistență socială 

comunitară 

În perioada de referință a fost identificat birou disponibil pentru transferarea 

unor angajați din cadrul Direcției. Astfel, pe parcursul 2017, biroul a fost 

reparat, a fost dotat cu mobilier, fiind îmbunătățite condițiile de muncă pentru 

5 angajați ai Direcției. Asistenții sociali comunitari or. Strășeni au fost 

transferați în incinta sediul Secția pașapoarte. Doar în or. Strășeni, asistenții 

sociali comunitari nu sunt asigurați cu spațiu pentru buna desfășurare a 

activității în folosul comunității, contrar prevederilor Regulamentului de 

activitate, care prevede că ,,autoritățile locale vor pune la dispoziție asistenților 

sociali birouri dotate cu echipament pentru buna desfășurare a activității. 

6. Participarea persoanelor cu 

dizabilități în viața social-

economică prin implicarea în 

activități de luare a deciziilor, 

activități culturale și de 

divertisment 

6.1. Organizarea seminarelor de 

instruire privind problematica 

integrării persoanelor cu dizabilități 

în comunitate. 

2017  

Contabilul - șef 

2017 

Șeful Direcției 

Specialistul 

principal în 

problemele 

persoanelor cu 

dizabilități 

În perioada de raportare, au fost organizate două activități cu implicarea 

persoanelor cu dezabilități, în scopul sensibilizării opiniei publice. Activitățile 

s-au desfășurat în parteneriat cu Asociația Obștească Uniunea Organizațiilor 

invalizilor din Republica Moldova. Pe parcursul anului, persoanele cu 

dezabilități au beneficiat de servicii protetico-ortopedice și reabilitare în 

staționar. Die ei: 119 reabilitare, 61 persoane au fost asigurați cu cărucioare, 

226 au beneficiat de încălțăminte ortopedică. Au fost organizare seminare de 

instruire privind implicarea persoanelor cu dezabilități în viața socială 

6.2. Implicarea copiilor cu dizabilități 

în diverse activități sociale cu scopul 

socializării. 

2017 

6.3. Asigurarea persoanelor cu 

dizabilități cu echipament necesar 

pentru diminuarea impedimentelor.  

2017 

. Elaborarea mecanismelor 

privind îmbunătățirea modului 

de viață a copiilor din familii 

social vulnerabile și cei rămași 

fără îngrijire părintească. 

7.1.Organizarea seminarelor / 

întîlnirilor  pentru copiii din familii 

vulnerabile privind integrarea lor în 

comunitare. 

2017  

 

Șeful Direcției 

Specialiștii 

Direcției 

 

În perioada de referință au fost implementate mecanismele privind prestarea 

serviciilor pentru copii aflați în situație de risc. Activează 4 Case de copii de 

tip familial – 15 copii. În cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă 

activează 7 asistență parentali profesioniști, numărul copiilor aflați în 

plasament fiind de 28. Numărul copiilor aflați sub tutelă are de 130. În urma 

evaluării situației s-a constatat că cea mai optimă formă de protecție a copiilor 

aflați în situație de risc este Serviciul asistență parentală profesionistă.  

Au fost încheiate 3 Acorduri de colaborare cu următoarele Organizații 

neguvernamentale: Fundația ,, Childrens emergency relief internațional”, 

grație căruia 400 copii din familii defavorizate de pe teritoriul raionului au fost 

asigurați cu cizme de iarnă, Asociația Obștească ,, Speranță și Caritate”, cu 

ajutorul căreia au fost selectate 25 familii defavorizate din or. Strășeni care vor 

beneficia de asistență continuă pînă la depășirea situație de dificultate și 

Organizația Neguvernamentală ,,Misiunea fără Frontieră” care de asemenea 

patronează 20 familii defavorizate din raionul Strășeni în vederea depășirii 

situației de criză. Au fost desfășurate 5 seminare de instruire cu asistenții 

7.2. Promovarea parteneriatelor cu 

organizațiile neguvernamentale care 

activează în protecția drepturilor 

copilului. 

2017 

7.3. Evaluarea necesităților privind 

dezvoltarea Serviciului asistență 

parentală profesionistă. Identificarea 

surselor financiare în scopul 

2017 
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dezvoltării Serviciului. 

 

sociali comunitari și reprezentanții echipelor multidisciplinare din fiecare 

localitate privind prevenirea instituționalizării copiilor și mecanismul 

intersectorial privind asistarea copiilor, victime ale violenței în familie. 

Domeniul:SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

Obiectivul:Eficientizarea sistemului de învățămînt din raion prin sporirea gradului de participare la educație a factorilor de decizie și partenerilor educaționali 

Acțiuni Subacțiuni Termeni Responsabili Nivel de realizare - descriere succintă 

 

1.Motivarea şi retenţia 

specialiştilor de profil în raion  

 

 

 

 

1.1 Asigurarea formării continuă  a 

cadrelor didactice la diferite nivele de 

formare  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

APL II 

Cadre formate -  429/ instituţii republicane 

Cadre didactice atestate - 231 

 

1.2 Motivarea şi susţinerea cadrelor 

didactice privind creşterea 

profesională la nivel raional prin 

acordarea premiilor bănești, 

diplomelor de merit pentru rezultatele 

deosebite în cadrul concursului 

pedagogul anului și rezultatele 

elevilor în cadrul olimpiadelor 

raionale 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

APL II 

Diplome de merit:  

Direcţie învăţămînt – 28 

Diploma Preşedintelui – 6 

Diploma Consiliului raional – 7 

Distincţii: 

Nota “10” pentru învăţămînt  - 4 

Insigna Consiliului raional – 5 

Cadre didactice premiate 20/10 000 lei 

Pedagogul anului – 2/ 2000 lei 

Elevi premianţi olimpiade – 352/diplome/ 47 200 lei 

Copii dotaţi/burse anuale – 30/ 36 000 lei 

Studenţi susţinuţi – 9/ 18 000 lei 

Susţinerea tinerilor specialişti – 6/ 4800 lei 

2.Îmbunătățirea planificării și 

managementului rețelei 

instituțiilor de învățămînt prin 

modernizarea bazei tehnico-

materiale din raion. 

 

2.1 Modernizarea bazei tehnico-

materiale  a instituţiilor educaţionale 

(procurare/renovare), 

( mobilier, materiale didactice şi 

curriculare ,TIC, jucării,terenuri de 

joc, alte suporturi educaţionale) 

 

 

 

 

2017 

Semestrul 

 I,II 

Direcţia 

învăţămînt 

APL I 

APL II 

În raion funcţionează  27  instituţii de învăţămînt preuniversitar ( 14  gimnazii, 

11 licee, 1 centru de creaţie, 1 şcoală de sport), 40 grădiniţe de copii. 

Au fost realizate procurări în susţinerea procesului educațional raional în sumă 

de 2 850 489, 68 lei. Dotări ale procesului de educaţie au fost realizate în  

toate  instituţiile..  

S-a procurat tehnică de calcul ( calculatoare  

imprimante, proiectoare) în sumă de 102 mii 590  lei. 

Gimnaziul Dolna cu statut gratuit a beneficiat de 10 calculatoare în sumă 197 

mii 797 lei 

Table interactive utilizate în 5  instituţii 

Clase multimedia utilizate în 1 – instituţii 

70 % cadre didactice utilizează frecvent TIC în sistem 

- În școlile de circumscripţie  LT”M. Eminescu”, Gimnaziul”M. Viteazul”, 

Gimnaziul Recea, Gimnaziul Rădeni, LT”M.N. Vornicescu”s-au creat  

condiţii didactico-materiale mai bune ca în anii precedenţi. 

din 67 de instituţii de învăţămînt  67 sunt  conectate la internet 

Comunicarea electronică permanentă cu   instituţiile  de învăţămînt din 
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subordine ( 5375 mesaje electronice) 

12 instituţii au fost menționate ca cele mai pregătite pentru desfăşurarea 

procesului educaţional în anul precedent. 

122  de cabinete şcolare au fost apreciate cu calificativul „ bine” 

9167 de elevi în anul precedent au beneficiat de condiţii mai bune 

educaţionale  

30 elevi sunt beneficiari de bursa Consiliului raional pentru susţinerea copiilor 

dotaţi. 

 3 absolvenţi au beneficiat de burse studenţeşti  pe perioada de studii 

universitare. 

 În instituţii activează 29 biblioteci şcolare. 2  biblioteci  au fost apreciate ca 

cele mai dotate şi frecventate de cititori în urma concursului raional. 

 2.2  Inventarierea tuturor spaţiilor 

educaţionale în scopul utilizării lor 

eficiente şi rentabile a edificiilor. 

2017 

Semestrul I,II 

Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

şcolare, 

preşcolare şi 

complementare 

APL I 

APL II 

 

3 edificii nu sunt utilizate în urma reorganizărilor instituţionale 

2  instituţii au spaţii conservate (LT”M. Eminescu”, Rădeni) 

53,9 % -  utilizarea spaţiilor educaţionale din  capacitatea de proiect: 

50% - 12 instituţii 

50-70% - 8 instituţii 

70-100% - 5 instituţii 

>100%  - 4 instituţii 

3  instituţii cu insuficienţă de spaţiu educaţional 

3  instituţii  activează în două schimburi. 

2  instituţii utilizează spaţiile şcolare în alte scopuri decît cele educaţionale 

 

3. Asigurarea accesului elevilor 

la activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare  

 

 

3.1 Majorarea şi diversificarea 

numărului de cercuri, secţii sportive, 

filialelor din cadrul instituţiilor 

complementare 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

Au activat 3 instituţii complementare 

În şcoala sportivă au activat  27 secţii / 399 elevi 

În Centrul de creaţie   42/  584  elevi  

 

3.2 Participarea în cadrul 

concursurilor naţionale şi 

internaţionale  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

Nr. de participanţi – 52 

12  locuri premiante 

4. Reducerea abandonului şcolar 

şi a absenteismului 

Asigurarea şcolarizării 

populaţiei cu vărste 7-16 ani 

4.1 Realizarea activităţilor de 

prevenire a abandonului şi a 

absenteismului şcolar. 

Acţiuni de şcolarizare a elevilor 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I 

Situaţie demografică în descreştere, natalitate redusă,  contingent de elevi - cu 

90 copii mai puţini decît în anul şcolar 2015-2016 

S-a întocmit  şi aprobat   reţeaua  de clase ( 415 clase )  şi contingentul de 

elevi pentru 2016-2017 

 ( 9167 elevi). 

Raportul clasă/elevi constituie  - 1/22,09 

Raportul cadru didactic per elevi - 1/12,1 

Indicele de cuprindere a copiilor cu şcoala are valoarea de 99,96 % .  

Activităţi de profilaxie au fost întreprinse în toate comunităţile raionului. 

Pentru copiii claselor 1-4 şi din familii nevoiaşe s-a organizat alimentaţia lor. 

