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Raionul  Strășeni cuprinde o zonă cu relief deluros și împădurit, soluri fertile, bogate tradiţii 

istorice și culturale, dar şi un mare potenţial turistic. 

Raionul Strășeni este situat în centrul Republicii Moldova și are în componența sa 39 de 

localităţi, constituite în 27 primării. Centrul administrativ al raionului este oraşul Strășeni, 

situat la 23 km spre nord de Chişinău, pe malul rîului Bîc. 

Raionul Strășeni se învecinează cu raioanele Călărași, Nisporeni, Hîncești, Ialoveni, 

Chișinău și Criuleni. Prin teritoriul raionului curg apele rîului Bîc, pe cursul căruia se află 

lacul de acumulare Ghidighici, Ichel, Işnovăţ. 

Pe teritoriul raionului, nu departe de satul Scoreni, se află stejarul lui Ştefan cel Mare (500 

ani). Rezervaţia naturală „Codru”, fondată în 1971, pe baza masivului silvicol Căpriana-

Lozova. De o frumuseţe rară este şi landşaftul natural Ţigăneşti, în care armonios se înscrie 

mănăstirea „Ţigăneşti”. 

Dezvoltarea raionului este influenţată de apropierea geografică faţă de capitală şi relaţiile 

economice, sociale şi culturale intense. Teritoriul raionului este traversat de calea ferată, 

mijloc de comunicaţie utilizat pe larg la transportarea mărfurilor de către întreprinderile 

raionului, şi mai cu seamă a orașului Străşeni. Raionul este traversat de drumul naţional 

Chişinău-Ungheni. 

Suprafaţă 

Tabel 1. Suprafaţa raionului Strășeni, ha 

Teritoriul raionului 72 909 

Terenuri agricole, inclusiv: 15 095 

Terenuri arabile 2870 

Pîrloagă 2 870 

Plantații multianuale, dintre care: 9 560 

Livezi 2 769 

Vii 6 589 

Plantații de nuci 158 

Pășuni 3 047 

 

Tabel 2. Fondul funciar al raionului Strășeni, ha 

Teritoriul raionului 72 909 

Terenurile cu destinație agricolă 30 573 

Terenurile fondului de rezervă 7 793 

Terenurile destinate industriei, transporturilor, comunicațiilor 12 042 

Terenurile fondului silvic 26 226 
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Demografie 

Tabel 3 Populaţia raionului Strășeni, persoane 

Populaţia raionului (conform datelor statistice din 2015) 92 173 

inclusiv: 

Urbană 22 117 

Rurală 70 056 

Centrul raional – or. Strășeni 
20 712 

 

Resursele naturale 

În componența resurselor minerale ale raionului pot fi menționate: piatră brută, pietriş şi 

prundiş  la cariera din Micăuţi şi nisip pentru construcţie. Pe teritoriul raionului se află cel mai 

mare lac de acumulare a apelor, Ghidighici, şi apă potabilă în bazinul de la Micăuţi, la o 

adîncime de 200 m.  

 

Administraţia  

Raionul Strășeni este o unitate administrativ-teritorială compusă din sate (comune) şi oraşe, 

unite prin teritoriu, relaţii economice şi social-culturale. Raionul Strășeni are în componența 

sa 39 de localităţi, constituite în 27 primării. Centrul administrativ al raionului este 

oraşul Strășeni, avînd o populaţie totală de 20 712 locuitori, populație rurală (s. Făgureni în 

componența or. Strășeni) 789 locuitori. În raion sunt două oraşe: Străşeni, cu satul Făgureni 

în componenţa primăriei, şi Bucovăţ, cu satul Rassvet respectiv.  
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1.2.1. Metodologia de evaluare a capacităţii administrtive 

 

Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi 

şi al doilea este o cerinţă a prevederilor art. 11 din Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă şi vizează aprecierea corectă a gradului de corespundere a 

capacităţilor reale ale AAPL cu statutul legal al unităţii administrativ-teritoriale respective. 

Evaluarea capacităţii administrative reprezintă analiza capacităţilor dorite în raport cu 

capacităţile existente, ceea ce asigură o înţelegere a competenţelor actuale şi a necesităţilor 

de capacitate dezvoltare, care pot servi drept temei pentru formularea de măsuri şi acţiuni 

de dezvoltare a capacităţii. 

Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale se realizează 

pe baza următoarelor criterii: 

i. Capacitatea organizatorică şi de planificare strategică; 

ii. Capacitatea funcţională de realizare a competenţelor din domeniile proprii de 

activitate şi prestare a serviciilor publice; 

iii. Capacitatea de management a resurselor umane; 

iv. Capacitatea de management a proiectelor; 

v. Capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei; 

vi. Aspectul legal al activităţii AAPL. 

 

Analiza capitolului face o mapare și evaluare expres a situației în domeniul capacității 

administrative, ținînd cont de informația și datele prezentate de reprezentanții CR. 

 

A. CADRUL REGULATORIU DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII CR 

 

La nivel de Consiliu Raional (CR) există un cadru regulator care reglementează activitatea 

instituţiei.  

 Se activează conform anegramei anexate: 
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 Existența Pașaportului Raionului; 

 Existenţa Regulamentului Consiliului raional;  

 Managementul documentelor se efectuează corespunzător instrucțiunilor privind 

ținerea lucrărilor de secretariat.  

 

B. EVALUAREA CONDIŢIILOR DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII CR 

 

 Activitatea CR se desfăşoară în spaţiile proprii, fiecare angajat al instituţiei dispune 

de birou în care își exercită activitatea. Totodată, CR dispune de săli de şedinţe 

proprii, necesare desfăşurării diverselor evenimente şi activităţi; 

 Existenţa dotărilor tehnice necesare şi a echipamentelor de rigoare, inclusiv 

calculatoare pentru fiecare angajat, acces la internet, etc. Baza infrastructurii tehnice 

necesită îmbunătățiri; 

 Existenţa şi accesul la infrastructura tehnico-edilitară: apă, canalizare, grup sanitar, 

energie electrică, energie termică. 
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C. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. EVALUAREA CAPACITĂŢII DE 

MANAGEMENT A RESURSELOR UMANE 

 

Legalitatea deciziilor autorităţilor publice locale, în materie de creare și stabilire a statutului şi 

denumirii subdiviziunilor structurale, se efectuează prin următorul cadru legislativ: 

- Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială 

a Republicii Moldova; 

- Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor 

publice;  

- Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică;  

- Legea nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern;  

- Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007; 

- HOTĂRÎRE Nr. 201 din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;  

- Legea nr. 158 –xvi din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public; 

- Hotărîrea Guvernului nr.1714 din 27 decembrie 2002 „Cu privire la serviciul juridic al 

autorităţilor administraţiei publice”;  

- Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a 

unor acte legislative”. 

În materie de stabilire a denumirilor de funcţii publice/posturi pentru a putea fi salarizate 

corespunzător şi a determina cheltuielile de personal:  

- Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar (anexa nr.8);  

- Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;   

- Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor 

publici”;  

- Hotărîrea Guvernului nr.710 din 26 septembrie 2012 „Privind salarizarea personalului 

care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, 

a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale”;  

- Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a 

personalului din unităţile bugetare”. 

Evaluarea performanţei angajaţilor are loc în conformitate cu legislaţia în vigoare – HG nr. 

94 din 01.02.2013 pentru aprobarea regulamentului cu privire la evaluarea performanţei 
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colective; HG nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-

XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

Un factor important ce influenţează activitatea şi rezultatele CR este vîrsta şi calificarea 

personalului. Vîrsta medie a personalului este de 40 ani. Majoritatea personalului dețin studii 

superioare. 

 

D. TRANSPARENȚA ŞI ACTUL DE GUVERNARE LOCALĂ 

 

Principiile bunei guvernări implică respectarea transparenţei în elaborarea şi adoptarea 

actelor normative. Legea de bază în domeniu este Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional (în continuare – Legea nr. 239/2008) care, pornind de la 

obiectul de reglementare stipulat în art. 1, stabileşte normele aplicabile autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, precum şi altor autorităţi publice, în vederea 

asigurării transparenţei în procesul decizional, reglementînd raporturile acestor autorităţi cu 

cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, precum şi cu alte părţi 

interesate, în vederea participării la procesul decizional. 

Transparența actului de guvernare locală este caracterizată prin următoarele: 

 Asigurarea participării cetățenilor la ședințele Consiliului Raional 

 

Ședințele Consiliului raional se desfășoară în sala de ședințe, cu o capacitate de 60 

persoane. Înștiințarea de convocare a Consiliului raional se publică în termeni pe 

pagina web www.crstraseni.md  și în publicația ”Strășeneanca”. Ședințele sunt 

publice și nu există restricții de participare la ședințele Consiliului raional. 

La fel și Rapoartele anuale privind transparența decizională sunt plasate pe pagina oficială a 

CR. 

 Mecanisme de informare a populației privind deciziile aprobate 

 

Atît proiectele de decizie cît și deciziile adoptate sunt publicate în termenii prevăzuți 

de legislație pe pagina oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md, începînd cu 

anunțul privind inițierea elaborării deciziilor, consultările publice ale proiectelor și alte 

acte normative.  

Totodată Consiliul raional asigură publicarea actelor normative adoptate pe platforma 

electronică Registrul actelor locale. 

În raionul Strășeni există postul de televiziune locală Art – TV care redă rezultatele 

ședințelor organizate. Totodată, această oferă posibilitate funcționarilor publici de a 

aduce la cunoștința cetățenilor raionului rezultatele obținute și cele planificate  

Transparenţa în activitatea administraţiei publice locale este condiţionată şi de următorii 

factori: 

 În cadrul Consiliului raional există spaţii corespunzătoare pentru a asigura 

participarea cetăţenilor la şedinţele organizate; 

http://www.crstraseni.md/
http://www.crstraseni.md/
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 În raion există mecanisme adecvate pentru informarea populaţiei privind deciziile 

aprobate: ziar local, TV local, panouri informative, pagină electronică; 

 Existenţa practicilor de organizare a audierilor publice. Cu toate acestea, 

mecanismele existente necesită modificări în vederea sporirii coeficientului de 

încredere şi incluziune din partea societăţii civile şi mediului de afacere. Mai mult ca 

atît, sunt necesare măsuri de fortificare a nivelului de implicare a cetățenilor inclusiv 

a tinerilor în actul de guvernare locală; 

 Existenţa rapoartelor de activitate pe Secții și Direcții, publicate pe pagina CR; 

 

Principalele probleme 

 Lipsa unui serviciu eficient în domeniul managementului de proiecte și fundrising; 

 Capacitate organizatorică și de planificare strategică la nivel de APL I redusă; 

 Coeficientul de încredere și de incluziune din partea societății civile și mediului de 

afaceri în instituțiile APL este redus; 

 Insuficiența pîrghiilor de implicare a cetățenilor în procesul de dezvoltare a raionului, 

precum și în procesul decizional. 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Existența unui grafic de audiere a 

cetățenilor de către consilieri; 

- Existența unei inventarieri anuale a 

bunurilor de utilitate publică; 

- Existența unui cadru regulator de 

organizare a activității Consiliului raional 

propice; 

- Existența condițiilor adecvate de 

desfășurare a activității Consiliului 

raional; 

- Existența premiselor și capacităților de 

implicare a cetățenilor în actul de 

guvernare locală; 

- Existența mecanismelor adecvate de 

informare a populației privind deciziile 

aprobate de Consiliul raional;  

- Capacitate organizatorică și de 

planificare strategică la nivel de APL I 

redusă. Existența limitată a planurilor 

de dezvoltare socio-economică a APL 

nivel I; 

- Coeficientul de încredere și de 

incluziune din partea societății civile și 

mediului de afaceri în instituțiile APL 

este redus; 

- Insuficiența pîrghiilor de implicare a 

cetățenilor în procesul de dezvoltare a 

raionului; 

- Mecanisme insuficiente de implicare a 

ONG-urilor și societății civile în actul 

de guvernare locală; 

- Lipsa practicii de dezvoltare a 

parteneriatelor publice private; 

- Valorificarea insuficientă a 
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- La nivelul raionului a început procedura 

de delimitare și înregistrare a drumurilor 

publice raionale, ceea ce este un pas 

important în procesul de delimitare a 

proprietății publice a raionului de cea a 

localităților; 

- Existența acordurilor de parteneriat cu 

diferite instituții; 

- Existența unui plan urbanistic al orașului 

Strășeni; 

- Existența practicilor de înfrățire cu 

localități/regiuni din țări precum 

România, Estonia, Belarusia, Polonia; 

- Existența unui proces continuu de 

calificare a personalului.  