Asigurare cu manuale şcolare gratuite  

( 3808 elevi cl. 1-4; 4378 elevi - cl.5-9; 52 –elevi cl.10-12. 
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4.2 Organizarea campaniilor  

de implicare a părinţilor în 

şcolarizarea şi încadrarea copiilor în 

învăţămîntul obligatoriu 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I 

2 campanii ( mai şi august 2017) 

1200 vizite la domiciliu 

 

4.3 Organizarea odihnei de vară a 

copiilor, adolescenţilor inclusiv şi a 

copiilor proveniţi din grupurile 

dezavantajoase  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

În COACT „Divertis” s-au odihnit în vara anului 2017  945 copii şi tineri; 

45 copii s-au odihnit peste hotarele ţării prin acorduri de colaborare cu 

România, Belarus 

10% din biletele de odihnă au fost oferite gratis copiilor din familii 

vulnerabile 

5. Crearea condiţiilor unui 

mediu educaţional prietenos, 

accesibil, capabil să răspundă 

aşteptărilor şi cerinţelor speciale  

ale beneficiarilor  

5.1 Implementarea de programe de 

responsabilizare a familiei, 

APL,comunităţii, instituţiilor de 

învăţămînt privind asigurarea 

accesului tuturor copiilor/elevilor la 

educaţie de calitate 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

450 adunări părinteşti 

355 consilieri ale părinţilor 

 313 Copii cu CES instituţionalizaţi 

 Activează 7 asociaţii de părinţi oficial înregistrate  

5.2  Conlucrarea ONG-lor cu 

instituţii de învăţămînt prin 

organizarea diverselor evenimente , 

pentru implicarea şi motivarea 

elevului. 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

5 instituţii au colaborat cu ONG în diferite domenii educaţionale 

5.3  Încurajarea proceselor de creare 

a asociaţiilor  de părinţi  şi grupuri de 

sprijin pentru promovarea şi 

respectarea  drepturilor copilului 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

În toate instituţiile de învăţămînt activează comitete părinteşti ( 65 instituţii) 

30 % din părinţi se implică activ în problemele de educaţie  

 

 

5.4  Dezvoltarea reţelei şcolilor de 

circumscripţie  şi asigurarea 

transportului specializat pentru elevi 

din instituţiile ce urmează a fi 

reorganizate . 

2017 Direcţiile 

instituţiilor 

 

În raion activează  7 instituţii cu statut de şcoală de circumscripţie. 

S-a organizat transportarea a 533 elevi  lor din instituţiile reorganizate la 

şcolile de circumscripţie începînd cu 01 septembrie 2016. 

12 unităţi de unităţi auto  asigură servicii de transportare a elevilor  fără 

întrerupere şi în condiţii de securitate. 

 

5.5 Crearea şi dezvoltarea serviciilor  

psihopedagogice  şi de consiliere în 

grădiniţe şi şcoli 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

Activitate benefică a SAP 

312 copii evaluaţi psihopedagogic 

370 de asistenţe în grădiniţe cadrelor didactice 

Beneficiari 25 instituţii şcolare 

6. Stimularea performanţei 

educaţionale prin creșterea 

calităţii procesului de 

învăţămînt din raion 

6.1 Evaluarea internă a programelor 

de  bazată pe standarde de eficienţă a 

învăţării studii la toate treptele de 

şcolaritate  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

Evaluarea cadrelor didactice bazată pe standarde se aplică în 65 instituţii 

65 manageri şcolari/preşcolari formaţi 

13 instituţii cu bune practici 
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6.2 Monitorizarea indicatorilor de 

calitate  

( Metode de predare –învăţare, 

instrumente de evaluare şi rezultatele 

elevilor ) 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I,II 

Din 9111 elevi au asigurat rata: la finele anului 

Calitatea învățării  – 33,2 % 

33,9 % - cu note „ 7-8% 

22,9 % - cu note  „5- 6” 

794 cadre didactice cu grade didactice sau 72,38  % din efectiv 

6.3 Promovarea cu ajutorul mass-

media a ofertei educaţionale a 

instituţiilor de învăţămînt în vederea 

asigurării calităţii instruirii 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

Informaţie/rapoarte/ publicări asigurate pe SAIT- ul Direcţiei învăţămînt 

Comunicare cu acces al tuturor instituţiilor prin reţea /poştă electronică 

Postarea manifestaţiilor educaţionale pe reţelele de socializare. 

Ordine şi decizii - de acces pentru tot sistemul 

 

6.4  Creşterea  gradului de implicare 

a cadrelor didactice  în diverse acţiuni 

menite să promoveze imaginea 

instituţiilor de învăţămînt din raion în 

cadrul mediului economic şi social  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

24 colective folclorice din cadre didactice din instituţii promovează tradiţiile 

local-naţionale 

Implicarea tuturor instituţiilor de învăţămînt în activităţile organizate de APL I 

şi II la nivel de localitate ţi raion 

Implicarea reprezentanţilor APL, comunităţii în organele de conducere şi 

dirijare a şcolii în 90% instituţii 

311 ore extraşcolare sunt utilizate pentru dezvoltarea extracurriculară a 

copiilor.   

Numărul de elevi şi colective/cercuri de arte 46/1800 

Numărul de elevi şi colective folclorice 56/3200 

 

 

 

 

7. Optimizarea  comunicării 

dintre elevi, părinţi şi cadre 

didactice  

7.1 Asigurarea comunicativă 

prin sisteme moderne electronice 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

Gestionarea paginii WEB a Direcţiei învăţămînt- permanent 

Completarea bazei de date ONLINE ( SAPD, SIME, SPCG)- anual toate 

instituţiile 

Convorbiri telefonice frecvente cu părinţii plecaţi peste hotare 

 

7.2 Angajamentul părinţilor 

de a se implica în problemele şcolii 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

Nu au fost implicaţi 

7.3 Implicarea părinţilor în 

organizarea şi desfăşurarea 

sărbătorilor de agrement 

locale şi naţionale, 

organizarea excursiilor 

 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

 

Ocazional la nivel de clasă , conlucrare benefică părinţi-diriginte 

 

8. Crearea condiţiilor optime de 

dezvoltare  timpurie a copiilor 

8.1 Asigurarea calităţii procesului 

educaţional timpuriu prin standardele 

educaţionale de stat şi a 

Curriculumului naţional   

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

Activează 365  cadre didactice calificate  

Atestaţi cu grade didactice -  298    persoane 

Instituţionalizaţi - 4241 copii (0- 7 ani)  sau 58,6%  din efectivul   7 241 copii 

;  Încadraţi (5-7 ani) – 2005 copii  sau  95,6%  din efectivul de 2096;   
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APL I  15-  Instituţii preşcolare cu experienţe şi bune practice. 

8.2 Dezvoltarea profesională a 

cadrului didactic din educaţia 

timpurie prin cursuri de perfecţionare 

, reuniuni metodico-ştiinţifice , 

conferinţe , simpozioane ,mese 

rotunde, workshopuri, seminare 

practice , schimburi de experienţă , 

autoinstruire şi activităţi metodico-

ştiinţifice şi psihopedagogice  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I 

35  de activităţi de formare realizate  

147 cadre didactice beneficiare  

 8.3 Aderarea la programe sociale de 

ajutoare a copiilor  

defavorizaţi pentru a le asigura 

accesul la o educaţie de calitate 

 

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I 

 26 instituţii preşcolare au colaborat cu ONG în diferite domenii educaţionale 

Beneficiari 1800 copii 

Au beneficiat de granturi : 

prin Programul de asistenţă tehnică acordat de Guvernul României: 

g/c Ciobanca, 500 000 lei pentru reparația capitală a edificiului, sistemelor de 

infrastructură şi dotări; 

g/c Cojuşna nr.1, 2 ml lei pentru reparaţia acoperişului; 

g/c Oneşti, 718 mii, pentru lucrări civile; 

g/c Saca, 785 mii, pentru lucrări civile; 

g/c Zamciogi, 1 200 000 lei, pentru lucrări civile şi 100 000 lei pentru dotarea 

terenurilor de joc. 

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare: 

( PNUD) 

g/c nr.1 Vorniceni, 33 316, 0 dolari , montarea bateriilor solare pentru 

asigurarea apei calde. 

 Proiect LD CHARITY SUA: 

g/c nr.2 Vorniceni, 60 000 lei , datorări utilaj bloc alimentar. 

Donaţii comuna Recea ,Maramureş, România: 

g/c Recea, 10 000 romi, schimbarea uşilor şi geamurilor; 

Cu destinaţie specială Ministerul finanţelor: 

g/c Micăuţi, 1 300 000,0 lei, reparaţia capitală a acoperişului 

 8.4 Extinderea edificiilor pentru 

educaţia timpurie  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I 

În raion funcţionează 40 instituţii preşcolare 

Localităţi cu lipsă  grădiniţă de copii - 2, (Căpriana, Rassvet)  

Extinderea numărului de locuri în grădiniţa: s-au deschis 2 grădiniţe de copii 

Gornoe - 2/50 locuri; Micleuşeni - 4/ 100 locuri;  Străşeni.nr.5 – 2/ 40 locuri.  

În anul 2017  numărul de grupe preşcolare a crescut  185/193, creştere 8 

grupe. 

9. Crearea condiţiilor optime 

sportive în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt  

9.1 Dezvoltarea infrastructurii 

educaţiei prin sport  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

45 cadre didactice , din ei cu studii superioare 37  

Terenuri de sport aferente – 27 instituţii 

Instituţii cu bune practici – 15  
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9.2 Dotarea şi procurarea 

echipamentului necesar pentru 

instituţiile educaţionale  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

  24-  Instituţii cu săli de sport amenajate şi corespund cerinţelor de dotare 

9.3 Construcţia, amenajarea locurilor 

sportive: terenuri de sport şi piscine  

2017 Direcţia 

învăţămînt 

Direcţiile 

instituţiilor 

APL I, II 

Instituţii cu terenuri fotbal renovate – 2  

Domeniul: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ   

Obiectivul: Mediul de afaceri 

Acțiuni Subacțiuni Perioada de 

implementare 

Responsabili de 

execuție 

Nivel de realizare – descriere succintă 

1. Instruirea antreprenorilor  

și potențialilor antreprenori 

privind crearea și 

dezvoltarea afacerilor 

proprii 

1.1. Organizarea și desfășurarea 

seminariilor de instruire referitor la  

procedura de inițiere a unei afaceri. 

2017 

Semestrul I 

APL II, 

Agenții 

economici, 

 

 

    La data de 15 mai de către serviciu economie și politici investiționale în 

colaborare cu ODIMM a fost organizat un curs de instruire în cadrul 

programului (PNAET) pentru persoanele tinere cu vîrsta cuprinsă între 18-35 

ani, care intenționau să înființeze o afacere, numărul total al participanților 

fiind de 34 de persoane. 

 1.2.  Organizarea și desfășurarea 

seminarelor de instruire referitor la 

abilitățile de atragere a mijloacelor 

financiare pentru dezvoltarea afacerilor 

2017 

Semestrul I 

APL II, 

Agenții 

economici, 

   În perioada  28-29 iunie 2017  sa desfășurat curs de instruire în cadrul 

programului  ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" cu tematica ,,Contabilitatea pe 

domenii de aplicare” la care au participat 29  antreprenori din raion.  