- Existeța unui evaluări a bunurilor de 

utilitate publică 

parteneriatelor existente cu 

orașele/regiunile înfrățite; 

- Nu există o delimitare a bunurilor de 

utilitate publică de cele de utilitate 

private; 

- Bugetul raionului limitat în raport cu 

necesitatea de investiții. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Perspective de continuare a reformei de 

descentralizare în Moldova. Existența și 

punerea în practică de către diferite 

programe ale donatorilor străini (PCDLI-

UNDP) a Strategiei Naționale de 

Descentralizare (SND) și Planului de 

Acțiuni privind implementarea acesteia; 

- Existența finanțărilor destinate 

modernizării administrației publice locale; 

- Existența strategiilor și programelor 

naționale și regionale care vizează 

eficientizarea activității administrațiilor 

publice locale; 

- Existența practicilor de cooperare inter-

comunitară; 

- Existența cadrului normativ care 

reglementează regimul juridic la 

bunurilor domeniului public și privat al 

unităților administrativ teritoriale (art. 74-

77 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală); 

- Perspective de reorganizare 

administrativ teritorială a Republicii 

- Instabilitate politică; 

- Implementarea defectuoasă a 

programelor naționale destinate 

modernizării administrației publice 

locale; 

- Existența unui cadru legislativ care 

periclitează activitatea administrației 

publice locale; 

- Creșterea deficitului de personal care 

își dorește să activeze în domeniul 

administrației publice locale. 
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Moldova. 

 

 

1.2.1.1. Recomandări 

 

 Elaborarea programelor de dezvoltare social economice a localităților raionului 

Strășeni; 

 Atragerea, dezvoltarea și retenția cadrelor calificate în administrațiile publice locale, 

prin: instruirea funcționarilor publici în diferite domenii de competență; organizarea 

schimbului de experiență și vizitelor de studii pentru personalul administrației publice 

locale; crearea pîrghiilor de motivare socială și economică a personalului; practicarea 

rotațiilor de personal în cadrul administrației publice locale, etc.; 

 Îmbunătățirea transparenței actului de guvernare locală; 

 Eficientizarea procedurilor interne ale administrațiilor publice locale; 

 Îmbunătățirea dialogului și cooperării între APL, societatea civilă și mediul de afaceri; 

 Stimularea formelor de cooperare inter-comunitară între APL-uri de nivel I; 

 Îmbunătățirea procesului decizional în cadrul APL I; 

 Îmbunătățirea managementului documentelor, prin implementarea sistemului 

informațional; 

 Diseminarea informației referitoare la programele (planurile) anuale de activitate, prin 

plasarea acestora pe pagina oficială a autorităţii publice, prin afișarea lor la sediul 

acesteia într-un spaţiu accesibil publicului; 

 Informarea asupra organizării procesului decizional pentru APL I;  

 Recepţionarea și examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în 

corespundere cu legea, ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la elaborarea 

proiectelor de decizii;  

 Consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de examinarea proiectelor de decizii, 

conform Legii privind transparența în procesul decizional.  
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1.3. FINANŢELE PUBLICE LOCALE 
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1.3.1. Finanţele publice locale 

 

Bugetele locale constituie un element principal al bugetului public naţional şi reprezintă 

veriga principală în ansamblul finanţelor locale, care au rol de a furniza cetăţenilor,  prin 

intermediul autorităţilor locale,  acele bunuri şi servicii pe care aceștia nu le pot procura de 

pe piaţa concurenţială. 

Elaborarea proiectului de buget este reglementată de Legea nr.181 din 25.07.2014 a 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind 

finanţele publice locale, Hotărîrea Guvernului nr.82 din 24.01.2006 „Cu privire la elaborarea 

cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget”, politica statului în domeniul 

veniturilor şi cheltuielilor bugetare, prognozele macroeconomice, datele Biroului Naţional de 

Statistică privind numărul de locuitori şi structura demografică pe fiecare UAT, acte 

legislative şi normative ce reglementează aspectele referitor la remunerarea muncii. 

Procesul bugetar presupune existenţa unor resurse financiare, precum şi alocarea acestora 

în scopul  furnizării către cetăţeni a bunurilor şi serviciilor publice. Instrumentul prin care sunt 

reflectare toate resursele financiare şi cheltuielile publice ale unităţii administrativ-teritoriale îl 

constituie bugetul local. 

Începînd cu 01 ianuarie 2015, potrivit Legii finanţelor publice locale, se aplică noul sistem de 

formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi nivelul doi. 

Sistemul nou de formare a bugetelor UAT se definește prin următoarele:  

 Sistemul de transferuri cu destinaţie generală (de echilibrare bugetară) către 

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale este bazat pe venituri, şi nu pe costuri 

medii, normative de cheltuieli pe cap de locuitor, estimate la nivel central;  

 Normativele de defalcare de la impozitele şi taxele de stat sunt stabilite prin lege, pe 

tipuri de bugete ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

 Transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate direct, pe bază de formulă, distinctă 

pentru UAT de nivelul întîi şi pentru cele de nivelul al doilea; 

 Calculul transferurilor cu destinaţie generală se va face pe baza datelor din ultimul an 

pentru care există execuţie bugetară definitivă şi a datelor oficiale privind populaţia şi 

suprafaţa; 

 Sistemul de învățămînt preşcolar, primar, secundar-general, special şi complementar 

(extraşcolar), precum şi competenţele delegate autorităţilor administraţiei publice 

locale prin lege vor fi finanţate prin transferuri cu destinaţie specială; 

 Restul competenţelor vor fi finanţate din contul veniturilor proprii, defalcărilor de la 

impozitul pe venitul persoanelor fizice, stabilite conform legii şi transferurilor cu 

destinaţie generală conform formulei. Stabilirea priorităţilor şi utilizarea resurselor 

financiare disponibile vor aparţine exclusiv autorităţilor publice locale. 

Pentru realizarea p.2.3.5 din ”Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de 

Descentralizare” aprobată prin Legea nr.68 din 5 aprilie 2012 şi în corespundere  cu 

Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pentru anii 2013-2020, 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.573 din 6 august 2013, începînd cu anul 2015, 

autorităţile publice de nivelul al doilea şi cu anul 2016 autorităţile publice de nivelul întîi vor 

elabora şi prezenta bugetele fundamentate pe programe şi performanţă, accentul fiind pus 
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de politicile şi strategiile naţionale şi locale cu alocarea resurselor şi determinarea clară a 

modalităţii de atingere a obiectivelor dorite, prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale 

acţiunilor şi politicilor. Trecerea la bugetarea respectivă este în strînsă legătură cu 

planificarea pe termen mediu, ce are drept obiectiv eficientizarea cheltuielilor publice locale, 

prin crearea unei legături directe dintre cheltuielile bugetare şi rezultatele obţinute din 

implementarea programelor bugetare. 

Consolidarea procedurilor şi planificarea pe termen mediu se consideră un element  

important în agenda reformei managementului finanţelor publice. Integrarea planificării pe 

termen mediu în ciclul anual de planificare bugetară, prezentarea consolidată a cadrului de 

resurse şi transparenţa sporită în formularea politicilor şi priorităţilor guvernamentale pe 

termen mediu în anii următori, eforturile vor fi concentrate spre:  

 întocmirea proiectului de buget pentru anul viitor; 

 orientarea alocării resurselor conform priorităţilor stabilite (de ordin strategic sub 

aspect inter-ramural, cît şi în cadrul ramurilor); 

 evidenţierea problemelor în domeniul managementului resurselor financiare publice şi 

identificarea soluţiilor pentru îmbunătăţirea acestuia; 

 sporirea responsabilităţii autorităţilor publice pentru alocarea şi utilizarea eficientă a 

resurselor financiare.  

În contextul perfecţionării managementului finanţelor publice şi întru implementarea Legii 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, elaborarea şi 

prezentarea propunerilor la proiectul de buget pentru anul 2016 şi a estimărilor pentru anii 

2017-2018 de către APL se va efectua în cadrul noului sistem informaţional de 

management financiar (SIMF) în baza: 

 Clasificației bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.190 din 31 

decembrie 2014; 

 Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, 

aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.191 din 31 decembrie 2014. 

 

SIMF va înlocui actualul sistem informaţional pentru planificarea şi executarea bugetului şi 

va integra un set de instrumente de gestiune financiară, în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi 

transparenţei procesului de management financiar, precum şi a controlului cheltuielilor 

publice. Aceasta (platforma WEB) va asigura funcţionalităţile proceselor de planificare 

bugetară pe nivele de bugete, utilizatorii căreia vor fi autorităţile /instituţiile bugetare din 

cadrul UAT de ambele nivele, Direcţia finanţe a UAT, precum şi Ministerul Finanţelor. 

În procesul elaborării şi executării bugetului raional, Direcţia Finanţe colaborează cu: 

Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial, Direcţia statistică, Serviciul relaţii funciare şi cadastru 

cît şi cu direcţiile, secţiile Consiliului raional. Direcţia Finanţe este responsabilă de 

asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea şi asigurarea 

elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului. 
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Figura 1. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului Străşeni, în perioada 2010-2015 

 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul raional Străşeni, Direcţia Finanţe. 

Locuitorii raionului Străşeni necesită a fi interesaţi de modul cum se formează şi se execută 

bugetul public, deoarece anume ei sunt cei care participă la acumularea mijloacelor 

financiare în buget prin achitarea impozitelor şi taxelor locale. Astfel, numărul de acţiuni de 

informare publică pe teme de buget este în creştere de la an la an, fiind organizate o serie 

de seminare, de instruire externă şi internă cu executorii de buget, privind disciplina 

financiară şi procesul de executare a bugetelor. Au fost elaborate  circa 54 proiecte  de  

decizii  ale  Consiliului  raional  cu  caracter financiar, fiind integral stabilite la controlul DF. În 

anul 2015 au fost recepţionate, verificate şi totalizate 4 rapoarte privind executarea bugetelor 

primăriilor şi executorilor de buget finanţaţi din bugetul raional şi prezentate în termenul 

stabilit – 3 rapoarte ale Ministerului Finanţelor.  

1.3.1.1. Veniturile bugetului local 

 

Analiza veniturilor bugetului raionului Străşeni începe de la analiza de ansamblu a veniturilor 

în perioada 2010-2015, iar apoi se efectuează o analiză a structurii veniturilor bugetului 

local, a componentelor, a dinamicii acestora, a unora din cauzele care au determinat 

evoluţia respectivă. 

Veniturile totale reprezintă toate veniturile realizate de administrația publică locală într-o 

perioadă de gestiune, de obicei un an calendaristic și includ: venituri proprii, mijloace 

speciale, defalcări, conform cotelor procentuale de la taxele de stat, stabilite de legea 

finanțelor publice locale, transferuri cu destinație generală, transferuri cu destinație specială, 

granturi și fondurile speciale.  

În perioada 2010-2015, veniturile bugetului raionului Străşeni se înscriu într-un trend 

ascendent, ajungînd de la 180 mil. MDL la 291 mil. MDL, iar în anul 2014, acestea au 

crescut cu 62% faţă de anul 2010. Respectiv, în anul 2015 se observă o reducere a 

veniturilor totale ale bugetului raionului cu 14,3% mai puţin faţă de anul 2014. Această 

situaţie se datorează atît situaţiei generale a economiei naţionale, cît şi politicii de 

consolidare bugetară la nivel central. Prin urmare, observăm următoarele tendinţe la 
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următoarele capitole: transferurile au crescut cu 26,7%, fonduri speciale au crescut de 2 ori 

şi componenta mijloace speciale – de 1,7 ori faţă de anul 2010. Această creștere a fost 

preponderent determinată de modificarea relațiilor inter bugetare și a sistemului de impozite 

partajate. 

Figura 2. Veniturile bugetului raionului Străşeni în anul 2015,mil.lei  

 
 

 

 

 

 

 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul raional Străşeni 

Veniturile proprii, conform definiției din Legea finanțelor publice locale, sunt venituri ale 

bugetelor locale formate conform Codului fiscal și altor acte legislative, din impozitele, taxele 

și alte plăți care se încasează direct și integral la bugetele respective. Prin totalitatea 

impozitelor și taxelor locale pot fi analizate sursele permanente și, în marea lor majoritate, 

aflate sub controlul administrațiilor locale. Astfel, pe lîngă impozitul pe proprietate (în anul 

2015 fiind de 4208,1 mii lei) și taxele locale (fiind de 5611,4 mii lei în anul 2015), mai sunt 

incluse: impozitul privat (45,8 mii lei) şi încasări  din alte venituri prevăzute de legislație 

(2775,7 mii lei în anul 2015). 

Veniturile de bază, cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat, au însumat 60298,6 mii lei 

sau cu 17% mai puţin faţă de anul 2014. În ceea ce priveşte executarea veniturilor raionului, 

ca încasare a taxelor şi impozitelor pe tipuri, se atestă încasarea a 29 de tipuri conform 

prevederilor aprobate şi 9 impozite încasate în raport de 90 la sută, comparativ cu 

prevederile aprobate. Astfel, dinamica veniturilor totale pe componenta respectivă („fără 

transferuri”) indică un trend uşor ascendent, în special pentru anul 2014. Anume în acest an, 

colectarea taxelor şi impozitelor locale a crescut cu circa 11% în comparaţie cu anul 

precedent, ceea ce a permis creşterea veniturilor totale fără transferuri şi granturi cu 13%, 

constituind suma de 71102,3 mil lei. În noul sistem de finanțe publice, pe lîngă taxele locale, 

APL a obținut și putere de decizie asupra altor componente ale veniturilor proprii, astfel 

volumul transferurilor nu se micșorează odată cu majorarea veniturilor din impozitele de 

proprietate, a încasărilor din arendă și altor venituri prevăzute de legislație. Prin urmare, 

constatăm că toate UAT-urile au obținut o descentralizare și o autonomie financiară mai 

largă, și li s-a oferit oportunitatea de a-și majora veniturile proprii, însă nu toate UAT-urile au 

valorificat atare opțiune. 

Tabel 4. Evoluţia bugetului raionului Străşeni şi a componentelor sale în perioada 2010-2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Veniturile totale ale bugetului 

raionului, lei 
180264,3 188903,2 211124,3 243660,0 291805,5 249902,9 

Venituri proprii, inclusiv: 8184,6 8726,0 10440,8 11339,9 12595,1 14203,0 

Impozitul funciar 2695,3 2457,9 2531,7 2595,5 2640,8 2465,2 

Impozitul pe bunurile imobiliare 1017,9 1105,4 1405,0 1613,1 1648,7 1742,9 

Venituri proprii  
(45416,6 mii lei) 

 

Bugetul raionului 
 (291805,5 mii lei) 

 

Fonduri speciale 

(86,2 mii lei) 

Mijloace speciale 

(7807,8 mii lei) 
 

Transferuri 
(189604,3 mii lei) Granturi (0 mii lei) 
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Impozitul pentru folosirea resurselor 

naturale 
270,1 379,6 1009,3 850,1 1373,0 1562,0 

Impozitul privat 19,4 13,7 28,5 35,2 99,2 45,8 

Taxele locale 2373,5 2803,7 3432,8 3791,8 4218,7 5611,4 

Alte impozite, perceperi şi încasări 1808,4 1965,7 2033,5 2454,2 2614,7 2775,7 

Venituri regulizatorii, inclusiv: 17330,8 19902,5 35838,8 44163,2 50814,9 23319,6 

Impozitul pe venit de la persoane 

fizice 
14693,3 17400,4 20056,6 22035,4 23491,9 17850,1 

Impozitul pe venit persoanelor 

juridice 
1558,9 1632,2 14297,2 18773,8 22903,7 - 

Taxa pentru folosirea drumurilor de 

către autovehiculele înmatriculate în 

Republica Moldova 

 

1078,6 

 

869,9 

 

1485,0 

 

3354,0 

 

4419,3 

 

5469,5 

 

Total venituri proprii 25515,4 28628,5 46279,6 55499,8 63410,0 45416,6 

Transferuri 149620,5 155427,2 157260,8 162165,7 219411,9 189604,3 

Mijloace speciale 4380,9 4603,1 5946,8 7298,1 7616,1 7807,8 

Fonduri speciale 46,2 42,6 47,1 55,9 76,2 86,2 

Granturi 701,3 201,8 1590,0 18637,2 1291,3 - 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul raional Străşeni 

În anul 2015, dacă analizăm ponderea veniturilor proprii în veniturile totale ale bugetului 

Străşeni, se poate observa că capacitatea de autofinanţare pe parcursul intervalului analizat 

a avut fluctuaţii, înregistrînd un nivel maxim de 22% în 2014 şi un nivel minim de 14,15% în 

anul 2010 din veniturile totale. Atare evoluţie denotă sporirea posibilităţilor de colectare a 

veniturilor din partea APL. Iar în anul 2015, se observă o pondere de 18,2% mai puţi cu 3,8 

p.p. faţă de anul 2014. Pe de altă parte, în aceeaşi perioadă 2010-2015, ponderea 

transferurilor a scăzut de la 83% la 76%. Ponderea mijloacelor speciale a crescut de la 

2,43% în anul 2010 la 3% în anul 2015, iar ponderea fondurilor speciale au rămas constante 

cu o pondere de 0,03%.  

Figura 3. Dinamica structurii principalelor componente ale veniturilor bugetului local, % 

 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul raional Străşeni 
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Transferurile de la bugetul de stat au crescut cu 35% în 2014, comparativ cu 2013, în 

bugetele din Străşeni. O atare creștere a fost determinată de noul sistem de relații 

interbugetare și impozite partajate. Totodată, în anul 2014, au fost alocate resurse pentru 

investițiile capitale (17218,1 mii lei), care au condiționat creșterea transferurilor. Odată cu 

creşterea transferurilor, s-a majorat și gradul de dependență față de bugetul de stat. Iar în 

anul 2015 se observă o scădere a transferurilor cu 13,5% faţă de anul 2014 din cauza 

reducerii mijloacelor încasate prin decontări reciproce pentru cheltuieli curente cu 27,6% în 

anul 2015 faţă de anul 2014, respectiv se observă şi o scădere a  transferurile între 

componentele bugetelor cu 56,12% în anul 2015 faţă de anul 2014. Astfel, în anul 2015, nu 

s-au efectuat transferuri capitale de la bugetul de stat. 

În vechiul sistem al finanțelor publice locale, transferurile din contul fondului de susținere 

financiară a UAT reprezentau mijloacele financiare alocate în scopul asigurării exercitării 

unor anumite funcții publice, finanțării domeniilor de activitate din competența APL sau în 

alte scopuri speciale. Transferurile reprezentau un element de negociere între autoritățile 

publice locale de nivelul I și nivelul II și celor de nivelul II cu autoritățile publice centrale. 

Tabel 5. Evoluţia transferurilor raionului Străşeni şi a componentelor sale în perioada 2010-2015 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total transferuri de la bugetul de stat 

inclusiv: 
149620,5 155427,2 157260,8 162165,7 219411,9 

204615,6 

Transferuri din fondul  susţinere 

financiară a UAT de la bugetul de stat 
135250,0 141540,0 140160,0 141282,8 149019,3 

 

189604,3 

Transferuri capitale de la bugetul de stat __ __ __ __ 17218,1 
__ 

Mijloace încasate prin decontări 

reciproce de la bugetele de alt nivel-

inclusiv: 

 

9704,1 

 

8006,4 

 

7527,6 

 

9176,6 

 

30305,6 

 

4977,7 

- Mijloace încasate prin decontări 

reciproce pentru cheltuielile curente 
3225,0 2005,2 1911,3 1100,8 2116,1 

 

1530,1 

- Mijloace încasate prin decontări 

reciproce pentru cheltuielile capitale 
6479,1 6001,2 5616,3 8075,8 28189,5 

 

3447,6 

Transferuri între componentele  

bugetelor 
4666,4 5880,8 9573,2 11706,3 22868,9 10033,6 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul raional Străşeni 

Odată cu aplicarea noului sistem de formare a bugetelor locale, în clasificația bugetară s-au 

divizat 2 categorii de transferuri: transferuri cu destinație generală și transferuri cu destinație 

specială. Noul sistem prevede și o formulă clară, prin care UAT pot să-și calculeze 

independent transferurile cu destinație generală din fondul de susținere financiară, 

efectuarea transferurilor devenind o procedură tehnică. Noua lege a finanțelor publice locale 

mai prevede că, pentru fiecare competență delegată autorităților publice locale vor dispune 

de venituri financiare alocate prin intermediul transferurilor cu destinație specială. Orice 

relației dintre autoritățile publice locale și cele centrale sunt reglementate strict prin lege. 
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Astfel, pentru fiecare competență delegată există articol separat în legea finanțelor publice 

locale, care prevede modul de finanțare a acestora. 

Din analiză se observă că în procesul de consolidare a autonomiei financiare a raionului 

Străşeni a început unica soluţie pentru creşterea veniturilor proprii, fapt ce constituie crearea 

condiţiilor necesare pentru sporirea activităţii economice în raion. În acest scop, autorităţile 

locale necesită să colecteze periodic informaţii privind veniturile şi utilizarea lor, veniturile 

obţinute de alte administraţii locale, să stabilească un program specializat şi agresiv de 

recuperare a sumelor datorate şi să efectueze o analiză minuțioasă a taxelor şi tarifelor 

pentru a determina gradul în care costurile fiecărui serviciu sunt acoperite din venituri. 

 

1.3.1.2. Cheltuielile bugetului local  

Dimensionarea şi structurarea cheltuielilor publice reprezintă un element cheie al oricărei 

politici economice ca şi în cazul abordării politicilor fiscale la nivel macro şi microeconomic. 

Aceste elemente ţin de concepţia şi de teoria economică generală promovată de autoritatea 

publică, care încearcă să o transpună în practică prin intermediul programului său de 

guvernare. 

Analiza evoluţiei executării cheltuielilor bugetului raionului a cunoscut o creştere continuă pe 

parcursul perioadei 2010-2014, avansînd de la 177 mil. MDL la 298 mil. MDL. Iar în anul 

2015 se observă o scădere a cheltuielilor totale, constituind 277 mil.lei (veniturile fiind de 

291 mil.lei), cu 7% mai puţin decît în anul precedent. 

Tabel 6. Evoluţia cheltuielilor bugetului raionului Străşeni, în perioada 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ritmul 
de 

creştere 
în 2014-
2015, % 

Cheltuieli, total, mii lei, 

inclusiv: 

177112,

5 
194649,4 211318,4 233240,2 298372,5 277568,6 -7 

Serviciile de stat cu destinaţie 

generală 
12049,1 14293,7 16079,4 20950,1 19465,0 20768,7 7 

Apărarea naţională 412,9 376,4 427,6 440,3 429,9 536,5 25 

Menţinerea ordinii publice şi 

securitatea naţională 
6000,3 5857,8 6952,1 8,8 4,3 495,4 115 ori 

Învăţămîntul  117656,

5 
132415,3 138561,6 144399,5 166000,6 169623,8 2,1 

Cultura, arta, sportul şi 

activităţile pentru tineret 
9003,2 10780,6 11503,3 14904,4 16548,2 15756,1 -5 

Ocrotirea sănătăţii 2090,5 1829,0 705,4 441,5 993,4 576,0 -42 

Asigurarea şi asistenţa socială 13291,2 12330,1 12504,0 13189,6 16845,9 16650,4 -1,2 

Agricultura, gospodăria 

silvică, gospodăria piscicolă şi 

gospodăria apelor 

 

598,8 

 

747,2 

 

929,7 

 

941,4 

 

942,9 
888,1 -6 

Protecţia mediului şi 

hidrometeorologie 
- 3578,9 5585,3 8770,3 19658,6 6136,2 -68,7 

Transporturile, gospodăria 

drumurilor, comunicaţiile şi 

informatica 

 

3599,6 

 

3056,1 

 

3952,1 

 

6002,0 

 

29241,4 
20888,1 -28,5 

Gospodăria comunală şi 8649,6 5541,4 7636,3 15326,1 24545,3 15103,0 -38,4 
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gospodăria de exploatare a 

fondului de locuinţe 

Complexul pentru energie şi 

compustibil 
299,0 202,5 88,5 910,0 - 17,9 - 

Alte servicii ce ţin de 

activitatea economică 
- - 81,4 139,9 149,0 156,6 5,1 

Activităţile şi serviciile 

neatribuite la alte grupuri 

principale 

3490,6 3664,0 6578,6 6787,7 7926,1 99971,8 26 

Creditarea netă -28,6 -23,4 -267,0 28,6 -19,3 - - 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional Străşeni. 

În tabelul de mai sus se prezintă evoluţia cheltuielilor bugetului raionului Străşeni în funcţie 

de destinaţie. Astfel, în anul 2014, cheltuielile au cunoscut un ritm de creştere mai 

accentuat, iar pe unele componente se atestă şi creşteri mai lente (de ex.,Cheltuieli pentru 

învățămînt, apărarea naţională, servicii de stat, menţinerea ordinii publice). Acest lucru poate 

fi explicat prin faptul că în perioada analizată eforturile au fost focusate asupra atingerii 

eficienţei maxime a cheltuielilor publice prin prioritizarea programelor de cheltuieli, iar 

Consiliul Raional a fost obligat să întreprindă măsuri de economisire şi reducere a 

cheltuielilor întru încadrarea în limitele de resurse r şi întru evitarea datoriilor creditoare. 

În 2015, comparativ cu 2014, s-au produs anumite schimbări structurale pe componenţa de 

cheltuieli ale bugetului raional. Acest fapt denotă că Consiliul Raional Străşenii are destulă 

flexibilitate în reorientarea cheltuielilor sale. Se atestă creşterea ponderii cheltuielilor pentru 

asigurarea şi asistenţa socială, cultură, artă şi sport, etc. Partea preponderentă a cheltuielilor 

publice au fost direcţionate pentru învățămînt (în anul 2013, ponderea cheltuielilor pentru 

învățămînt în totalul de cheltuieli a constituit 62%, în anul 2015, acest indicator s-a micşorat, 

atingînd cota de 61,11%). În anul 2015 s-au cheltuit pentru domeniul cultură, artă  şi sport – 

6%, servicii de stat – 7,4%, transporturi – 7,5% şi gospodăria comunală – 5,4% etc. 