Organizarea sesiunii de informare a producătorilor agricoli referitor la 

oportunități de atragere a investițiilor și informații privind crearea grupurilor 

de producători în parteneriat cu consorțiu ”MEGA” și ”PROMO-TERRA”. 

2. Acordarea asistență 

antreprenorilor în privința 

asigurării vânzărilor în afara 

raionului inclusiv  exportul 

2.1. Organizarea și desfășurarea 

acțiunilor de participare la expoziții 

târguri  naționale și internaționale, 

concursuri și întruniri pentru schimb de 

experiență. 

2017 

Semestrul II 

APL II, 

 

    Participarea agenților economici la instruire cu privire la înregistrarea mărci 

comerciale, acesta este cel de al doilea eveniment organizat în cadrul 

Proiectului internațional “Value Intellectual Property for SMEs”. Scopul 

seminarului a fost inițierea întreprinzătorilor privind avantajele înregistrării 

mărcii comerciale, înregistrarea pas cu pas a acesteia, dar și informații privind 

standardele naționale. 

2.2. Acordarea asistenței antreprenorilor 

în elaborarea proiectelor investiționale. 

2017 

 

APL II, 

 

    Pe întreg parcursul anului au fost întreprinse mai multe acțiuni de informare 

și acordare a suportului necesar agenților economici din raion, cu privire la 

programele de susținere în afaceri demarate de către ODIMM și alte organizați 

de profil. 

3. Eficientizarea dialogului 

dintre antreprenori  și 

autoritățile publice locale, 

atât la nivel raional cât și la 

3.1. Organizarea evenimentelor de tip 

târguri, expoziții locale și regionale 

pentru promovarea produselor raionale. 

2017 

 

APL II, 

 

   La data de 6 octombrie de către Ministerul Economiei al R. Moldova a fost 

organizat Forumul Național (Moldova Business Week 2017) la care au 

participat doi Antreprenori din r. Strășeni cu standurii unde și-au expus și 

promovat produsele fiind susținuți de către Consiliul Raional. 
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cel local. 3.2. Organizarea întrunirilor între 

autoritățile centrale, locale cu oamenii 

mediului de afaceri din raion. 

2017 

 

APL II, 

 

Pe parcursul întregului an de către conducerea raionului și specialiștii 

consiliului raional au fost efectuate mai multe vizite de serviciu la agenții 

economici din teritoriu, unde sau discutat despre posibilitățile de rezolvare a 

problemelor cu care se confruntă antreprenori. 

Reprezentanți Mediului de Afaceri din raion au fost invitați la toate întrunirile 

cu reprezentați administrației publice centrale, Miniștri, Secretari de Stat, etc. 

la care sau identificat soluții pentru depășirea diverselor probleme în diferite 

domenii. 

    

Obiectivul:Dezvoltarea agriculturii 

1. Susținerea proceselor de 

înființare a plantațiilor multe 

anuale noi ca măsura de 

revitalizare a viticulturii  

pomiculturii și a altor 

activități agricole cu valoare 

adăugată înaltă.                                                                                                     

1.1.  Organizarea și desfășurarea 

seminariilor, meselor rotunde, 

instruirilor. 

2017 APL II, 

 

În prima jumătate a anului 2017 au fost desfășurate mai multe seminare cu 

agenții economici din raion: 

-13-07-2017 –seminar,, Cadrul legal de reglementare a proceselor de 

subvenționare în anii 2017-2021 cu suportul Agenției de Intervenție și Plăți. 

- 7-07-2017 seminar - Managementul protecției integrate a pomilor fructiferi 

în condițiile anului 2017. 

5-07 -2017 seminar –Desfășurarea campaniei de recoltare a culturilor 

cerealiere. 

- La aceste seminare au participat – 79 agenți economici. 

1.2.  Organizarea activităților de schimb 

de experiență  între producătorii agricoli. 

 

 

2017 APL II, 

 

La data de 29-06-2017 APESM din Cahul în parteneriat cu Reprezentanța în 

Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS a desfășurat o vizită de 

studiu în plantațiile de viță de vie cu elemente tehnologice inovative la care au 

participat 7 agenți economici din raion, care au prelevat schimb de experiență 

cu: 

- particularitățile lucrărilor în verde post floare în plantațiile cu tip de 

conducere mini-Gable;( Vadul lui Isac) 

- elemente de formare a butașilor pentru sistemul de susținere 

Pergola;(Pelinei); 

- particularitățile lucrărilor în verde post floare în plantațiile cu tip de 

conducere ,,Spalier vertical ameliorat,,( Andrușul de jos). 

1.3. Organizarea seminariilor de instruire 

și promovare a irigației mici 

2017 APL II, 

 

La data de 22 februarie 2017 cu agenții economici producători de legume sa 

desfășurat un seminar de instruire și informare: ,, Particularitățile producerii 

legumelor în condițiile anului 2017  cu aplicarea irigării mici,la care au 

participat 37 agenți economici. 

2. Susținerea proceselor de 

casare și defrișarea 

plantațiilor multianuale 

2.1. Organizarea și desfășurarea 

seminarelor, meselor rotunde, 

instruirilor. APL II, 

 

2017 APL II, 

 

În luna martie 2017 specialiștii Secției agricultură de comun cu Agenția 

Națională de Dezvoltare Rurală APA ,, Astagro,, au desfășurat 

un seminar de actualizare și informare: ,,Crearea registrului vitivinicol al 

Republicii Moldova,, 
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vechi, pentru reîntoarcerea 

lor în noul circuit agricol  

 

2.2. Acordarea asistenței informaționale 

privitor la procedurile de casare și 

defrișare a plantațiilor multe anuale 

vechi. 

2017 APL II, 

 

Pe parcursul  anului 2017 de către specialiștii Secției agricultură au fost 

efectuate mai multe vizite la agenții economici din satele:Gălești, Codreanca, 

Scoreni pentru familiarizarea acestora privind întreprinderea a tuturor 

măsurilor necesare în vederea respectării cu strictețe a prevederilor legale 

referitoare la defrișarea plantațiilor perene. Totodată au fost instruiți cu 

ordinea și consecutivitatea legală a acțiunilor. 

Au fost instituite comisiile respective și perfectate actele de casare a 

plantațiilor perene la 3 proprietari din s. Sireți pe o suprafața totală de 12,8 ha 

2.3. Organizarea și desfășurarea 

seminarelor, meselor rotunde, instruirilor 

referitor la necesitatea consolidării 

terenurilor agricole. 

2017 APL II, 

 

Pe parcursul anului 2017 de către  Serviciul Relații Funciare și Cadastru  și 

specialiștii Secției agricultură au fost întreprinse mai multe acțiuni de 

informare a agențiilor economici, inginerilor cadastrali din primării referitor la 

familiarizarea acestora cu prevederile Proiectului Noului Cod Funciar și 

necesitatea consolidării terenurilor agricole. 

Obiectivul:  Mediul   

1. Efectuarea lucrărilor de 

amenajare albiilor râurilor  

1.1. Elaborarea documentației tehnice de 

proiect pentru efectuarea lucrărilor de 

amenajare a albiilor râurilor. 

2017 APL II Pe parcursul anului 2017 au fost organizate întruniri cu reprezentanți 

instituțiilor publice din raion cu scopul de-a le aduce la cunoștință importanța 

necesității păstrări surselor de apă din rîurile naturale și posibilitatea de 

obținere a finanțărilor pentru lucrări de curățare și amenajare a acestora. 

1.2. Identificarea  posibilităților de 

curățare și adâncire a albiei râului Bîc pe 

porțiunea Bucovăț - Roșcani-lacul 

Ghidighici. 

2017 APL II Primăria mun. Chișinău în colaborare cu Consiliu Raional Strășeni au depus 

cereri de finanțare pentru elaborarea proiectului tehnic , tot odată a fost 

identificați potențiali finanțatori pentru curățare și adâncire a albiei râului Bîc 

pe porțiunea Bucovăț, după finisarea proiectului tehnic va fi posibil de estimat 

suma totală a lucrărilor și de depus spre finanțare. 

2. Construcția și 

reconstrucția sistemelor 

centralizate de canalizare în 

localitățile raionului  

2.1. Dezvoltarea formelor de cooperarea 

inter – comunitară în domeniul 

salubrizării și managementul deșeurilor. 

2017 APL II Primăria Sireți, Roșcani, Țigănești și Negrești  au avut mai multe întruniri cu 

scopul de a identifica locul convenabil pentru amplasarea unui poligon pentru 

depozitarea comună a deșeurilor solide, pentru a putea dispune de finanțări 

pentru construcția unui sistem de reciclare a deșeurilor solide. 

2.2. Acoperirea a circa 30% din 

populația rurală și urbană cu servicii 

îmbunătățite de recuperare a deșeurilor. 

2017 APL II În anul de raport sa extins serviciile de colectare a deșeurilor cu circa 20 % 

astfel că la moment aproximativ circa 60% din totalul de populației din raion 

beneficiază se servici de evacuare a deșeurilor menajere. 

În 2017 a fost elaborat proiectul de Management al deșeurilor solide în 

regiunea de centru unde se reușește și raionul Strășeni. 

2.3. Dotarea cu echipamente  a 

serviciului public de salubrizare. 

2017 APL II Au fost efectuate lucrării de curățire a canalului din regiunea Aleea Plopilor 

mun. Strășeni suma totală fiind de 50,0 mii lei 

3. Implementarea 

programelor de instruire și 

conștientizare privind  

asigurarea unui management 

integrat al deșeurilor la nivel 

intercomunal/interraional în 

regiuni  

3.1. Organizarea și desfășurarea 

activităților privind educația populației 

privind sortarea deșeurilor și protecția 

mediului ambiant. 

2017 APL II Realizat: În cadrul desfăşurării acţiunilor de salubrizare şi amenajare a 

teritoriului  a fost organizate  adunări cu localnicii din s. Dolna, s. Roșcani, 

mun. Strășeni, com. Rădeni unde au fost informații despre protecţia mediului 

ambiant şi impactul  asupra sănătăţii umane a depozitării neconforme a 

gunoiului și în locuri neautorizate. 

Organizarea și desfășurarea activităților privind educația populației  în 

domeniul protecției mediului, prin intermediul șefului de post , lucrătorilor 

medicali și directorilor de instituții publice și agenților economici din teritoriu. 

Plasarea avizelor  pe panoul informativ. 
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3.2. Organizarea programelor de educație 

ecologică în școli. 

2017 APL II, Instituții 

de învățămîmt 

În raionul Strășeni se organizează programe de educație ecologică 100% din 

totalul instituțiilor de învățămînt. 

3.3. Numărul de școli care au introdus 

programe de educație ecologică. 