Tabel 7. Evoluţia cheltuielilor bugetului raionului Străşeni, %. 

Gr. Grupe de cheltuieli 2013 2014 2015 

1 Cheltuieli, total, mii lei, inclusiv:    

3 Serviciile de stat cu destinaţie generală 8,98 6,52 7,48 

5 Apărarea naţională 0,19 0,14 0,19 

6 Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională 0 0 0,18 

8 Învăţămîntul  61,91 55,64 61,11 

9 Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 6,39 5,55 5,68 

10 Ocrotirea sănătăţii 5,65 0,33 0,21 

11 Asigurarea şi asistenţa socială 0,40 5,65 6,00 

12 Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria 

piscicolă şi gospodăria apelor 

0,40 0,32 0,32 

13 Protecţia mediului şi hidrometeorologie 3,76 6,59 2,21 

14 Transporturile, gospodăria drumurilor, 

comunicaţiile şi informatica 
2,57 9,80 7,53 

15 Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare 

a fondului de locuinţe 
6,57 8,23 5,44 

16 Complexul pentru energie şi compustibil 0,39 - 0,01 

19 Alte servicii ce ţin de activitatea economică 0,06 0,05 0,06 

20 Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupuri 

principale 

2,91 2,66 36,02 
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21 Creditarea netă 0,01 -0,01 - 

 Coeficientul de concentrare, puncte 4059,29 3414,91 5247,26 

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

În acelaşi timp, bugetul raionului Străşeni la compartimentul de cheltuieli este mult mai 

concentrat, atît în anul 2014 (74%) cît şi în 2015 – 76% din cheltuieli au fost orientate spre 3 

domenii, peste 55% din cheltuieli spre finanţarea educaţiei. Cheltuielile pentru infrastructură 

au crescut cu 7,23 p.p. în anul 2014 mai rapid decît în anul 2013 acest fapt se datorează în 

mare parte de majorarea unor resurse financiare de către consiliul raional. Această situaţie 

indică asupra capacităţilor de creştere ale consiliului raional care contribuie la intensificarea 

activităţii economice în raion prin cheltuielile sale. 

 

Principalele probleme din domeniul finanţe publice din raionul Străşeni, sunt: 

1. Asigurarea estimării veridice a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului; 

2. Generalizarea trimestrial şi anuală a rapoartelor financiare a instituţiilor subordonate; 

3. Prezentarea MF a rapoartelor trimestriale şi anuale privind executarea bugetului 

raionului; 

4. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor privind aplicarea actelor normative şi 

legislative în domeniul finanţelor publice; 

5. Acordarea ajutorului metodologic şi practic executorilor de buget privind ţinerea 

evidenţei contabile a executării bugetului raionului; 

6. Acordarea ajutorului metodologic şi practic privind implementarea elaborării bugetului 

pe programe şi performanţe; 

7. Acordarea ajutorului metodologic şi practic la implementarea modulului „Alocaţii 

bugetare”. 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Creşterea veniturilor totale în anul 2014 cu 

62% faţă de anul 2010, 

- Creşterea taxelor locale cu 78% în anul 

2014 faţă de 2010, 

- Pregătirea înaltă a specialiştilor principali 

sub aspectul managementului financiar 

- Permanenta colaborare, sprijin şi asistenţă 

acordate de către Direcţia Finanţe, 

- Conlucrarea intensivă între DF şi primăriile 

din raionul Străşeni; 

- Dependenţă de transferurile de la 

bugetul de stat (cu o pondere de 

75% din total venituri în anul 2014) 

- Interes scăzut a diverselor pături 

sociale de a participa la planificarea 

bugetului raionului. 

- Dependenţa excesivă a transferelor 

de la bugetul de stat. 
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- Capacitatea  administrativă  înaltă  a 

autorităților  administrației  publice  locale  

de  a  gestiona  eficient serviciile publice,  

bugetul  de  venituri  și cheltuieli. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Introducerea proiectului de buget 2016 şi 

estimărilor pentru anii 2017-2018 în noului 

sistem informaţional de management 

financiar (SIMF)
1
 

- Majorarea autonomiei financiare a 

comunităţii în contextul promovării reformei 

de descentralizare administrativă 

- Gradul înalt de prioritate acordate de 

Guvern reformelor de dezvoltare regională 

şi descentralizare. 

- Remunerarea redusă a specialiştilor 

principali; 

- Agravarea situaţiei economico-

politice din ţară. 

 

 

1.3.1.3.  Recomandări 

 

 Orientarea eforturilor spre dinamizarea activităţii economice la nivel de raion, ce ar 

permite extinderea bazei impozabile şi ar spori ponderea încasărilor proprii în total 

venituri; 

 Organizarea discuţiilor şi consultărilor publice în faza de elaborare a proiectului 

bugetului raional cu implicarea unui număr mai mare de persoane din comunitate 

(reprezentanţi ai societăţii civile, mediului de afaceri, altor persoane interesate); 

 Autorităţile publice locale necesită să facă publice în permanență informaţiile privind 

distribuirea mijloacelor financiare pentru a nu provoca discuţii controversate între 

instituţiile publice, regiuni, categorii de cetăţeni etc.; 

 Asigurarea executării bugetelor raionului pe anul 2015 şi desfășurarea activităților 

participative privind elaborarea bugetului pe anul 2016 cu aplicarea noilor prevederii 

ale Legii privind finanţele publice locale şi Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale, elaborarea şi raportarea conform programelor şi performanţelor; 

introducerea proiectului de buget 2016 şi estimărilor pentru anii 2017-2018 în SIMF; 

 Cerinţe sporite în ceea ce priveşte pregătirea profesională a specialiștilor; 

 Impactul general așteptat al modificărilor operate la Legea privind finanțele publice 

locale și Codul fiscal constă în: 

 

- consolidarea, lărgirea și creșterea semnificativă a autonomiei locale în 

fundamentarea și administrarea sistemului de venituri proprii; 

                                                           
1
 Detalii pe:http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/simf/Regulament%20simf.pdf 
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- stimularea colectării veniturilor proprii de către autoritățile publice locale; 

- transparență, predictibilitate și stabilitate; 

- îmbunătățirea semnificativă a indicatorilor de autonomie financiară. 

 

Per ansamblu, implementarea practică a recomandărilor menționate anterior pot contribui la 

impulsionarea dezvoltării socio-economice raionale, ameliorarea mediului de afaceri la nivel 

local, deschiderea mai multor noi locuri de muncă și în acest mod la suplimentarea 

veniturilor bugetelor locale. 
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1.4. CAPITALUL UMAN  

 
 

 

 

 

 

 

1.5. DEMOGRAFIA 
 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 

Strășeni, 2016-2020  

Auditul socio-economic al raionului Strășeni 
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1.5.1. ANALIZA RETROSPECTIVĂ ȘI PROSPECTIVĂ 

Conform datelor oficiale statistice, numărul populației prezente a raionului Strășeni se 

oscilează în limitele de 91-92 mii de persoane pentru anii 2008-2014. Menținerea numărului 

populației la un nivel stabil, atît în mediul urban cît și în cel rural se datorează sporului 

natural pozitiv (cel puțin pe parcursul anilor 2005-2012), precum și este determinat de 

înregistrarea imperfectă a fluxurilor migraționale, în special a migrației externe. 

Figura 4. Dinamica efectivului populației prezente a raionului Strășeni, anii 2008-2015 (mii persoane) 

 

Sursa: datele BNS 

Figura 5. Dinamica efectivului populației prezente a raionului Strășeni pe medii, anii 2008-2015 (mii 
persoane) 

 

Sursa: CCD al INCE 

 

Pe parcursul anilor 2007-2014 numărul de nașteri prevalează numărul de decese (cu 

excepția anului 2011), ceea ce asigură  creșterea naturală a efectivului populației raionului.  
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Acest fenomen se datorează structurii populației progresive a raionului: în categoria vîrstelor 

înaintate au intrat generațiile puțin numeroase respectiv, numărul de decese a fost mai 

scăzut și a fost obținută o balanță pozitivă dintre numărul de nașteri și numărul de decese. 

Însă aceasta situație este temporară, iar în perioada următoare se va înregistra o dinamică 

cu mut mai nefavorabilă, dat fiind faptul că în vîrsta înaintată vor întra generațiile numeroase 

și numărul de decese va fi în creștere, pe cînd în vîrsta reproductivă vor întra generațiile 

mici, născute după 1990, ceea ce va determina scăderea numărului de nașteri. 

Figura 6. Dinamica numărului de nașteri, decese și sporului natural în raionul Strășeni 

 

Sursa: CCD al INCE 

În ultimii ani din cauza structurii favorabile a numărului populației (în vîrsta reproductivă au 

intrat generațiile numeroase născute în anii 80 ai secolului trecut) nivelul natalității a 

raionului Strășeni este relativ stabil. Rata totală a fertilității pe parcursul anilor analizați 

constituie 1,4 – 1,5 copii per femeie de vîrstă fertilă. Se înregistrează schimbări importante 

în structura fertilității: se micșorează fertilitatea la femeile în grupuri de vîrstă mai tinere și se 

majorează în grupurile de vîrstă mai matură. Ratele specifice de fertilitate la femei în vîrstă 

de 20-24  ani în anii 2008-2014 au scăzut circa cu 20% (de la 113.7 la 88.6 de copii la o 

1000 de femei de vîrsta respectivă). Se observă amînarea nașterilor spre vîrstele mai 

mature, astfel, în anul 2014 valorile ratelor specifice de fertilitate la femei în vîrstă de 30-39 

ani au crescut cu circa 30% față de anul 2008 (de la 29.3 la 76.2 de copii la o 1000 de femei 

de vîrsta respectivă). 
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Figura 7. Ratele specifice de fertilitate în raionul Strășeni, (născuți-vii la o 1000 de femei de vîrsta 
respectivă) 

 

Sursa: CCD al INCE 

Pe parcursul perioadei 2008-2014 valorile speranței de viață la naștere, s-au mărit cu 0,9 ani 

pentru ambele sexe (de la 67,4 ani în anul 2008 la 68,3 ani în 2014). O îmbunătățire a 

situației s-a observat și pentru celelalte grupe de vîrstă. Totodată, este prematur de a vorbi 

despre o tendință stabilă a reducerii mortalității din cauza că reducerea bruscă a mortalității 

s-a observat numai în ultimii doi ani și poate avea un caracter temporar. 

Tabel 8. Valorile speranței de viață (e) la naștere și vîrstele 15, 45 și 65 de ani în raionul Strășeni, anii 
2007-2014 (în ani) 

 
e0 e15 e45 e60 

2008 67.41 53.28 26.46 12.90 

2009 66.87 53.25 26.18 13.56 

2010 66.81 52.80 25.47 12.16 

2011 65.84 51.98 24.99 12.30 

2012 68.43 55.13 27.59 13.18 

2013 68.33 54.84 27.07 13.34 

2014 67.41 53.28 26.46 12.90 

Sursa: CCD al INCE 

In structura mortalității pe cauze majore ale decesului prevalează bolile aparatului circulator 

(59,2%), urmate de neoplasme (12,9%) și bolile aparatului digestiv (12,7%). În structura 

totală a mortalității pe cauze de deces către anul 2013 a crescut ponderea deceselor 

provocate de boli ale aparatului circulator (de la 57,9 la 59,2 la suta) în primul rînd din cauza 

scăderii ponderii deceselor provocate de traume, intoxicații și otrăviri (de la 8,6% în anul 

2008 pînă la 7,7% în anul 2013), precum și bolilor aparatului respirator (de la 5,9% în 2008 

pînă la 3,5% în 2013). 

 

 



[STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A RAIONULUI STRĂȘENI 2016-2020] 

 

37 
 

Figura 8. Structura ratei standardizate a mortalității pe cauze de deces în raionul Strășeni, ambele 
sexe, anii 2008 și 2013 (%) 

Sursa: CCD al INCE 

După nivelul speranței de viață la naștere, raionul Strășeni se situează mult mai jos decît 

media speranței de viață la naștere înregistrată pe țară. În anul 2012, valoarea indicatorului 

pentru ambele sexe a constituit numai 68,3 ani, aceasta fiind mai redusă cu 2,7 ani față de 

valoarea indicatorului înregistrat pentru toată țara, și chiar cu 5,9 ani față de valoarea 

indicatorului corespunzător observat pentru mun. Chișinău în acest an. 

Figura 9. Speranța de viață la naștere în profil regional, anul 2013, ambele sexe 

 

Sursa: CCD al INCE 

Valorile standardizate ale mortalității pentru toate cauzele de deces în raionul Strășeni sunt 

mai mari cu 18% față de nivelul republican și 43% față de municipiul Chișinău. Valorile 

mortalității provocate de bolile aparatului circulator și bolile aparatului digestiv (cirozele 

hepatice) și cauze violente sunt mult mai ridicate față de nivelul republican (respectiv, 21%, 

62%, 16%). Pe de altă parte, valorile mortalității cauzate de boli infecțioase, cauze violente, 

alte cauze de deces și cauzele rău-definite sunt mai reduse față de nivelul republican. O 

atenție deosebită în elaborarea acțiunilor locale orientate spre îmbunătățirea situației în 

domeniul sănătății populației raionului Strășeni trebuie să fie acordată prevenirii bolilor 

cardiovasculare și bolilor aparatului digestiv, în special pentru categoria de populație în 
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vîrstă aptă de muncă, deoarece anume aceste cauze de deces explică valorile mai reduse 

ale speranței de viață la naștere pentru raionul Strășeni în comparație cu toată țara.   

Tabel 9. Valorile ratei standardizate ale mortalității prin cele șapte cauze majore de deces în profil 
regional și la nivel republican, la 100 mii din populație-standard 

 Boli 
infec-
ţioase 

Neo-
plasm

e 

Bolile 
cardio-

vasculare 

Bolile 
aparatului 
respirator 

Bolile 
aparatului 
digestiv 

Cauze 
violente

Alte 
cauze

Cauzele 
rău 

definite 

Toate 
cauzel

e 

Republica 
Moldova 

15.2 
163.
2 

641.6 48.8 103.1 86.6 45.5 7.4 1111.4 

Strășeni 14.0 
169.
8 

776.2 46.1 166.8 100.5 35.9 2.2 1311.5 

Raport 
Strășeni /R. 
Moldova 

0.92 1.04 1.21 0.94 1.62 1.16 0.79 0.30 1.18 

Sursa: CCD al INCE 

Figura 10. Rata standardizată a mortalității prin boli ale aparatului circulator în profil regional, ambele 
sexe 

 

Sursa: CCD al INCE 
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Figura 11. Rata standardizată a mortalității provocate de bolile aparatului digestiv în profil regional, 
ambele sexe 

 

Sursa: CCD al INCE 

Migrația prezintă un factor de impact care determină atît dinamică numerică a populației, cît 

și structura acesteia. Conform datelor cu privire la privind numărul de traversări a Frontierei 

de Stat (Formular statistic  3.1) la începutul anului 2014, din raionul Strășeni au fost plecați 

peste hotare 22.9 mii de cetățenii sau 24,9 la sută din numărul total al populației stabile a 

raionului. Circa 45-50% din aceștia sunt persoane care lipsesc în țară mai mult de un an.  

Tabel 10. Migraţia externă: numărul total al cetăţenilor RM din r. Strășeni, care se află peste hotarele 
ţării la începutul anilor 2009-2014, ambele sexe 

Anul 
Persoanele absente 

(mii) 
Populaţia stabilă (de jure) 

totală (mii) 
Ponderea persoanelor 

absente 

2009 16044 91487 17.5 

2010 16187 91399 17.7 

2011 17732 91444 19.4 

2012 19479 91643 21.3 

2013 20555 91921 22.4 

2014 22920 92136 24.9 

Sursa: calculat în baza datelor BNS, SIIMA 

Cea mai mare pondere în structura fluxurilor migraționale îi revine populației tinere – circa 

60% sunt în vîrsta de 20-44 de ani. Distribuția proporțională a emigranților pe sexe servește 

o dovadă că majoritatea persoanelor părăsesc țara cu familia. 
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Figura 12. Structura pe vîrste și sexe a migranților externi în raionul Strășeni (%) 

 

Sursa: calculat în baza datelor SIIMA 

Prognoza demografică a numărului și structurii populației. Pentru evaluarea tendințelor 

prospective în dinamica populației raionului a fost realizată prognoza demografică pentru 

anii 2015-2060 (cu intervalul de 5 ani), în baza ipotezei de menținere a nivelului actual al 

fertilității (rata totală a fertilității 1,5 copii per femeie de vîrstă fertilă) și regimului de 

mortalitate (speranța de viață la bărbați 65,7 ani și la femei 71,8 ani). Prognoza a fost 

realizată pentru populația închisă (sporul migrațional 0). Punctul de reper  l-a constituit 

datele cu privire la numărul și structura populației stabile a raionului la mijlocul anului 2014. 

Rezultatele obținute demonstrează scăderea continuă a numărului populației de jure ca 

rezultat al instalării regimului îngust de reproducere a populației (pentru înlocuirea 

generațiilor rata totală de fertilitate urmează să constituie 2,1 copii per femeie de vîrstă 

fertilă). 

Tabel 11. Prognoza demografică a efectivului populației stabile (de jure) a raionului Strășeni, anii 
2015-2060, ambele sexe 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

0-4 5,909 5,465 4,837 4,286 4,065 3,992 3,830 3,542 3,234 3,005 

5-9 5,651 5,863 5,423 4,799 4,253 4,033 3,961 3,801 3,514 3,209 

10-14 5,163 5,643 5,855 5,415 4,793 4,247 4,028 3,956 3,795 3,509 

15-19 5,991 5,144 5,623 5,834 5,395 4,775 4,232 4,013 3,942 3,782 

20-24 8,133 5,953 5,112 5,588 5,797 5,362 4,745 4,205 3,988 3,917 

25-29 9,084 8,089 5,921 5,084 5,558 5,766 5,333 4,720 4,182 3,966 

30-34 8,074 9,012 8,026 5,874 5,044 5,515 5,721 5,290 4,682 4,149 

35-39 6,716 7,950 8,874 7,905 5,784 4,966 5,432 5,635 5,209 4,610 

40-44 5,477 6,576 7,785 8,689 7,742 5,663 4,863 5,320 5,519 5,101 

45-49 5,574 5,271 6,328 7,492 8,362 7,453 5,450 4,680 5,121 5,314 

50-54 6,833 5,259 4,972 5,965 7,066 7,885 7,032 5,138 4,413 4,832 
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55-59 6,523 6,352 4,886 4,617 5,538 6,561 7,321 6,533 4,771 4,097 

60-64 5,266 5,815 5,671 4,358 4,116 4,935 5,849 6,526 5,828 4,252 

65-69 2,674 4,485 4,953 4,843 3,716 3,507 4,200 4,981 5,557 4,969 

70-74 2,111 2,177 3,645 4,026 3,949 3,025 2,851 3,411 4,049 4,515 

75-79 1,506 1,527 1,576 2,634 2,911 2,862 2,189 2,061 2,464 2,927 

80-84 887 894 906 935 1,564 1,728 1,699 1,299 1,224 1,463 

85 612 689 729 753 777 1,078 1,293 1,377 1,232 1,131 

Total 92,184 92,165 91,120 89,099 86,430 83,354 80,028 76,488 72,724 68,748 

Sursa: CCD al INCE 

În perioada următoare se vor înregistra schimbări esențiale în structura populației. 

Natalitatea scăzută și potențialul redus al persoanelor de vîrsta reproductivă vor determina 

scăderea numărului anual de nașteri și a proporției copiilor în ansamblul populației (Fig. 13). 

Figura 13.  Prognoza structurii pe vîrste a populației stabile a raionului Strășeni, anii 2015-2060, (%) 

 

Sursa: CCD al INCE 

Cea mai mare schimbare va fi creșterea ponderii persoanelor vîrstnice: de la 14,2% în anul 

2014 pînă la 28,0%  în anul 2060. De asemenea va fi în scădere și proporția populației în 

vîrsta aptă de muncă (de la 67,7% în anul 2014 pînă 57,8% în anul 2060). Menționăm că 

creșterea semnificativă a proporției populației vîrstnice va provoca și creșterea raportului de 

dependență de vîrstă. 
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Figura 14. Prognoza ponderii populației vîrstnice (60 de ani și mai mult) și raportului de dependență 
de vîrstă (RDV), ambele sexe, raionul Strășeni, anii 2015-2060 

 

Sursa: CCD al INCE 

Remarcăm că prognoza demografică a fost realizată în baza datelor statistice cu privire la 

numărul populației care include și migrații care lipsesc în țară mai mult de 12 luni. În realitate 

dinamica populației va fi cu mult mai negativă, pierderile în efectivul populației  pot constitui 

circa 20-25% din totalul populației în urma refluxului migrațional, ceea ce va aprofunda 

declinul demografic și îmbătrînirea populației. 

Principalele probleme 

 Problema migrației, în special în rîndul tinerilor între vîrsta 20-29 ani; 

 Speranța de viață la naștere situată sub media pe țară, etc.; 

 Dinamica negativă a efectivului pupulației în mediul rural; 

 Valorile reduse ale natalității; 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Dinamica stabilă a efectivului populației 

în mediul urban; 

- Prevalarea populației apte de muncă în 

efectivul total al populației raionului 

- Migrația externă a populație apte de 

muncă 

- Nivelul redus al fertilității; 

- Speranța de viață la naștere situată sub 

media pe țară; 

- Nivelul înalt al mortalității provocate de 

bolile aparatului digestiv și cele ale 

aparatului cardiovascularș 

- Accentuarea procesului de îmbătrînire 

demografică în viitor 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Existența programelor naționale de 

stimulare a migranților pentru a se 

reîntoarce în țară. 

- Problema migrației, în special în rîndul 

tinerilor între vîrsta 20-24 ani; 

- Situația economică precară; 

- Lipsa mecanismelor naționale de 

reținere și atragere a populației; 

- Creșterea ponderii populației vîrstnice; 

- Scăderea proporției populației apte de 

muncă; 

- Regim limitat de reproducere a 

populației. 

 

Recomandări 

 

 Încurajarea sporirii natalității în raion prin acordarea stimulentelor financiare și 

sociale; 

 Crearea stimulentelor și condițiilor necesare sporirii efectivului populației în mediul 

rural; 

 Crearea condițiilor pentru creșterea calității vieții și bunăstării populației din raion; 

 Crearea politicilor locale pentru tineret și creșterea nivelului de educație a acestuia; 

 Crearea oportunităților de angajare și majorarea gradului de ocupare a populației. 

Oferirea suportului special de integrare pe piața muncii a absolvenților; 

 Crearea și implementarea mecanismelor de ameliorare a sănătății populației și 

reducerea mortalității; 

 Implementarea unui sistem coerent și unitar de suport al familiei; 

 Crearea condițiilor de dirijare a fluxurilor migraționale 
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1.5.2. Forţa de muncă a raionului 

1.5.2.1. Analiza generală a pieţei muncii din raionul Străşeni 

Pe parcursul anului 2014 activitatea Agenţiei Străşeni s-a axat pe realizarea Planului de 

acţiuni privind promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă pentru anul 2014 racordate la 

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrare Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” (2011-2014) şi la Strategia Naţională privind politicile de ocupare a 

forţei de muncă (2007-2015),2 avînd ca obiectiv strategic ”sporirea gradului de ocupare a 

populaţiei şi diminuarea ratei şomajului”. Conform datelor BNS la 1 ianuarie 2015, resursele 

de muncă disponibile în raionul Străşeni au constituit 60140 mii persoane, înregistrînd o 

descreştere cu 2% faţă de anul 2010 (61211 mii de persoane), dintre care 302 de şomeri. 

Raionul Străşenii înregistrează o pondere a persoanelor apte de muncă egală cu 65,2%, cu 

o ponderea mai scăzută a persoanelor apte de muncă la nivel naţional - 66,7%. În anul 

2014, structura populaţiei active s-a modificat comparativ cu anul 2010, după cum urmează: 

populaţiei în vîrstă de muncă a scăzut de la 61211 mii persoane la 60140 mii persoane iar 

numărul şomerilor s-a micşorat de la 306% la 426%.  

Figura 15. Gradul de ocupare a populaţiei din raionul Străşeni la 1 ianuarie 2015, mii persoane 

 

 

 

 

 

 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică. 

La nivel regional, raionul Străşeni se situează pe locul cinci din 13 raioane din zona Centru, 

în ceea ce priveşte numărul resurselor de muncă disponibile, cu aproximativ 63 de mii de 

persoane în anul 2015. În mediul rural este concentrat cel mai mare număr de persoane 

apte de muncă - 45411 mii, iar în mediul urban – 15267 mii persoane. Totuşi, deficitul de 

locuri de muncă din mediul rural persistă şi se manifestă cu un caracter sezonier. 

Persoanele în etate, care se mai menţin în cîmpul muncii din mediul rural, înregistrează 

intensităţi un pic mai mari decît în cel urban, pe fundalul procesului continuu de îmbătrînire. 

Există diferenţe majore între numărul de locuri de muncă din mediul urban şi rural, respectiv 

dintre rata de ocupare, 48% constituie femei şi 52,3% bărbaţi, iar din punctul de vedere al 

nivelului de salarizare, 47% reprezintă femei şi 53% bărbaţi în anul 2015. 