2017 APL II 

Instituții de 

învățămîmt 

Clasa I – IV – 15 Instituții 

Clasa V – IX – 19 Instituții 

Clasa X – XI – 6 Instituții 

Domeniul:TURISMUL, CULTURĂ ŞI SPORT 

Obiectivul:Accesul populaţiei la serviciile produsul cultural turistic și sport din raionul Strășeni 

Acţiuni Subacţiuni Perioada de 

implementare 

Responsabili de 

execuţie 

 Nivel de realizare   

1. Promovarea şi 

valorificarea potențialului 

cultural imaterial și turistic 

al raionului 

1.1.Elaborarea planului de acţiuni 

culturale pentru anul 2017 privind 

promovarea și valorificarea potențialului 

cultural imaterial al raionului Strășeni 

pentru anii 2016-2020 

2017 

 

 şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

Specialiştii 

principali în 

domeniu 

 . A fost elaborat planul de acţiuni culturale pentru anul 2017 privind 

promovarea și valorificarea potențialului cultural imaterial  şi turistic al 

raionului Strășeni pentru anii 2016-2020. În plan au fost incluse evenimentele 

culturale care urmau să se desfăşoare pe parcursul anului 2017 

1.2.Întocmirea listei evenimente 

culturale, festivaluri, concursuri, 

expoziţii: 

- spectacolul de colinde „Colindăm, 

colindăm iarna” 

- Ziua naţională a Culturii” 

- spectacol muzical dedicat :     - 

Mărţişor 2017 

- Mărţişorul copiilor 

 - „Art emoţii”- eveniment pentru tineri 

 

- Concurs” Mîndre-s fetele-n Străşeni” 

- Festivalul „Armoniile primăverii” 

- Spectacol artistic pentru femei”Sărut 

femeie mîina ta” 

- Acţiuni de comemorare a victimelor 

războiului de pe Nistru 

- Ziua Drapelului 

- Ziua Memoriei 

- Noaptea muzeelor 

- Ziua familiei 

- Sărbătoarea „Copilărie Ţară de basm” 

- Simpozion  „Eminescu si noi” 

- Festivalul „Eminesciana” 

 

Festival de folclor „Cîntece de pe valea 

2017 

 

 

 

 

8 ianuarie 

15 ianuarie 

 

1 martie 

2 martie 

3 martie 

 

 

4 martie 

 

5 martie 

 

6 martie 

2 martie 

 

 

 

27 aprilie 

9 mai 

18 mai 

21 mai 

 şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

Specialiştii 

principali în 

domeniu, 

instituţiile de 

cultură din 

teritoriu, 

parteneri 

 .La întocmirea  listei evenimentelor sa ţinut cont de manifestaţiile culturale 

incluse în Planul de acţiuni al secţiei . 

 

 

- spectacolul de colinde „Colindăm, colindăm iarna” 

- Ziua naţională a Culturii” 

- spectacol muzical dedicat :     - Mărţişor 2017 

- Mărţişorul copiilor 

 -„Art - emoţii”- eveniment pentru tineri 

 

Concurs” Mândre –s fetele-n Străşeni” 

- Festivalul „Armoniile primăverii” 

- Spectacol artistic pentru femei”Sărut femeie mîina ta” 

- Acţiuni de comemorare a victimelor războiului de pe Nistru 

- Ziua Drapelului 

- Ziua Memoriei 

- Noaptea muzeelor 

- Ziua familiei 

- Sărbătoarea „Copilărie Ţară de basm” 

- Simpozion „Eminescu si noi” desfăşurat în   Casa Raională Cultură 

- Festivalul „Eminesciana” Poiana Eminescu km 6 

 

Festival de folclor „ Cîntece de pe valea Bîcului”  desfăşurat în s. Roşcani au 

participat 12 colective 

- Ziua Independenţei 

- Sărbătoare Naţională “Limba noastră” 
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Bîcului” 

- Ziua Independenţei 

- Sărbătoare Naţională “Limba noastră” 

- Inaugurarea pomului de Crăciun 

- Festivalul de tradiţii și obiceiuri de 

iarnă “Florile dalbe” 

1 iunie 

 

24 iunie 

25 iunie 

 

27 august 

 

27 august 

31 august 

 

15 decembrie 

 

25 decembrie 

- Inaugurarea pomului de Crăciun 

A fost întocmit un Program pentru perioada 15 decembrie-15 ianuarie 2018, o 

parte de evenimente nu s-au desfăşurat din lipsa spectatorului. 

- Festivalul de tradiţii și obiceiuri de iarnă “Florile dalbe” s-a desfăşurat  

consecutiv în localităţile: Tătăreşti, Sireţi, Zubreşti 

 

- Concursul „Străşenenii au talent” nu s-a desfăşurat din lipsa de oferte de 

participare la acest concurs 

-  

 De asemenea SCTTS a  desfăşurat şi următoarele evenimente culturale:  

- Ziua mondială a turismului , excursie „Cunoaşte-ţi ţara”( 25 

septembrie) 

- Ziua profesorilor din domeniul învăţământului artistic (5 octombrie) 

- Ziua naţională a tineretului TVC  

- „ Unde dai şi unde crapă”(11 decembrie) 

 

În colaborare cu Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei: 

-   Ziua persoanelor în etate  

- Ziua persoanelor cu necesităţi speciale 

  

A fost organizată participarea unui grup de meşteri populari din raion la 

Expoziţia „Tîrgul de iarnă”   )  şi a ansamblului de dans „Baştina” în or. Brăila 

, Romania (1-5 decembrie) 

Participarea colectivelor de dansatori _ „Lozioara” la Festivalul strugurilor”- 

s. Recea Maramureş: 

- Ansamblul „Baştina” –„Alină-te dor alină”  c. Cicîrlău, Maramureş; 

- Ansamblul de dans „Busuioc”- La festivalul culturilor migrante” or. Milano, 

Italia 

- Ansamblul de dans” Rotunda”  - Zilele or. Brăila”Romania 12-15 august  

Ansamblul vocal „Divertis” Sărbătoarea colindelor” or. Botoşani” 

Corul „Doiniţa”- Festival de muzică corală or. Praga , 

1.3.Întocmirea devizelor de cheltuieli 

pentru fiecare eveniment, festival, 

concurs 

2017 

 

şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

 

 La întocmirea devizelor s-a ţinut cont de suportul financiar alocat 

evenimentului conform bugetului stabilit , necesităţile financiare  pentru 

desfăşurarea    evenimentelor,  Flori, diplome, colaci, dulciuri, suvenire, 

menţiuni pentru participanţi, trofee , s-au încheiat contractele  privind 

prestarea diferitor servicii, (transport, închirieri scena, aparataj  de sonorizare 

etc.) 

2. Crearea condițiilor de 

bună funcționare a  

instituțiilor de cultură din 

raion prin gazificarea şi 

termoizolarea lor 

2.1.Indentificarea instituţiilor de cultură 

- stabilirea surselor finanţate 

- elaborarea proiectelor şi a devizelor de 

cheltuieli 

2017 

Septembrie-

noiembrie 

 

 şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

 

 .În raion activează 34 de instituţii de cultură, din ele se încălzesc 5. Au fost 

identificate două instituţii de cultură care au pregătit Studiu de fezabilitate  cu 

toate devizele de cheltuieli, expertize etc. a fost reperat acoperișul Casei 

Cultură Roşcani,. Au fost efectuate lucrări de reparaţii  curente a instituţiilor 

de cultură din raion în sumă de 605.2 mii lei  
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3. Îmbunătăţirea serviciilor 

turistice în raion 

3.1. Inaugurarea locului de  popas  

turistic la Mănăstirea Ţigăneşti 

2017 

 

 şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

 

  Consiliul Raional Străşeni şi primăria Ţigăneşti în calitate de parteneri în 

Proiectul „Dezvoltarea turismului în zona de centru a Moldovei „-  aplicant 

CR Călărași .a perfectat  şi a depus toate documentele de rigoare   privind 

amenajarea a unui   loc de popas la Mănăstirea Ţigăneşti. Costul amenajării 

acestui loc de popas constituie 120.0 mii lei. 

3.2. Dezvoltarea elementelor brandului 

turistic raional 

2017 

Semestrul II 

 şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

 

  .Un brand turistic al raionului Străşeni este Festivalul colindelor „Colindăm, 

colindăm iarna…” care se desfăşoară opt ani consecutiv la  Mănăstirea 

Țigăneşti. Acest eveniment promovează turismul monahal  şi tradiţia de 

Crăciun - Colindatul. Este unica Mănăstire din Moldova unde se desfăşoară 

asemenea  festival de colinde. Pe parcursul  a opt ani mănăstirea a fost vizitata 

de peste 80 de colective artistice din ţară,  cît şi România, Rusia . A crescut 

mult numărul credincioşilor care vizitează acest locaş monahal  

Un alt brand  turistic al raionului este Festivalul internaţional de muzică şi 

poezie „Eminesciana” aflat la a XXXI-a ediţie. Este un eveniment de 

omagiere a Marelui poet Mihai Eminescu şi promovare  a valoroasei opere. 

Anual la acest eveniment participă  oaspeţi de peste hotare, poeţi, interpreţi 

profesionişti, colective artistice, meşteri populari, politicieni. 

4. Sportul-oportunitate de 

promovare a unui mod 

sănătos de viaţă 

4.1. Elaborarea programului 

evenimentelor sportive în anul 2017 

2017 

 

şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

  A fost elaborat planul evenimentelor sportive pentru  anul 2017 privind 

promovarea unui mod sănătos de viaţă . În plan au fost incluse evenimentele 

sportive care urmau să se desfăşoare pe parcursul anului 2017.  

 4.2. Lista evenimentelor sportive 

- Turneul republican la fotbal “Cupa 

Guvernului” 

- Turneul raional la fotbal “Cupa 

Preşedintelui” 

- Turneul republican la lupte libere în 

memoria Gheorghe Livădari 

- Turneul raional la joc de dame şi şah în 

memoria Gheorghe Rusu 

Campionatele raionului: 

- baschet; 

- volei; 

- taekwon-do 

 

4.3 Întocmirea devizelor de cheltuieli 

2017  şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

 

 . Lista evenimentelor sportive desfăşurate  cuprinde următoarele competiţii:  

- Turneul republican la fotbal “Cupa Guvernului” 

- Turneul raional la fotbal “Cupa Preşedintelui” 

 (27 octombrie) 

- Turneul republican la lupte libere în memoria Gheorghe Livădari (18-19  

noiembrie) 

- Turneul raional la joc de dame şi şah în memoria Gheorghe Rusu ( 11 

noiembrie) 

  - Participarea la campionatul R. Moldova la lupte libere feminine rezervat 

seniorilor (20-22 decembrie) 

 - Participarea la turneul republican la jocul de dame şi şah  (25-27 august) 

-  Participarea echipei de taekwon-do  la Campionatul european (18-19- 

noiembrie) 

  La  întocmirea devizelor de cheltuieli, s-a ţinut cont de procurarea 

diplomelor, cupelor, achitarea deplasărilor sportivilor ,  arbitrii, ,asigurarea 

prezenţii medicilor , achitarea serviciilor de transport. 

5. Accesul larg al populaţiei 

la spațiile sportive pe 

teritoriul raionului 

5.1. Identificarea terenurilor, saliilor 

pentru amenajarea și instalarea seturilor 

de trenajoare în or. Strășeni și în 

localitățile raionului 

2017  şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

   Au fost  efectuată reparaţie totală    sălii sportive    LT „M. Eminescu”,   

 

5.2. Identificarea terenurilor sportive şi 

stadioane care pot fi reabilitate în 

următorii ani 

2017 şef secţie 

cultură, turism, 

tineret şi sport 

 .  au demarat lucrări de reabilitare şi amenajare, a terenurilor sportive din 

Lozova şi Pănăşeşti    

 

 





 

 

 

 

 

 

3.2. Participarea funcționarilor publici 

din APL de nivelul doi și întîi  la cursuri 

de instruire profesională  

Nr. funcționarilor 

publici instruiți 

Pe parcursul 

anului 2018 

Din mijloacele 

financiare 

planificate în 

bugetele locale 

Conducătorii autorităților publice 

locale de nivelul doi și întîi 

 

 

4. Îmbunătățirea transparenței 

actului de guvernare locală 

4.1. Organizarea întrunirilor, seminariilor 

cu primarii,  funcționarii publici, agenții 

economici în scopul instruirii in 

domeniul guvernării participative locale. 

Nr. întrunirilor 

Nr. participanților  

Nr. seminariilor 

Pe parcursul 

anului 2018 

0.0 Președintele raionului 

Șefii subdiviziunilor din subordinea 

Consiliului raional 

4.2. Consultarea proiectelor de decizii cu 

cetățenii, asociațiile constituite în 

corespundere cu legea, alte părți 

interesate. 

Nr. de proiecte 

consultate  

Nr. consultărilor 

publice 

Pe parcursul 

anului 2018 

0.0 Subdiviziunea – autor a proiectului de 

decizie Secretarului Consiliului raional 

4.3. Publicarea pe site-ul Consiliului 

raional a proiectelor de decizie în scopul  

 

 

Nr. de proiecte 

publicate  

Nr. de recomandări 

recepționate 

Pe parcursul 

anului 2018 

0.0 Secretarul Consiliului raional 

Aparatul președintelui raionului 

4.4. Publicarea deciziilor 

adoptate/dispozițiilor președintelui 

raionului cu caracter normativ pe pagina 

oficială a Consiliului raional și în 

Registrul actelor locale 

 

Numărul deciziilor 

adoptate/publicate 

Pe parcursul 

anului 2018 

0.0 Secretarul Consiliului raional 

Aparatul președintelui raionului 

4.5. Dezvoltarea paginii web și 
actualizarea sistematică cu informație 

calitativă și oportună privind activitatea 

autorităților publice locale de nivelul doi 

Numărul de 

informații 
Pe parcursul 

anului 

0.0 Secția comunicare și relații publice din 

cadrul Aparatului președintelui 

raionului 

Obiectivul: Infrastructura energetică și managementul eficienței energetice 

Acțiuni 

 

 

Subacțiuni 

 

 

Indicatori de 

monitorizare 

Perioada de 

implementare 

 

Valoarea 

potențiala a 

proiectului 

Sursa potențială 

de 

finanțare 

Responsabili de 

execuție 

 

1. Implementarea sistemului de 

management energetic 

1.1. Instruirea în domeniul eficienții 

energetice a personalului responsabil de 

domeniu în instituțiile publice  

 

Nr. de întruniri, 

seminare 

2018 În proces de 

estimare 

APL I, APL II, 

AEE, PNUD 

CNAM, FISM 

APL I,  

APL II, 



1.2  Organizarea și desfășurarea 

seminariilor pentru sensibilizarea 

funcționarilor publici cu privire la 

eficiența energetică a clădirilor publice.  

Nr. de întruniri, 

seminare, mese 

rotunde și ieșiri în 

teritoriu  

 

2018 În proces de 

estimare 

  

2. Elaborarea de către APL I a 

planurilor proprii de Eficiență 

energetică 

2.1. Efectuarea auditului energetic pentru 

clădirile publice. 

 

Nr. de ieșiri în 

teritoriu, nr. de 

clădiri examinate  

2018 

 

 

În proces de 

estimare 

 

APL II și 

instituțiile din 

subordine 

APL II 

2.2. Realizarea studiului de  oportunitate 

privind utilizarea surselor alternative de 

energie 

 

 

Nr. de seminare la 

care s-a participat, 

nr. de examinări a 

oportunităților 

alternative 

 

 

2018 

 

În proces de 

estimare 

 APL II 

3. Optimizarea consumului de 

energie în clădirile și serviciile 

publice 

3.1. Inventarierea bunurilor publice, 

pașaportizarea tehnică a acestora și 

efectuarea auditului energetic, 

Nr. de imobile 

inventariate, nr. de 

rapoarte de audit. 

2018 În proces de 

estimare. 

APL II și 

instituțiile publice 

APL I,     APL II, 

instituțiile publice 

3.2.  Organizarea și desfășurarea meselor 

rotunde, seminarelor, întrunirilor 

Nr. de întruniri, 

seminare, mese 

rotunde și ieșiri în  

teritoriu 

2018 În proces de 

estimare. 

  

Obiectivul:  Rețele de furnizare a apei potabile și canalizare în raionul Strășeni 

1.  Aprovizionarea cu apă potabilă 

în mod centralizat a localităților din 

raion. 

1.1.  Elaborarea  proiectului pentru 

construcția apeductului regional Chișinău 

- Strășeni - Călărași. 

Nr. de întruniri ale 

Comitetului de 

supraveghere. 

Proiect tehnic 

elaborat 

2018 În proces de 

estimare. 

APL I, APL II,  

Ministerul 

Mediului, 

Parteneri externi 

 

 

APL I, APL II, 

În comun cu 

Ministerul 

Mediului, 

Apă canal 

Chișinău 



1.2.  Construcția și reconstrucția 

sistemului de aprovizionare cu apă a 

satelor și comunelor din raion. 

Nr. de proiecte 

elaborate 

 În proces de 

estimare. 

APL I, 

APL II, 

Instituțiile 

publice din 

teritoriu, 

Agenții 

economici 

APL I, 

APL II, 

Instituțiile publice 

din teritoriu, 

Agenții 

economici 

1.3.  Organizarea și desfășurarea meselor 

rotunde de sensibilizare a cetățenilor în 

privința aprovizionării cu apă. 

Nr. de mese rotunde 

și numărul de 

întruniri în localități 

2018 În proces de 

estimare 

  

2. Construcția și reconstrucția 

sistemelor centralizate de 

canalizare în localitățile raionului 

2.1. Elaborarea documentației tehnice 

pentru construcția și reconstrucția 

sistemelor de canalizare. 

Nr. de proiecte 

Nr. de ieșiri in 

teritoriu 

2018 În proces de 

estimare 

Bugetul de Stat, 

bugetul local, 

Fondul Ecologic, 

parteneri externi 

APL I, 

APL II, 

Instituțiile publice 

din teritoriu, 

 2.2. Identificarea surselor de finanțare 

pentru implementarea proiectelor de 

evacuare și epurare a apelor uzate. 

Nr. de note 

conceptuale înaintate 

pentru finanțări 

2018 În proces de 

estimare 

  

2.3. Organizarea și desfășurarea meselor 

rotunde de sensibilizare a cetățenilor în 

privința sistemelor de canalizare. 

Nr. de întruniri cu 

cetățeni, primării 

2018 În proces de 

estimare 

  

 

Domeniul: INFRASTRUCTURA DRUMURILOR 

Obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor din raion 

 

1. Reabilitare a infrastructurii rutiere 

 

1.1. Realizarea programului de 

întreținere a drumurilor publice locale 

pe timp de iarnă în anul 2018 

Nr. de ieșiri în 

teritoriu 

 

 

2018 

 

500 000 lei 

Bugetul 

APL II  

 

APL II  

 

1.2. Realizarea programului de 

reparații curente a drumurilor publice 

locale pe anul 2018 

Nr. de ieșiri în 

teritoriu 

 

2018 7,4 ml Bugetul 

APL II  

 

APL II  

 

Domeniul: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI 

Obiectivul: Dezvoltarea și îmbunătățirea prestării serviciilor sociale 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori Termenul Surse Responsabili 



1. Dezvoltarea şi diversificarea 

serviciilor sociale, în funcţie de 

nevoile identificate 

1.1 Identificarea necesităților prin consultarea cu partenerii, 

reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din 

comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor 

sociale şi a unor obiective comune în acest sens; 

 1.2. Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu 

personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în 

stabilirea unor obiective concrete; 

1.3. Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, 

furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a 

asigura continuitatea intervenţiei. 

Necesități 
identificate 

Numărul cazurilor 

referite 

2018 Bugetul raional 

Surse 

extrabugetare 

Funcționarii Direcției 

asistență socială și 
protecție a familiei 

2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii 

serviciilor sociale 

2.1. Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de 

formare profesională a acestora; 

 2.2. Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare 

profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările 

legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 

 2.3. Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate 

nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;  

2.4. Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate 

nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

2.5.  Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor 

furnizate;  

2.6. Promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin 

intermediul unei politici eficiente de marketing şi comunicare. 

Plan aprobat 

Numărul 

funcționarilor 

publici evaluați 
Numărul angajaților 

instruiți 
Numărul instruirilor 

organizate  

2018 Bugetul raional 

Surse 

extrabugetare 

Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Specialistul principal 

resurse umane 

Șefii Serviciilor din 

cadrul Direcției 

3. Acreditarea Serviciului îngrijire 

socială la domiciliu 
3.1. Înaintarea cererii către Consiliul național de acreditare a 

prestatorilor de servicii sociale; 

3.2. Evaluarea beneficiarilor de servicii de îngrijire socială la 

domiciliu; 

3.3. Evaluarea dosarelor personale ale beneficiarilor de 

servicii de îngrijire socială la domiciliu. 

 

Cerere depusă 

Beneficiari evaluați 
2018 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Șeful Serviciului 

îngrijire socială la 

domiciliu 

4. Promovarea activităţilor de 

asistenţă socială în comunitate 

4.1. Realizarea unor campanii de informare în comunitate 

despre:  

- domeniul socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate; 

 - activitatea Direcţiei asistență socială și protecție a familiei; 

 - educaţie şi responsabilizare în comunitate;  

4.2. Implicarea factorilor de decizie (APL, consilieri locali,) în 

problematica socială;  

4.3. Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea 

activităţilor derulate. 

Nr. campaniilor 

Numărul 

autorităților 

implicate 

2018 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială comunitară 

Seful Serviciului 

asistență socială 

comunitară 

15. Promovarea participării şi 

colaborării între toţi factorii implicaţi 

în domeniul social 

5.1 Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi 

înaintarea de propuneri de colaborare;  

5.2. Încheierea de Acorduri de colaborare; 

5.3. Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între 

parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte 

Parteneri 

identificați 
Acorduri de 

colaborare încheiate 

Întîlniri organizate 

2018 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială comunitară 

Seful Serviciului 

asistență socială 

comunitară 



persoane interesate. 