1.5.2.2. Remunerarea salariaţilor 

Cele mai bine plătite locuri de muncă din Republica Moldova vor continua să fie cele din 

municipiul Chişinău, cu un salariu mediu brut de 4827,0 mii lei. Raionul Străşeni rămîne a fi 

                                                           
2
 http://anofm.md/page/rapoarte1 

Populaţia totală din raionul Străşeni - 92173 

Sub 15 ani - 17816 Populaţia 15 ani şi peste - 74357 

Populaţi activă – 60140 Populaţia inactivă - 14217 

Populaţia ocupată – 59838 Şomeri – 302 
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unul din primele patru raioane cu cel mai mare salariu din regiunea Centru (din 13 raioane), 

constituind 3390,60 lei unui lucrător în economie în anul 2014. Analizînd evoluţia salariului 

mediu lunar brut al unui lucrător din raionul Străşeni, s-a constatat că salariul mediu lunar al 

unui lucrător în anul 2014 a demonstrat o creştere cu 35,4% faţă de anul 2011, comparativ 

cu media pe ţară, indicele fiind acelaşi – 34,4%. Această creştere este caracteristică prin 

faptul că în anul 2013 au fost majorate salariile de funcţie ale cadrelor didactice cu 25%, 

concomitent au fost majorate şi salariile angajaţilor din medicină, asistenţă socială, în 

instituţiile bugetare etc. În 2014 ca şi în anul 2011 s-au înregistrat majorări de salarii în mai 

multe sectoare (învăţămînt, activitatea financiară, agricultură, sănătate şi asistenţă socială, 

administraţie publică, etc.).  

Figura 16. Evoluţia salariului mediu lunar brut al unui lucrător în economie, 2011-2014, lei 

 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică.  

În anul 2014, conform datelor prezentate de către BNS în raionul Străşeni activau 10653 de 

persoane salarizate, dintre care 5974 de femei cu o pondere de 56% şi 4679 bărbaţi de 

44%. Respectiv, persoanele de gen feminin au fost remunerate cu un salariu mediu lunar 

brut în sumă de 3187,1 lei, iar bărbaţii cu un salariu de 3654,5 lei, discrepanţa salarială 

dintre femei şi bărbaţi în anul 2014 a constituit 87,3%. Aşadar, este explicabil faptul că 

femeile nu obţin condiţii mai favorabile pe piaţa muncii din raion, existînd numeroase cazuri 

în care femeile sunt mai puţin remunerate pentru aceeaşi muncă, decît un coleg de sex 

masculin. 

Tabel 12. Evoluţia salarial mediu lunar brut după gen, în anii 2011-2014, lei 

  2011 2012 2013 2014 

Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi 

RM 2856,6 3252,9 3167,6 3638,3 3459,6 3913,8 3 831,7 4 374,9 

Zona Centru 2417 2581,2 2647,7 2928,4 2839,8 3221,1 3 191,2 3 513,1 

Străşeni 2 482,8 2 532,1 2 628,0 2 913,0 2 633,8 3 265,8 3 187,1 3 654,5 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică  
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La nivelul raionului Străşeni, cele mai multe persoane sunt angajate în domeniul industriei şi 

construcţiilor, respectiv în anul 2014, ponderea salariaţilor din domeniul industriei şi 

construcţiilor a constituit 25% în total angajaţi în economie. În anul 2014, domeniile în care 

activau cei mai mulţi angajaţi au fost, în afara sectorului industrie şi comerţ, următoarele: 

învăţămînt (24% din total angajaţi în economie), agricultură şi silvicultură (8% din total 

angajaţi în economie).  

Tabel 13. Numărul salariaţilor pe tipuri de activităţi economice, în raionul Străşenii, în perioada 2013-
2014 

Activităţile economice 
Numărul salariaţilor 

2013 2014 

Total, dintre care: 11170 10653 

Agricultura şi silvicultura 771 830 

Industria şi Construcţii 2868 2692 

Administraţie publică apărare, etc 800 821 

Învățămînt 2505 2526 
Alte activităţi de servicii colective, sociale 4225 3783 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor oferite de BNS. 

După numărul salariaţilor angajaţi în cîmpul muncii, raionul Străşeni, în 2014, deţine locul 6 

din zona Centru a republicii (din 13 raioane). Conform datelor prezentate de către BNS în 

anul 2014, în raion au fost eliberate mai multe persoane (2,2 mii persoane), decît angajate în 

cîmpul muncii, cu 0,2 mii persoane (2,0 mii persoane angajate), pe republică numărul 

salariaţilor eliberaţi a constituit 173,8 mii persoane şi angajate – 179,0 mii persoane. În anul 

2014, conform datelor prezentate de către BNS, cîştigul salariului mediu după toate formele 

de proprietate a constituit în raion 3390,6 lei, fiind în creştere cu 35,4% faţă de anul 2011 

(2504,3 lei).  

Figura 17. Cîştigul salariului după forma de proprietate în raionul Străşeni în anii 2011-2014, lei 

 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică. 
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1.5.2.3. Şomajul 

 

Conform datelor furnizate de către BNS, ponderea populaţiei economic active în totalul 

populaţiei raionului Străşeni constituie 66% (60678 persoane) în anul 2014. Numărul 

şomerilor înregistraţi la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Străşeni, în anul 2014 

reprezintă 1092 de persoane din totalul populaţiei. Principalii indicatori care caracterizează 

repartizarea populaţiei raionului Străşeni, după participarea la activitatea economică, se 

structurează conform categoriilor prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel 14. Repartizarea populaţiei raionului Străşeni în perioada 2011-2014 

Indicatori 2011 2012 2013 2014 

% din total, 

anul 2014 

Populaţie în vîrstă aptă de 

muncă 61211 61134 60863 60678 66 

Populaţia sub vîrsta aptă 

de muncă 
17853 17737 17712 17732 19 

Populaţia peste vîrsta aptă 

de muncă 
12282 12670 13169 13688 15 

Şomeri 426 458 389 302 0,3 

Total populaţie din raion, 

mii persoane  
91346 91541 91744 92098 100 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică. 

Dacă în anul 2010 numărul şomerilor înregistraţi la ANOFM a constituit 1460 de persoane, 

iar în anul 2014 acest indice a constituit cu 25% mai puţin faţă de 2010. Totuşi, cu scăderea 

numărului de şomeri înregistraţi, a crescut numărul persoanelor plasate în cîmpul muncii cu 

2,6% în anul 2014 faţă de 2010. În ceea ce priveşte şomerii, numărul bărbaţilor ocupă o 

pondere majoritară în rîndul acestora, reprezentînd 63% din total, iar femeile 37% în anul 

2014. Prin urmare, acest fenomen se explică că în anul 2014 au fost oferite mai multe locuri 

de muncă pentru gen masculin, recrutaţi la muncă fizică. Totuşi, în perioada 2012-2014, se 

observă o reducere a numărului de femei în rîndul angajaţilor, de la 616 de femei în anul 

2012 la 404 în anul 2014.  

Tabel 15. Ponderea şomerilor angajaţi în cîmpul muncii de către AOFM Străşeni în anii 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Şomeri înregistraţi - total 1460 1101 1173 1058 1092 

inclusiv: femei 678 479 616 551 404 

Numărul locurilor vacante înregistrate de 
la începutul anului 

767 700 810 830 830 

Numărul şomerilor plasaţi în cîmpul muncii 
de la începutul anului 

394 341 393 401 404 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică şi ANOFM 
Străşeni. 

În perioada 2009-2014 constatăm o creştere a numărului locurilor de muncă înregistrate de 

către Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă Străşeni, cu 8,3%. Printre acestea, se observă 

o preponderenţă a locurilor de muncă pentru muncitori: în anul 2014, 37% din totalul locurilor 
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de muncă oferite erau adecvate pentru muncitori, urmat de locurile de muncă pentru 

funcţionari cu o pondere de 11%. 

Tabel 16. Evoluţia şi repartizarea locurilor de muncă în raionul Străşeni, 2010-2014 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 

Şomeri înregistraţi - total 1460 1101 1173 1058 1092 

Inclusiv: muncitori 495 391 408 429 405 

Funcţionari 125 91 108 129 120 

Fără meserie 832 615 629 453 436 

Numărul locurilor de muncă oferite 767 700 810 830 830 

Inclusiv: muncitorilor 579 598 656 702 593 

Funcţionarilor 188 102 154 128 237 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la ANOFM Străşeni. 

Printre şomeri o cotă mare le revine persoanelor care sunt în şomaj pînă la 6 luni (cu o 

pondere de 74%), în anul 2014 ponderea acestora fiind în scădere faţă de anul precedent cu 

2 p.p., constituind numărul de 1152 persoane. Atare moment se explică prin conlucrarea mai 

eficientă a colaboratorilor ANOFM cu agenţii economici, privind angajarea şomerilor într-un 

termen cît mai scurt posibil. Respectiv, ponderea persoanelor care se află în şomaj de la 6 la 

12 luni constituie 20%, cu 3 p.p. mai mult faţă de 2013. Prin urmare, ponderea persoanelor 

ce se află în şomaj mai mult de 12 luni este de 6,2%, iar persoanele ce sunt şomeri 24 de 

luni şi mai mult, constituie doar 2 persoane în anul 2014. Şomajul de lungă durată reprezintă 

un factor negativ, întrucît cei care nu pot găsi un loc de muncă pe o perioadă îndelungată, 

practic, pierd cunoştinţele profesionale, fiind necompetitivi pe piaţa forţei de muncă. 

Tabel 17. Repartizarea şomerilor conform duratei aflării în şomaj 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 

Numărul şomerilor înregistraţi de la 
începutul anului,inclusiv cei afla-ţi în 

evidenţă la 01 ianuarie 

1905 1561 1599 1516 1481 

Durata şomajului cuprinsă pînă la 6 luni 1344 1074 1130 1152 1086 

6 – 12 luni 418 292 298 255 301 

12 – 24 luni 143 192 158 109 92 

peste 24 luni 0 3 13 0 2 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la ANOFM Străşeni. 

Din punctul de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, la sfîrşitul anului 2014, 

constatăm că, din numărul total al şomerilor înregistraţi în raionul Străşeni 48% sunt 

persoane cu studii gimnaziale (526 de persoane), urmat de persoane cu studii secundare 

profesionale – 209 de persoane (19%), mai puţin sunt înregistraţi şomeri cu studii superioare 

în număr de 75 persoane (7%) şi medii de specialitate – 62 de persoane (6%).  
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Tabel 18. Evoluţia şomerilor înregistraţi potrivit nivelului de instruire, în raionul Străşeni, 2010-2014, 
persoane 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ritmul de 
creştere în 

2014/2013,% 

Studii primare 61 66 53 62 73 18 

Studii gimnaziale 573 486 506 426 526 24 

Studii liceale şi medii 
de cultură generală 

274 238 223 201 147 -27 

Studii secundare 
profesionale 

353 186 229 199 209 5 

Studii medii de 
specialitate 

81 58 81 68 62 -9 

Studii superioare 108 67 81 102 75 -26,5 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la ANOFM Străşeni. 

Din punctul de vedere al structurii pe grupe de vîrstă, în anul 2014, conform datelor furnizate 

de către ANOFM Străşeni, ponderea cea mai mare le revine şomerilor cu vîrsta cuprinsă 

între 30-49 ani, categoria respectivă înregistrînd 41% (453 persoane) din numărul total de 

şomeri înregistraţi în anul 2014, fiind cu 4 p.p. mai puţin faţă de anul 2010, urmaţi de cei cu 

vîrsta cuprinsă între 16-24 ani (22%) şi categoria cu vîrstă cuprinsă între 50-65 de ani are o 

pondere de 21,3%. 

Tabel 19. Numărul şomerilor înregistraţi în cîmpul muncii pe grupe de vîrstă în Străşeni,anii 2010-2014 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 

Şomeri înregistraţi - total 1460 1101 1173 1058 1092 

16 - 24 366 238 322 262 238 

25 - 29 190 163 179 177 168 

30 - 49 654 468 448 394 453 

50 - 65 250 232 224 225 233 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la ANOFM Străşeni. 

Ocupaţiile care au înregistrat cel mai mare număr de şomeri la sfîrşitul anului 2014 sunt: în 

industrie – 110 de persoane (10%), fiind urmaţi de cei proveniţi din comerţ – 82 de persoane 

(7,5%) şi învățămînt – 59 de persoane (5,4%). Astfel, s-au înregistrat şi creşteri comparativ 

cu indicatorii anului 2010, industrie cu 28 de persoane, învățămînt cu 16 persoane. Numărul 

de angajări în cîmpul muncii prin intermediul serviciilor de mediere în unele domenii de 

activitate este în creştere de la an la an. 

Tabel 20. Structura şomerilor înregistraţi conform domeniilor de activitate, în raionul Străşeni 2010-
2014 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 

Şomeri înregistraţi - total 1460 1101 1173 1058 1092 

Din rîndul 01 au activat :  
Agricultură 

 

93 

 

65 

 

79 

 

81 

 

56 

Industrie 82 73 90 89 110 
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Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la ANOFM Străşeni. 