6. Promovarea prevenirii ca măsură 

de importanţă majoră în activitatea de 

asistenţă socială 

6.1.  Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc; 

6.2. Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de 

risc; 

6.3. Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din 

comunitate în activităţi de prevenire. 

Numărul 

persoanelor 

identificate 

Numărul 

persoanelor 

consiliate 

Numărul 

partenerilor 

implicați 

2018 Bugetul raional Șeful Serviciului 

asistență socială 

comunitară 

Asistenții sociali 

comunitari 

7. Prestarea calitativă a  serviciilor de 

recuperare / reabilitare pentru 

persoanele adulte a căror stare de 

sănătate necesită acordarea serviciilor 

de specialitate, în vederea acoperirii 

nevoilor identificate ale acestora. 

7.1. Recepționarea cererilor de luare la evidență pentru 

asigurarea dreptului de a beneficia de bilet de 

reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu 

dizabilități; 
7.2. Eliberarea biletelor de reabilitare/recuperare acordate 

persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități; 
7.3. Elaborarea și prezentarea Rapoartelor semestriale privind 

recepționarea și eliberarea biletelor de reabilitare/recuperare 

acordate persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități; 
 

Numărul cererilor 

recepționate 

Numărul biletelor 

eliberate 

Numărul 

rapoartelor 

întocmite 

2018 Bugetul de stat Specialistul în 

problemele acordării 

ajutorului material 

8. Dezvoltarea colaborării 

interinstituţionale, conştientizarea şi 

sprijinirea comunităţii în vederea 

prevenirii şi semnalării/sesizării 

cazurilor de abuz, neglijare, trafic şi 

exploatare a copilului 

8.1. Participarea la seminare de instruire pentru 

conştientizarea şi sprijinirea comunităţii în vederea prevenirii 

şi semnalării/sesizării cazurilor de abuz, trafic, neglijare şi 

exploatare a copilului; 

8.2. Sprijinirea Echipelor Intersectoriale în vederea prevenirii 

şi semnalării/sesizării cazurilor de abuz, trafic, neglijare şi 

exploatare a copilului. 

Numărul 

participărilor 

Numărul echipelor  

intersectoriale 

asistate 

2018 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Șeful Serviciului 

asistență socială 

comunitară 

Specialistul în protecția 

drepturilor copilului 

Specialistul principal în 

problemele familie cu 

copii în situație de risc 

9. Asigurarea măsurilor necesare 

pentru acordarea serviciilor destinate 

victimelor violenţei în familie 

9.1. Colaborarea permanentă cu servicii publice și private 

pentru asigurarea măsurilor necesare pentru acordarea 

serviciilor destinate victimelor violenţei în familie; 

9.2. Implementarea unor campanii locale de sensibilizare și 
informare a comunității cu privire la problematica violenței în 

familie. 

Numărul 

campaniilor locale 

organizate 

2018 Bugetul raional Șeful Direcției 

Funcționarii Direcției 

Asistenții sociali 

comunitari 

10. Asigurarea formării pentru 

specialiştii care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul asistenţei 

sociale şi promovarea schimbului de 

experienţă naţional şi internaţional  

 

10.1. Dezvoltarea permanentă a unui plan de formare 

profesională pentru specialiștii din domeniul asistenței 

sociale; 

10.2. Implementarea de programe de formare profesională 

pentru funcționarii publicii și angajații sociali; 

10.3. Asigurarea supervizării profesionale individuale sau de 

Planuri dezvoltate 

și aprobate 

Instruiri organizate 

Ședințe de 

supervizare 

desfășurate 

2018 Bugetul raional  

Surse 

extrabugetare 

Șeful Direcției 

Funcționarii Direcției 

Șefii Serviciilor din 

cadrul Direcției 

 



grup (echipă) pentru specialiștii din domeniul asistenței 

sociale în conformitate cu standardele profesionale în 

domeniul supervizării; 

10.4 Asigurarea de programe de formare profesională sau 

sprijinirea participării la aceste programe în domeniul 

managementului de servicii pentru personalul managerial; 

10.5. Sprijinirea participării la stagii profesionale pentru 

personalul din serviciile de asistență socială.  

11. Acordarea sprijinului 

metodologic autorităţilor locale 

responsabile în prevenirea separării 

copilului de familie  

11.1. Sprijinirea permanentă a autorităților locale responsabile 

în prevenirea separării copilului de familie prin metodologii, 

informații furnizate, comunicare permanentă, sprijin 

profesional prin personalul de specialitate  

Autorități publice 

asistate 

2018 Bugetul raional Specialiștii din cadrul 

Direcției asistență 

socială  

12. Asigurarea măsurilor necesare 

pentru prestarea serviciilor sociale de 

calitate beneficiarilor din cadrul 

Centrului de plasament pentru 

persoane vîrstnice și adulte; 

12.1. Elaborarea fișelor de post a angajaților Centrului 

conform prevederilor Regulamentului și a standardelor 

minime de calitate; 

12.2. Perfectarea și completarea dosarelor beneficiarilor 

conform standardelor minime de calitate și a managementului 

de caz. 

 

 

Fișe de post 

elaborate 

Dosare perfectare 

Reevaluări 

efectuate 

 

2018 Bugetul 

Centrului 

Directorul Centrului de 

plasament pentru 

persoane vîrstnice și 
adulte 

Asistentul social din 

cadrul Centrului 

13. Gazificarea imobilului Centrului 

de plasament pentru persoane 

vîrstnice și adulte 

13.1. Identificarea surselor de finanțare pentru implementarea 

proiectului de gazificare; 

13.2. Contractarea lucrărilor de gazificare. 

Surse financiare 

identificate 

Contract încheiat 

2018 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Contabilul șef al 

Direcției 

Domeniul: SISTEMUL EDUCAŢIONAL 
 

Obiectiv 1. Eficientizarea sistemului de învățământ prin sporirea gradului de participare la educaţie în raion 

 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de monitorizare Perioada de 

implementare 

Surse Responsabili de execuție 

1  Motivarea şi retenţia 

specialiştilor de profil în 

raion 

1.1. Formarea continuă a cadrelor 

didactice Recalificarea cadrelor 

didactice 

1.2. Atestarea cadrelor didactice  

Nr. de cadre formate la nivel 

republican 

Nr. de cadre formate la nivel 

local/raional 

Nr. de cadre recalificate 

Nr. de cadre arestate 

 

2018 MECC Instituţiile de învățămînt 

Direcţia învăţămînt 

MECC 



1.3. Motivarea şi susţinerea cadrelor 

didactice privind creşterea profesională 

la nivel raional prin acordarea 

premiilor bănești, diplomelor de merit 

pentru rezultatele deosebite în cadrul 

concursului Pedagogul anului, 

promovării inteligenţilor și rezultatelor  

elevilor în cadrul olimpiadelor raionale. 

Nr. de cadre didactice susţinute şi 

promovate 

Nr. de premii băneşti; 

Nr. de diplome de merit oferite 

Nr. de distincţii 

2018 Direcţia 

învăţămînt 

APL II 

Direcţia învăţămînt 

APL II, APL I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Îmbunătăţirea planificării 

şi managementului reţelei 

instituţiilor de învățămînt 

prin modernizarea bazei 

tehnico - materiale din raion 

1.4. Estimarea necesităţilor auxiliare 

pentru susţinerea realizării procesului 

educaţional  

Suma mijloacelor alocate pentru dotări 

curriculare  

Nr. de instituţii asigurate 

Nr. de şcoli de circumscripţii dotate 

Nr. de cabinete amenajate şi dotate 

Nr. de elevi beneficiari 

Nr. de biblioteci şcolare asigurate cu 

literatură curriculară elevi /cadre 

didactice 

2018 Bugetul 

instituţiilor  

Bugetul de stat 

 

Direcţia învăţămînt 

APL I 

APL II 

2.1. Asigurarea instituţiilor de 

învățămînt cu calculatoare, acces la 

internet şi infrastructura necesară 

implementării cu succes a tehnologiilor 

informaţionale şi a comunicaţiilor în 

procesul educaţional. 

Nr. de calculatoare 

Nr. de proiectoare 

Nr. de printere 

Nr. de televizoare 

Nr. table interactive 

2018 Bugetul 

instituţiilor  

 

Direcţia învăţămînt 

APL I 

APL II 

2.2. Dezvoltarea reţelei de instituţii de 

învățămînt şi grădinițe şi a  bazei 

tehnico-materiala   

Nr. instituţii preşcolare 

Nr. instituţii şcolare 

Suma procurărilor mobilier/inventar 

Nr. instituţii beneficiare  

2018 00 Direcţia învăţămînt 

APL I 

APL II 

3. Asigurarea accesului 

elevilor la activităţi 

extraşcolare şi 

extracurriculare 

3.1. Dezvoltarea potenţialului local 

naţional prin activităţi cultural-artistice 

 

 

Nr. de colective corale 

Nr. de ansambluri folclorice 

Nr. de colective  

Nr. de cenacluri 

Nr. de cercuri artizanat 

2018 00 Instituţiile  de învăţămînt 

APL I, II 

3.2. Valorificarea partenerilor în cadrul 

acordurilor de colaborare cu orașe, 

instituții de peste hotarele ţării  în 

domeniul educaţiei 

Nr. de acorduri de parteneriat 

Nr. de proiecte implementate 

Nr. de beneficiari 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

APL I, II 

3.3.. Dezvoltarea şi diversificarea 

programelor extraşcolare 

Nr. de cercuri extraşcolare  

Nr. copii beneficiari 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

CCE 

Şcoala sportivă 



Obiectiv 2.  Promovarea educaţiei  incluzive drept prioritate educațională în vederea evitării excluderii şi /sau marginalizării copiilor, tinerilor şi adulților în 

raion 

 

 

1. Şcoalrizarea şi  

reducerea 

abandonului 

școlar 

1.1. Realizarea activităților de prevenire a 

abandonului școlar  

Nr. de elevi neşcolarizaţi 

Nr. elevi care au abandonat şcoala 

Nr. elevi predispuşi spre abandon 

şcolar  

Rata absenteismului la nivel de 

instituţie şi raion 

 

2018 Rapoarte 

prezentate 

Inspecţii şcolare 

Direcţia învăţămînt 

APL I, II 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

1.2. Organizarea acţiunilor  de informare pentru 

părinţi despre necesitatea şcolarizării şi încadrării 

copiilor în învățămîntul obligatoriu şi despre 

necesitatea continuării studiilor. 

Nr. de vizite efectuate în familiile 

vulnerabile. 

Nr. acţiunilor de informare 

Rata încadrării absolvenţilor post 

gimnaziale  

2018 00 Direcţia învăţămînt 

APL I, II 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea unui 

mediu educaţional 

prietenos, 

accesibil, capabil 

să răspundă 

aşteptărilor şi 

cerinţelor speciale 

ale beneficiarilor 

2.1. Organizarea odihnei de vară a  copiilor şi 

adolescenţilor. Asigurarea accesului  copiilor  

proveniți din grupurile dezavantajoase 

Nr. tabere de odihnă 

Nr. de tabere cu sejur de zi 

Nr. copii încadraţi/beneficiari 

Nr. copii din grupurile dezavantajoase 

2018 0.0 Direcţia învăţămînt 

APL I, II 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

2.2. Acţiuni  de responsabilizare a familiei, 

administraţiei publice locale, comunităţii, 

instituţiilor de învățămînt privind asigurarea 

accesului tuturor copiilor/elevilor la educaţie de 

calitate 

Nr. de adunări părinteşti Nivel de 

conlucrare instituţie învăţămînt/APL 

Nivel de conlucrare cu ONG 

Nivel de implicare a părinţilor în 

procesul educaţional 

2018 0.0 Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

2.3. Susţinerea mediului educaţional prin 

conlucrarea intensă cu mediul de afaceri prin 

impulsionarea elevilor şi cadrele didactice 

Nr. activităţi de binefacere 

Surse financiare şi materiale din 

sponsorizări 

Nr. de proiecte investite 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

 2.4. Dezvoltarea reţelei şcolilor de circumscripţie 

şi asugurarea transportului specializat pentru elevi 

din instituţiile ce urmează a fi reorganizate 

Nr. de şcoli de circumscripţie 

Nr. de localităţi apondate 

Nr. de elevi transportaţi 

Nr. de autobuze şcolare 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

APL I, II 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

2.5. Crearea şi dezvoltarea serviciilor  

psihopedagogie şi de consiliere în grădiniţe şi 

şcoli. 

Nr. de unităţi psihologi  

Nr. centre resurse 

Nr. cadre didactice de sprijin 

Nr. de beneficiari 

2018 00 Direcţia învăţămînt, 

SAP 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

2.6. Asigurarea cu materiale didactice și 
echipamente școlare adaptate la necesitățile 

persoanelor cu dizabilități , necesare pentru 

procesul de educație în toate instituțiile de 

învățămînt din raion. 

Materiale didactice și echipamente 

școlare asigurate 

2018 00 Direcţia învăţămînt, 

SAP 

Instituţiile  de învăţămînt 

 



Obiectiv 3. Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare - învățare – evaluare, precum şi a serviciilor educaţionale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Stimularea 

performanţei 

educaţionale prin 

creşterea calităţii 

procesului de 

învățămînt din 

raion 

1.1. Evaluarea internă anuală a  programelor  de  

studii  de  la  toate  formele de învățămînt, bazată 

pe standardele la nivel naţional (aplicarea 

programelor şcolare în vigoare) 

Programele şcolare aplicate 2018 Rapoarte 

semestriale/anua

le 

Acte ale 

inspecţiilor 

şcolare 

Rezultatele 

examenelor de 

absolvire 

Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

1.2. Monitorizarea indicatorilor de calitate 

(Metodele de predare-învățare, instrumentele de 

evaluare şi rezultatele elevilor la evaluarea 

curentă) 

Indicatori de calitate  la examene de 

absolvire a treptelor de şcolaritate; 

Nr. de participări la olimpiade 

raionale/naţionale/internaţionale; 

Nr. de participări la diverse concursuri 

de inteligenţă 

2018 Rapoartele 

evaluării 

cadrelor 

didactice 

Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

1.3. Creşterea vizibilităţii rezultatelor elevilor prin 

intensificarea eforturilor de diseminare a acestora 

în cadrul unor conferinţe, manifestări şi publicaţii 

în reviste locale. 

Nr. de conferinţe organizate 

Nr. de manifestări interne 

Nr. de participanţi 

Nr. de publicaţii în reviste locale 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

1.4. Creşterea gradului de implicare a cadrelor 

didactice în diverse acţiuni menite să promoveze 

imaginea instituţiilor de învățămînt din raion  în  

cadrul  mediului economic şi social 

Nr de acţiuni organizate 

Nr. de participanţi 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

1.5. Extinderea  gradului  de  cooperare cu  alte  

instituţii de învățămînt din ţară  şi de peste hotare. 

Nr. de Acorduri de colaborare 2018 00 Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

Obiectiv 4. Realizarea de parteneriate eficiente între instituţiile educaţionale şi familie. Eficientizarea  nivelului de cultură şi instruire al părinţilor  pentru o mai 

bună înţelegere a demersului educaţional 

 

 

 

 

 

1. Optimizarea 

comunicării dintre 

elevi, părinte şi 

cadre didactice 

1.1. Implicarea  părinţilor  în problemele şcolii 

/propuneri făcute de părinţi pentru  

Îmbunătăţirea educaţiei. 

Nivel de implicare 

Propuneri elaborate 

Nr. de părinţi implicaţi 

Nr. de şedinţe ale adunărilor părinteşti 

Nr. părinţi în comitetele părinteşti 

Nr. de părinţi în asociaţiile de părinţi 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

1.2. Implicarea părinţilor în organizarea şi 

desfăşurarea sărbătorilor/evenimentelor şcolare. 

Nivel de organizare  

Nr. de părinţi participanţi. 

 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

 

Obiectiv 5. Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate prin asigurarea sporirii ratei de includere în educaţia preşcolară a copiilor din raion. 

 

 

1.1. Asigurarea calităţii procesului educaţional 

timpuriu prin standardele educaţionale de stat şi a 

Nr. de cadre evaluate  

Rata calităţii performanţelor copiilor pe 

2018 Rapoarte anuale 

 

Managerii preşcolari 

 



 

 

1. Crearea 

condiţiilor optime 

de dezvoltare 

timpurie a 

copilului 

Curriculumului preşcolar domenii  

1.2. Dezvoltarea profesională a cadrului didactic 

din educaţia timpurie prin cursuri de 

perfecţionare, reuniuni metodico-ştiinţifice, 

conferințe, simpozioane, mese rotunde, 

workshop-uri, seminare practice, schimburi de 

experienţă, autoinstruire şi activităţi metodico-

ştiinţifice şi psihopedagogiece. 

Nr. de cursuri de perfecţionare; 

Nr. de participanţi; 

Nr. de reuniuni metodico-ştiinţifice  . 

2018 00 Direcţia învăţămînt 

Managerii preşcolari 

1.2.Extinderea şi asigurarea accesului la educaţia 

timpurie pentru toţi copiii. 

Parteneriate educaţionale. 

Contingent de copii identificat 

Rata de instituţionalizare din necesar 

Analiză realizată a situaţiei 

demografice 

Studiu de fezabilitate realizat ce 

prevede reparaţia  grădiniţelor de copii 

Surse financiare estimate şi identificate 

pentru întreţinerea sistemului preşcolar 

Nr, de investitori, granturi şi proiecte 

identificate şi aplicate 

Nr. de instituţii reparate capital 

Nr. de terenuri de joacă şi recreaţionale 

amenajate 

Nr. de grupe deschise  

 

2018 00 Managerii preşcolari 

APL I 

Obiectiv 6. Dezvoltarea bazei materială sportivă în spaţiile aferente instituţiilor de învățământ din raion. 

 

 

1. Crearea 

condiţiilor optime 

pentru asigurarea 

de calitate a 

educaţiei prin 

sport  

 

1.1. Asigurarea cu bază tehnico-materială a sălilor 

de sport din cadrul instituţiilor de învățământ 

Nr. săli de sport 

Nivel de dotare cu echipament 

Nr. de cercuri sportive  

Nr. de copii cuprinşi 

Rezultate în sport 

2018 Bugetul 

instituţiilor 

Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

APL II 

1.2. Construcția, amenajare locurilor sportive: 

terenuri de sport  (volei, fotbal, etc.)  

Nr. terenuri de sport construite și 
amenajate; 

Nr. de beneficiari 

2018 Bugetul 

instituţiilor 

Direcţia învăţămînt 

Instituţiile  de învăţămînt 

APL II 

Domeniul: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ   

Obiectivul: Mediul de afaceri 

1. Instruirea antreprenorilor  și 

potențialilor antreprenori privind 

crearea și dezvoltarea afacerilor 

proprii 

1.1. Organizarea și desfășurarea 

seminariilor de instruire referitor la  

procedura de inițiere a unei afaceri. 

Nr. de seminare, nr. 

de participanți  

2017 În proces de 

estimare 

APL II, 

Ministerul 

Economiei, 

ODIM, parteneri 

externi 

APL II 



1.2.  Organizarea și desfășurarea 

seminarelor de instruire referitor la 

abilitățile de atragere a mijloacelor 

financiare pentru dezvoltarea afacerilor 

Nr. de seminare 

organizate 

2017 În proces de 

estimare 

 

 

” 

 

 

” 

2. Acordarea asistență antreprenorilor 

în privința asigurării vânzărilor în 

afara raionului inclusiv  exportul 

 

2.1. Organizarea și desfășurarea 

acțiunilor de participare la expoziții 

târguri  naționale și internaționale, 

concursuri și întruniri pentru schimb de 

experiență. 

 

Nr. de expoziții, nr. 

de participanți 

2017 În proces de 

estimare 

APL II, APL I, 

Ministerul 

Economiei 

APL II 

2.2. Acordarea asistenței 

antreprenorilor în elaborarea 

proiectelor investiționale. 

Nr. de proiecte 2017 În proces de 

estimare 

APLII, APLI APLII 

3. Eficientizarea dialogului dintre 

antreprenori  și autoritățile publice 

locale, atât la nivel raional cât și la cel 

local. 

3.1. Organizarea evenimentelor de tip 

târguri, expoziții locale și regionale 

pentru promovarea produselor raionale. 

Nr. de  târguri, 

expoziții  nr. de 

participanți 

2017 În proces de 

estimare 

APL II, 

Ministerul 

Economiei 

APL II 

3.2. Organizarea întrunirilor între 

autoritățile centrale, locale cu oamenii 

mediului de afaceri din raion. 

Nr. de întruniri 2017 În proces de 

estimare 

 

” 

 

” 

Obiectivul:  Dezvoltarea agriculturii 

1. Susținerea proceselor de înființare 

a plantațiilor multe anuale noi ca 

măsura de revitalizare a viticulturii  

pomiculturii și a altor activități 

agricole cu valoare adăugată înaltă.                                                                                                     

1.1.  Organizarea și desfășurarea 

seminariilor, meselor rotunde, 

instruirilor. 

Nr. de seminare, nr. 

de activități  

2017 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

Credite, granturi 

Subvenții din 

partea Statului 

 

 

” 

Agenții 

economici, 

APL II, 

APL I 1.2.  Organizarea activităților de 

schimb de experiență  între 

producătorii agricoli. 

 

 

Nr. de activități 2017 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

1.3. Organizarea seminariilor de 

instruire și promovare a irigației mici 

Nr. seminare 2017 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

 

 

” 

Agenții 

economici, 

APL II, 

 

2. Susținerea proceselor de casare și 

defrișarea plantațiilor multianuale 

2.1. Organizarea și desfășurarea 

seminarelor, meselor rotunde, 

instruirilor. 