Prezenţa şomajului în raion este cauzată de mai mulţi factori, precum: lipsa locurilor de 

muncă atractive, necorespunderea cererii cu oferta forţei de muncă, insuficienţa aptitudinilor 

şomerilor. Specialiştii AOFM efectuează permanent vizite în raionul Străşeni unde sunt 

stabilite contacte de colaborare cu angajatorii. În 2014, mărimea medie a ajutorului de şomaj 

a constituit 1231,18 lei, 110 de persoane din raion au beneficiat de ajutor de şomaj, (43 

beneficiari trecători din anul precedent+67 la care s-a acordat aj. de șomaj pe parcursul 

anului). Prin urmare şi în anul 2015 s-au înregistrat 60 de beneficiari de ajutor de șomaj (26 

beneficiari trecători din anul precedent+34 la care s-a acordat aj. de șomaj pe parcursul 

anului). Mărimea medie a ajutorului de șomaj în anul 2015 a constituit 1241,59 lei. Celelalte 

persoane înregistrate la AOFM în căutarea unui loc de muncă nu au întrunit cumulativ 

condițiile necesare pentru a beneficia de ajutor de șomaj pe perioada căutării locului de 

muncă, n-au avut stagiul necesar de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat stipulat 

în legislația în vigoare. 

Tabel 21. Administrarea locurilor de muncă libere în Raionul Străşeni, în perioada 2010-2014 

Indicatori 2010 2011 2012 2013 2014 

Numărul unităţilor economice care au 
prezentat oferte de locuri de muncă 

120 98 133 120 149 

Identificarea locurilor de muncă libere prin:      

 Vizite la sediul angajatorului 17 17 163 52 126 

 Comunicate de către angajatori 289 281 424 599 587 

 Prezentarea angajatorului la agenţie 461 402 223 179 117 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la ANOFM Străşeni. 

Formarea profesională a şomerilor este una din măsurile active gratuite pe piaţa forţei de 

muncă, care orientează şomerii spre domenii ce sunt solicitate pe piaţa muncii din raion, 

menită să sporească şansele de integrare sau reintegrare pe piaţa forţei de muncă a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În anul 2014, 385 de şomeri au urmat 

seminarele de formare profesională cu 192 şomeri mai puţini faţă de anul 2010. Un accent 

Construcţii 68 43 36 38 45 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 107 76 88 92 82 

Transporturi, depozitare şi comunicaţii 48 35 29 22 25 

Tranzacţii imobiliare 0 0 0 1 0 

Administraţie publică; asistenţă socială 

obligatorie 

19 23 30 32 34 

Învățămînt 43 42 57 65 59 

Sănătate şi asistenţă socială 53 35 30 42 27 

Hoteluri şi restaurante 2 2 2 0 4 

Alte activităţi de servicii colective, 

sociale şi personale 

85 72 49 77 57 

Alte tipuri de activităţi  20 16 26 19 26 

Din rîndul 01 – pe forme de proprietate : 
Proprietate publică 

 

223 

 

218 

 

203 

 

219 

 

193 

Proprietate privată 312 222 246 281 300 

Alte forme de proprietate 85 42 67 58 32 
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deosebit colaboratorii AOFM pun pe angajarea şomerilor după absolvirea cursurilor de 

formare profesională. O problemă esenţială ar fi că o mare parte dintre şomeri, care solicită 

cursuri de orientare profesională, nu preferă profesii conform cerinţelor pieţei forței de 

muncă. În anul 2014 a fost organizat un tîrg de locui de muncă, la care au participat 25 

persoane (şomeri) şi un agent economic cu expunerea a 30 locuri de muncă vacante. În 

urma organizării tîrgurilor de muncă au fost angajate 23 de persoane, acest număr este în 

scădere cu 65% faţă de anul 2013. Tot în acest an, au fost organizate seminare informative, 

numărul acestora este constant de la an la an – 37 de seminare în anul 2014, respectiv 

numărul şomerilor participanţi la seminare este în creştere de la 193 de şomeri participanţi în 

anul 2010 la 385 de şomeri în anul 2014. În urma acestor măsuri de stimulare a ocupării 

forței de muncă, agenţia Străşeni are ca scop prestarea serviciilor de informare, consiliere şi 

orientare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din raion. 

Tabel 22. Indicatori privind măsurile active de stimulare a ocupării forţei de muncă în raionul Străşeni, 
2010-2014 

Direcţia de activitate 2010 2011 2012 2013 2014 

Conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi unităţilor economice 

şedinţe ale Consiliului Consultativ 4 4 4 4 4 

primării vizitate 25 21 23 27 27 

unităţi economice vizitate 98 62 134 162 182 

Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă:      

numărul tîrgurilor organizate 1 2 2 3 1 

numărul agenţilor economici prezenţi la tîrg 1 2 13 3 1 

numărul locurilor vacante prezentate la tîrg 33 60 118 100 30 

numărul persoanelor participante la tîrg 146 92 169 104 25 

numărul persoanelor angajate în urma tîrgurilor 198 55 49 66 23 

Organizarea seminariilor informative 

Numărul seminariilor informative 19 18 17 29 37 

Numărul agenţilor economici participanţi 211 149 164 166 184 

Numărul şomerilor participanţi la seminare 193 264 178 250 385 

Servicii de auto ocupare:      

mediere electronică 145 168 178 250 141 

servicii telefonice 42 45 52 70 110 

Informarea populaţiei şi agenţilor economici privind piaţa forţei de muncă: 

prin intermediul presei locale şi republicane 6 6 11 11 11 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la ANOFM Străşeni. 

Principalele probleme  

 

În urma analizei efectuate, au fost depistate următoarele probleme pe piaţa muncii din raion: 

 Remunerarea scăzută; 

 Scăderea numărului de salariaţi în raionul Străşeni în anul 2014 cu 5% (10653) faţă 

de 2013 (11170); 

 Necorespunderea dintre profesiile solicitate pe piaţa forţei de muncă în raion şi oferta 

forţei de muncă, atît sub aspectul domeniului de pregătire, precum şi al nivelului de 

instruire, fapt ce creează o insuficienţă de capital uman în unele domenii de 

activitate; 
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 Agenţii economici sunt nevoiţi să recurgă la angajarea cadrelor mai puţin calificate 

din motivul insuficienţei cadrelor calificate, drept urmare a migrării masive a 

specialiştilor;  

 Interesul scăzut al şomerilor, care beneficiază de ajutor social, faţă de angajarea în 

cîmpul muncii; 

 Migrarea masivă a forţei de  muncă, inclusiv a tinerilor, peste hotarele ţării, în 

căutarea unui loc de muncă mai bine plătit; 

 Dezechilibru pe piaţa muncii în aspect de mediu rural şi urban. Lipsa oportunităţilor 

de angajare în mediul rural rămîne a fi o problemă majoră. La finele anului 2014 

numărul locurilor vacante în mediul rural a constituit 6% din numărul total al locurilor 

de muncă înregistrate, iar numărul şomerilor din mediul respectiv s-a constatat de 

75%;  

 Problema angajării ”la negru” şi achitarea salariilor ”în plic”. Aceasta duce la neplata 

impozitelor, la încălcarea dreptului cetăţeanului la protecţia socială şi medicală, 

neacceptarea de către şomeri a locurilor de muncă cu salariile conform legislaţiei în 

vigoare; 

 Calificarea joasă a şomerilor (40% din înregistraţi în 2014 nu au meserii). 

Analiza SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- creşterea salariului mediu lunar brut în 

perioada 2011-2014 cu 35,4%; 

- scăderea numărului de şomeri  înregistraţi 

la ANOFM în perioada 2010-2014 cu 25 

%;  

- creşterea numărului şomerilor plasaţi de 

către ANOFM în anul 2014 cu 10 de locuri 

faţă de anul 2010; 

- creşterea persoanelor care au beneficiat 

de servicii de informare şi consiliere 

profesională în anul 2014 (410) faţă de 

anul 2010 (339); 

- remunerare înaltă, locul 4 din 13 raioane 

zona Centru; 

- au fost luate măsuri de stimulare a 

ocupării forţei de muncă în perioada 2010-

2014. 

- neconcordanţa dintre procesul de studii 

cu cerinţele pieţei  muncii; 

- lipsa locuințelor sociale; 

- ponderea persoanelor apte de muncă la 

nivel de raion (65,2%), un nivel inferior  

valorii înregistrate la nivel naţional 

(66,7%); 

- migrarea persoanelor în vîrstă aptă de 

muncă, inclusiv a tinerilor, spre mediul 

urban, atît în alte regiuni ale ţării, precum 

şi în străinătate; 

- posturi de muncă neatractive cu nivel 

scăzut de retribuire a muncii; 

- Nr limitat de locuri de muncă în mediul 

rural; 

- număr mare al şomerilor înregistraţi cu 

vîrsta cuprinsă între 30-49 ani, (41%  din 

total şomeri în anul 2014, cu o 

descreştere de 4 p.p. faţă de 2010); 

- necorespunderea cererii şi ofertei pieţei  

muncii.  
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- implicarea autorităţilor locale în 

problemele comunităţii; 

- tendinţă accentuată de dezvoltare a 

afacerilor în mediul rural; 

- extinderea zonei economice libere ”ZEL 

Bălți”; 

- existența parcului industrial în domeniul 

cablajelor, ce urmează a-și deschide 

operațiunile; 

- posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare pentru crearea de noi locuri de 

muncă pentru şomeri. 

- creşterea şomajului în rîndul tinerilor cu 

studii gimnaziale (48% din total în 2014); 

- îmbătrînirea forţei de muncă. 

 

1.5.2.4. Recomandări 

Pentru soluţionarea barierelor existente în domeniul pieţei muncii din raionul Străşeni, 

propunem următoarele măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă: 

1. Crearea locurilor de muncă stabile şi atractive cu perspectivă de creştere profesională  

(educarea spiritului antreprenorial) în raion, care prevede: 

 ameliorare procesului de comunicare/interacţiunea dintre patroni, intermediarii 

procesului de ocupare a forţei de muncă şi potenţialii angajaţi; 

 asigurarea condiţiilor optime de muncă; 

 crearea unui climat favorabil de dezvoltare a serviciilor de către AOFM prin 

combaterea şomajului în rîndul tinerilor şi prevenirea şomajului de lungă durată. 

 

2. Accentuarea colaborării autorităţilor publice locale cu AOFM din Străşeni, prin realizarea 

următoarelor: 

  îmbunătăţirea angajării  populaţiei din raion prin crearea unui mecanism mai eficient 

de colaborare între autorităţile publice locale şi agenţia teritorială pentru ocuparea 

forţei de muncă din raion; 

 acordarea serviciilor de mediere a muncii pentru persoanele din raion, ceea ce ar 

asigura apariţia unor noi oportunităţi de încadrare în cîmpul muncii a forţei de muncă 

disponibile; 

 antrenarea persoanelor din păturile vulnerabile la lucrări publice, cu condiţia creării 

unor facilităţi din partea autorităţilor locale. 
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1.6. INFRASTRUCTURA FIZICĂ ŞI 
TEHNICO-EDILITARĂ  

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 

Strășeni, 2015 – 2020  

Auditul socio economic al raionului Strășeni 
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1.6.1. Infrastructura energetică şi managementul eficienţei energetice 
 

Infrastructura de energie electrică a raionului  

Din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică, în prezent nu există localităţi rurale 

în raion care să nu beneficieze de instalaţii pentru distribuţia energiei electrice. Asigurarea 

cu energie electrică a Raionul Străşeni este efectuată de Î.C.S. “RED UNION FENOSA” 

S.A., cu o conectare de 100%, astfel înregistrînd o situaţie generală pozitivă, livrarea către 

clienţi la nivelul anului 2015 a constituit 76000000 KW. Consumul energiei electrice în 

sectorul rezidenţial al Raionului Străşeni a fost de 1,17 tepel/per locuinţă. 

Infrastructura de gazificare a raionului 

Raionul Străşeni este racordat la reţeaua de alimentare cu gaze naturale, furnizorul fiind SA 

„Moldovagaz”, reprezentat de filiala „Străşeni-gaz”. Lungimea totală a reţelei de distribuţie este 

de 650,092 km, cu un grad de conectare: gospodării casnice – 12205, case şi apartamente 

(sector multietajat) – 3121apartamente. 

Infrastructura de energie termică 

Alimentarea cu energie termică este oferită exclusiv pentru obiectele publice şi de menire 

socială. 

În ceea ce priveşte balanţa energetică a raionului, consumul anual de resurse energetice de 

către întreprinderile şi organizaţiile din raionul Străşeni au constituit aproximativ 1.724 de 

tone de cărbune, 3,484 mil. m
3
 de gaze naturale şi aproximativ 730 m

3
 de lemne.  

Managementul eficienței energetice a raionului 

În contextul schimbărilor climatice, diminuarea resurselor de combustibili fosili sau preţul ridicat 

al acestora, precum şi efectele negative asupra mediului, în Raionul Străşeni se evidenţiază o 

preocupare de eficientizare a consumului de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră.  
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Potenţialul resurselor energetice regenerabile este destul de puţin exploatat. În ultima perioadă 

prin iniţiativele autorităţilor şi datorită proiectelor ce au ca scop dezvoltarea durabilă, s-au făcut 

paşi importanţi în direcţia 

valorificării potenţialului energetic 

alternativ. Biomasa (deşeuri 

lemnoase şi agricole) sunt 

resursele de energie regenerabilă 

cu cel mai mare potenţial de 

valorificare în Regiunea Centru. 