Nr. de seminare, nr. 

de participanți 

2017 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

Credite, granturi 

Subvenții din 

partea Statului 

Agenții 

economici, 

APL II,APL I 



vechi, pentru reîntoarcerea lor în noul 

circuit agricol  

 

2.2. Acordarea asistenței 

informaționale privitor la procedurile 

de casare și defrișare a plantațiilor 

multe anuale vechi. 

Nr. de proprietari de 

terenuri agricole care 

au beneficiat de 

asistență 

2017 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

 

 

” 

 

 

” 

2.3. Organizarea și desfășurarea 

seminarelor, meselor rotunde, 

instruirilor referitor la necesitatea 

consolidării terenurilor agricole 

 

Nr. de seminare 2017 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

 

 

” 

 

 

” 

3. Revitalizarea sectorului zootehnic 

  

 

 

3.1. Informarea antreprenorilor din 

domeniul zootehnic privind 

oportunitățile de finanțare. 

Nr. de  sesiuni 

informaționale 

2017 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

APLII, agenții 

economici 

APL II, 

 

3.2. Acordarea asistenței pentru 

atragerea investițiilor și granturilor în 

domeniul zootehnic. 

Nr. de  sesiuni 

informaționale 

2017 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

 

 

” 

 

 

” 

3.3. Sporirea competitivă a producției 

animaliere prin aplicarea tehnologiilor 

avansate  

 

 

 

Nr. de sesiuni, 

treninguri organizate 

2017 Suport acord 

pentru elaborarea 

proiectelor 

 

 

” 

 

 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul:  Mediul  

1. Efectuarea lucrărilor de amenajare 

albiilor râurilor  

1.1. Elaborarea documentației tehnice 

de proiect pentru efectuarea lucrărilor 

de amenajare a albiilor râurilor. 

 

Nr. de proiecte 

elaborate.  

2017 În proces de 

estimare 

Buget local, 

Buget de stat, 

Fondul Ecologic 

National 

APL I 

1.2. Identificarea  posibilităților de 

curățare și adâncire a albiei râului Bîc 

pe porțiunea Bucovăț - Roșcani-lacul 

Ghidighici. 

Nr. de  sesiuni 

informaționale 

2017 În proces de 

estimare 

 

 

” 

 

 

” 



2. Construcția și reconstrucția 

sistemelor centralizate de canalizare 

în localitățile raionului  

2.1. Dezvoltarea formelor de 

cooperarea inter – comunitară în 

domeniul salubrizării și managementul 

deșeurilor . 

Nr. de acorduri între 

primării în privința 

salubrizării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2017 În proces de 

estimare 

Buget local, 

Buget de stat, 

Fondul Ecologic 

National 

APL I 

2.2. Evaluarea potențialului de  

colectare a apelor pluviale în raion prin 

intermediul reabilitări și construcției 

iazurilor și/sau heleșteie 

Nr. de lacuri evaluate 2017 În proces de 

estimare 

 

 

” 

 

 

” 

2.3. Dotarea cu echipamente  a 

serviciului public de salubrizare. 

Nr. de echipamente 

mașini procurate 

2017 În proces de 

estimare 

 

” 

 

” 

3. Implementarea programelor de 

instruire și conștientizare privind  

asigurarea unui management integrat 

al deșeurilor la nivel 

intercomunal/interraional în regiuni  

3.1. Organizarea și desfășurarea  

activităților privind educația populației 

privind sortarea deșeurilor și protecția 

mediului ambiant. 

Nr. de ore, nr. de 

instituții de 

învățământ 

2017 În proces de 

estimare 

APL I, APL II, 

Instituțiile de 

învățământ 

APL I, APL II, 

Instituțiile de 

învățământ 

3.2. Organizarea programelor de 

educație ecologică în școli. 

Nr. de programe 

organizate 

2017 Estimate la 

perioada 

ulterioară 

 

” 

 

” 

3.3. Numărul de școli care au introdus 

programe de educație ecologică. 

Nr. de școli 2017 În proces de 

estimare 

 

” 

 

” 



 

Domeniul: TURISMUL, CULTURĂ ȘI SPORT 

Obiectivul nr. 1: Accesul populaţiei la serviciile  produsului cultural - turistic şi sport din raion  

1. Promovarea şi valorificarea 

potenţialului cultural imaterial şi turistic 

al raionului 

 

1.1. Elaborarea Planului de 

acţiuni culturale pentru anul 

2017privind promovarea şi 

valorificarea potenţialului 

cultural imaterial  şi turistic 

a raionului Străşeni 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

 

Prima decada a 

lunii ianuarie 

  Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.2. Sărbătoarea colindelor 

”Colindam, colindam 

iarna…”  

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

8 ianuarie  12.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.3.  Ziua Culturii Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

15 ianuarie  10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.4. Festivalul de folclor “ 

Cântec,joc şi voie bună” 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

27 august 15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.5. Festivalul internaţional 

de poezie și muzică “ 

Eminesciana” 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

Nr. delegaţii 

Ultima duminică 

din luna iunie 

15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.6. Festivalul tradiţiilor de 

iarnă “Florile dalbe” 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

25 decembrie 15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.7. Spectacol muzical 

dedicate zilei internaţionale 

a femeii   

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

6 martie 20.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.8. Spectacol de muzică 

sacră “Hristos a înviat” 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Săptămâna 

luminata 

7.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 



Mijloace financiare alocate şi sport 

 

1.9. Festivalul de folclor 

pentru copii “Tezaurul 

muguraşilor”    

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

11 ianuarie  3.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.10. În parteneriat cu 

primăria   

Festivalul “ Cântece de pe 

valea Bîcului” 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

iulie  Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.11. Festivalul “Armoniile 

primăverii”  

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

5 martie 20.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.12. Sărbătoarea “ Noaptea 

Europeană a muzeelor” 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

18 mai 3.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.13. Sărbătorea naţională 

Ziua Independenţei  

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

27 august 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

 1.14. Sărbătoarea naţională 

“Limba noastră” 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

31  august 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.15. Sărbătoare dedicată 

Zilei mondiale a Turismului 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

septembrie 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.16. Omagii, comemorări:  

  - M. Eminescu 

  -  G. Vieru  Concurs de 

poezie  şi muzică 

 

  Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

 

15 ianuarie 

14 februarie 

 

 Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 



“Legămînt” 

 - Comemorarea eroilor 

căzuţi pentru   integritatea 

ţării 

- Comemorarea victimelor 

celui II război mondial 

- Manifestare dedicată 

Actului Unirii Basarabiei cu 

Romania 

 - 1 decembrie Ziua 

românilor de pretutindeni 

Mijloace financiare alocate 

 

 

  

 

 

 

 

2 martie 

 

 

9 mai 

 

 

27 martie 

 

 

1decembrie 

 

şi sport 

 

1.17.  Alte evenimente 

culturale desfăşurate în 

parteneriat  : 

- Festivalul familiei 

- Ziua internaţionala a 

Copilului 

- Ziua lucrătorului medical  

si a   farmacistului  

- Ziua lucrătorului financiar 

- Ziua bibliotecarului 

- Ziua pedagogului 

- Ziua Poliţiei Naţionale 

- Ziua Armatei Naţionale 

- Ziua persoanelor in etate 

- Ziua persoanelor cu 

dezabilităţi 

- Ziua asistentului social 

- Ziua funcţionarului public 

- Ziua lucrătorului din 

agricultură 

- Ziua antreprenorului 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

Conform 

calendarului  

 

Conform 

necesităţilor 

stipulate in 

devizele de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

 

 

1.18. Festivalul Tinereţii  

(muzică uşoară şi populară) 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

 7.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.19. Festival – concurs de 

romanţe „Ne-a dat întâlnire 

romanţa” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

noiembrie 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 



1.20. Desfăşurarea 

seminarelor bilunare cu 

lucrătorii caselor de cultură 

din raion şi cu deplasări în 

localităţile raionului 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

 bilunar   Conform 

necesităţilor 

 

 

 

  

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.21. Desfăşurarea 

seminarelor zonale cu 

prezenţa specialiştilor de la 

CNCPPCI, Muzeul de 

Etnografie şi Folclor, 

Agenţia de Turism 

Nr. seminare 

Nr. mese rotunde 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

trimestrial Conform 

necesităţilor 

 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.22. Participări la 

festivaluri, concursuri, 

spectacole, competiţii, 

campionate naţionale şi 

internaţionale 

Nr. festivaluri, concursuri 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

Conform 

invitaţiilor 

Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.23. Alte acţiuni 

neplanificate  de promovare 

a imaginii culturale  a 

raionului  

Nr. seminare 

Nr. mese rotunde 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

 Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

2. Crearea condiţiilor de bună 

funcţionare a instituţiilor de cultură din 

raion prin gazificarea şi termoizolarea 

lor. 

 2.1. Identificarea 

instituţiilor culturale care 

vor fi reparate  

 Nr. instituţiilor 

 Sursa mijloacelor financiare 

Conform planului 

de desfăşurare a 

reparaţiilor 

Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

 3. Sportul – oportunitate de  promovare 

a unui    mod sănătos de viaţă 

    

3.1. Organizarea şi 

desfăşurarea campionatului 

raionului Străşeni la baschet, 

fotbal, volei , loc de dame, 

tenis de masa, atletică 

uşoară, lupte libere(fete, 

băieţi), 

- premierea 

- Identificarea echipelor 

Nr. evenimente sportive 

Nr. de participanţi 

Identificarea locului 

desfăşurării 

Nr. locurilor premiante, 

menţiuni speciale 

Conform graficului Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

3.2. Campionatul de 

taekwondo  

 

Nr. de participanţi 

Identificarea locului 

desfăşurării 

Nr. locurilor premiante, 

menţiuni speciale” 

 

martie 

 

 

Conform 

devizului de 

cheltuieli 

 

 

Bugetul raional 

Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 



 

 

3.3. Turneul republican de 

fotbal „Cupa Guvernului” 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Conform graficului 4000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.4. Campionatul raionului 

la fotbal ”Cupa 

preşedintelui” pentru tineri 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Aprilie – octombrie  70000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.5. Turneu raional la şah şi 

joc de dame în memoria lui 

Gheorghe Rusu 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

21 ianuarie 3000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.6. Turneu republican la 

lupte libere în memoria lui 

Gheorghe Livădari 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

decembrie 5000 mii lei  Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.7. Campionatul raionului 

la atletica uşoară 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

20 mai 4000 lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.8. Turneu republican la 

tenis de masa 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

martie 4000 mii lei Bugetul raional  

 

Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 3.9. Asigurarea participării 

în cadrul Campionatului 

European, Mondial la joc de 

dame - 64 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Conform invitaţiei Conform 

devizului de 

cheltuieli 

  Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.10. Participarea echipei 

raionului la campionatului 

European de taekwondo 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Conform invitației Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.11. Participarea echipei 

raionului la campionatului 

de lupte libere 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Conform invitației Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 