Conform unui studiu elaborat de 

Proiectul Energie şi Biomasă în 

Moldova, potenţialul energetic al 

biomasei din Regiunea Centru 

este estimat la 3744,76 Tj, cca 

48,63% din acesta fiind 

reprezentat de potenţialul 

biomasei boboaselor şi a 

tutunului. Astfel în rezultatul 

studiului efectuat privind efectivul 

materiei prime existente pentru 

obţinerea produselor de biomasă, 

raionul Străşeni oferă o pondere 

relativ mică la valorificarea 

potenţialului de producere şi utilizare a produselor regenerabile, ocupînd locul 11 din totalul de 

13 localităţi ai regiunii Centru. 

Tabel 23 Potențialul energetic din biomasa totala pe raioane 
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TOTAL 659 12514,2 424,23 484,53 3034,94 3925,16 21042,06  

NORD 361,26 7216,97 6,52 114,97 1193,8 1754,1 10647,63  

CENTRU 163,84 1821,24 99,83 251,53 633,07 775,26 3744,76  

Străşeni 10,25 15,55 6,05 24,93 21,55 11,28 89,62 

11 

din 

13 

SUD 96,21 2678,14 221,2 72,49 910,56 1055,8 5034,4  

sursa: Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova 
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Deşi raionul Străşeni nu ocupă un loc de frunte în clasamentul regiunilor de Centru după 

producţia energiei alternative, materia primă ca salcia energetică sau alte culturi pot fi plantate 

în următoarele zone rurale: Micăuţi, Vorniceni, Lozova, cît şi în albia bazinului BÎC. 

Fiind parte a Planul Naţional de Acţiuni în Domeniul Eficienţei Energetice pentru anii 2014-

2020, autorităţile Raionului Străşeni, tind să valorifice acest concept nou, prin campaniile de 

informare şi sensibilizare a persoanelor fizice şi juridice referitor la oportunităţile de utilizare a 

surselor alternative de energie. Astfel poate fi menţionată următoarea iniţiativă:  

- Seminare organizate în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova organizate cu 

suportul PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), cu participarea 

reprezentaţilor de la MOSEFF (Linia de Finanţare pentru Eficienţa Energetică în 

Moldova) şi Agenţia pentru Eficienţa Energetică. 

În urma rezultatului participării în prima fază a proiectului destinat eficienţei energetice, în 

raionul Străşeni au fost instalate sisteme de încălzire destinate instituţiilor publice rurale: 

Tabel 24 Repartizarea sistemelor de încălzire destinate instituțiilor publice rurale 

Nr Satul 
Instituţia 

publică 

Suprafaţa  

încălzită 

(m2) 

Capacitatea 

centralei 

termice 

(kW) 

Randamentul  

cazanului % 

Tipul de  

combustibil 

1. Micleuşeni liceul 1774 230 87 / 95 brichete/pelete 

2. Vorniceni grădiniţă 1074 120 87 brichete/pelete 

  Total 2 instituţii 

publice 
 

2848 350 
  

sursa: Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova 

Pentru faza a doua a proiectului de eficientizare energetică, ce va fi iniţiat în trimestrul IV a 

anului curent cu o derulare pînă în trimestrul II a anului 2017,  acţiunile prioritare a Consiliului 

Raional Străşeni vor fi orientate spre implementarea programului pentru următoarele obiecte: 

- Centrul Medicilor de Familie Străşeni 

- Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” 

- Liceul Teoretic „Ion Vatamanu” 

Consumul de energie în clădirile publice 

În anul 2009, în raion erau 39 de instituţii de învăţămînt preuniversitar şi 33 de instituţii de 

învăţămînt preşcolar. Suprafaţa estimată a instituţiilor de învăţămînt este de aproximativ 

112.558 m2. Consumul de energie al instituţiilor de învăţămînt este estimat la cca. 21.126 MWh 

pe an. Spitalul Raional din Străşeni are o capacitate de aproximativ 192 de paturi şi consumul 

de energie este estimat la 2.518 MWh pe an. Fondul total al clădirilor publice educaţionale 

(preşcolare şi secundare), medicale (spitale, ambulatorii şi policlinici) şi administrative (primării 

şi consilii raionale) este estimat la aproximativ 145.210 m2, cu un consum anual de energie 

termică şi electrică de aproximativ 28.107 MWh. 
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Managementul energetic  

Dezvoltarea durabilă în contextul energetic naţional porneşte de la premisa că satisfacerea 

necesităţilor energetice aflate într-o continuă creştere trebuie să se realizeze, ori de cîte ori este 

posibil, nu prin creşterea furnizării (inclusiv prin importuri), cu excepţia utilizării energiilor 

regenerabile, ci prin reducerea consumului. Acest deziderat se poate realiza prin utilizarea unor 

tehnologii îmbunătăţite, restructurarea economiei, modificarea stilului de viaţă, precum şi prin 

folosirea unor materii prime mai puţin energointensive.  

Obiectivul de îmbunătăţire continuă a sistemului de management energetic la nivelul raionului 

trebuie să fie realizat prin stabilirea unor acţiuni concrete cu delimitarea de responsabilităţi clare 

şi alocarea de resurse necesare. Aceste acţiuni pot fi integrate în planul de acţiuni în domeniul 

eficienţei energetice a raionului. În acest context, conlucrarea dintre autorităţile publice centrale 

şi cele locale cu partenerii de dezvoltare şi nu în ultimul rînd cu societatea civilă, poate duce la 

crearea anumitor deciziilor ce privesc reducerea intensităţii energetice şi creşterea 

performanţelor economice la nivelul consumatorilor de energie la nivel zonal. 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Conectarea integrală a localităţilor raionului 

Străşeni la rețeaua de energie electrică; 

- Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a 

populaţiei privind utilizare surselor alternative; 

- Lipsa programelor şi planurilor locale pentru 

eficienţă energetică; 

- Lipsa auditului energetic pentru obiectele de 

utilizare publică; 

- Lipsa planurilor pentru furnizarea energiei 

termice şi dezvoltarea sistemului pentru 

încălzire centralizată;  

- Neaplicarea programului de certificare a 

performanţei energetice a clădirilor; 

OPORTUNITĂŢI CONSTRÎNGERI 

- Conştientizarea populaţiei despre utilitatea 

surselor alternative de energie; 

- Posibilitatea utilizării surselor alternative de 

energie;   

- Posibilitatea plantării salciei energetice pe 

terenurile amplasate în bazinul rîului Bîc 

- Existenţa Programului Energie şi Biomasă  - 

faza II; 

- Existenţa materiei prime din culturi, suficientă 

- Costurile relativ înalte la tehnologiile necesare 

consumului surselor alternative de energie; 

- Interesul redus al populaţiei in ceea ce priveşte 

procurarea brichetelor si utilizarea acestora ca 

surse alternative de energie; 

- Preţul relativ înalt al serviciilor de desfăşurare a 

auditurilor energetice; 
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Recomandări 

 Angajarea managerilor energetici responsabili de dezvoltarea sectorului în raion; 

 Promovarea eficienţei energetice prin intermediul campaniilor de sensibilizare a 

populaţiei; 

 Promovarea parteneriatelor între agenții economici și comunele unde există 

disponibilitate de materie primă, din zonele rurale: Micăuţi, Vorniceni, Lozova;  

 Elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a planurilor proprii de  
eficienţă energetică; 

 Optimizarea consumului de energie electrică în clădirile şi serviciile publice; 

 Promovarea afacerilor în domeniul biomasei prin stimularea creşterii salciei energetice în 

preajma rîului Botna şi Ișnovăț; 

 Inventarierea bunurilor publice și pașaportizarea tehnică a acestora. 

 

producerii brichetelor şi peleţilor; 
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* 

1.6.2. Reţelele de furnizare a apei potabile şi canalizare în raionul Strășeni 

 

Resursele de apă ale raionului Străşeni sunt reprezentate prin ape subterane şi superficiale: 

(rîurile Bîc, Botna şi lacul de acumulare Ghidighici). 

Alimentarea cu apă este efectuată preponderent din captările de apă subterană din 

localităţile regiunii. Calitatea apei nu întotdeauna corespunde normativelor sanitare existente 

pentru apă potabilă, de aceea apa din multe conducte poate fi folosită doar ca apă tehnică. 

Apa din fantîni şi izvoare este folosită ca apă potabila de circa 80% din populaţia raionului. 

Tabel 25 Alimentarea cu apă a raionului Strășeni 

Datele regionale       

  Urban Rural Total 

Informaţii  generale       

Suprafaţă [km2] 
  

760 

Populaţie [pers] (datele BNS) 20.300 71.300 91.300 

Numărul de comune/localităţi 2 25/38 27/39 

Resursele apelor subterane aprobate 
 

Apă potabilă [m3/zi] 
  

16.500 

Apă tehnică [m3/zi] 
  

- 

Gradul de poluare 
  

mediu 

Infrastructura sistemelor de alimentare cu apă 

Numărul de sisteme de alimentare cu apă operaţionale 1 22 23 

Rata de acoperire [%] 90 22 37 

Capacitate de producţie a instalaţiilor de captare [m3/zi] 15.000 
  

Infrastructura sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate 
  

  

Numărul de sisteme de canalizare 1 3 4 

Rata de acoperire [%] 41 0 9 

Numărul de staţii de epurare 1   1 
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Partea instituţională şi financiară    

Numărul de operatori de servicii 1   1 

Tariful mediu pentru apă – populaţie [lei/m3] 15.84     

Tariful mediu pentru canalizare – populaţie [lei/m3] 13.76     

 
Sistemul de alimentare cu apă 

Sistemul public de alimentare cu apă și canalizare a oraşului Străşeni se află în exploatarea 

Î.M. „Apă-Canal Străşeni”. Marea majoritate a populației oraşului Străşeni este racordată la 

sursa centralizată de apă potabilă. 

Alimentarea cu apă are loc din sursă subterană prin intermediul a 16 staţii de pompare, 13 

sonde de adîncime; avînd capacitatea totală instalată de 15.000 m3/zi. Consumul specific 

mediu este de 18 l/pers/zi, apa nefacturata in sistem fiind de cca. 69,3%. Consumul 

energetic specific este de cca. 2,8 kWh/m. Localitățile rurale au o acoperire foarte limitata cu 

servicii. 

Lungimea totală a rețelei de aducțiune, transport și distribuție a apei potabile în oraşul 

Străşeni era la finalului anului 2013 de aproximativ 55 km.  

 

Resursele de apă disponibile 

Resursele de apă ale Republicii Moldova sunt reprezentate de apele de suprafaţă (3.621 

cursuri de apă şi 4.143 lacuri naturale şi artificiale) şi apele subterane (4.810 sonde 

arteziene şi 166.542 fîntîni).  

Localitățile raionului Străşeni dispun de 5.582 fîntîni de mină dintre care circa 4000 sunt 

publice, ceea ce constituie 70%. Apa se utilizează în scopuri potabile, menajere, irigarea 

grădinilor din sectorul casnic. De o calitate mai bună se constată apa în majoritatea fîntînilor 

din localitatea Bucovăț, în baza investigațiilor efectuate în a. 2011 de către CSP Strășeni. În 

restul localităților apa din fîntînile de mină nu corespunde cerințelor normative de 

potabilizare. 

În spaţiul teritorial al bazinului Bîc sunt prezente 94 izvoare, 40 dintre care sunt captate 

pentru consum potabil și alte necesități gospodărești, 2 sunt în faza de evaluare cu captarea 

ulterioară (Micleușeni), ceea ce constituie 43% din numărul total de izvoare. Astfel, sunt 

captate 13 izvoare în s. Vorniceni, 9 izvoare in c. Micleușeni, 6 izvoare in s. Lozova, 5 

izvoare în s. Dolna, cîte 3 izvoare în s. Gălești și Căpriana, unul –în s. Cojușna. Cele mai 

multe izvoare sunt situate în localitățile Căpriana - 22, Vorniceni - 18, Micleușeni - 11. 

Izvoarele în număr de 15 din localitatea Strășeni sunt amenajate și utilizate pentru 

alimentarea cu apă pentru consum potabil. Calitatea apei din izvoare corespunde cerințelor 

normative de potabilizare. 
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Apele de suprafaţă 

Volumul apei de suprafaţă din Moldova este estimat la aproximativ 1,32 mlrd m3. Pe 

teritoriul raionului Străşeni evidențiem următoarele rîuri şi lacuri de o importanţă majoră: 

Rîul Bîc - lungimea rîului este de 155 km, suprafaţa bazinului hidrografic – 2040 km2. 

Altitudinea izvorului – 181 m, gura – 6,0 m, căderea totală -175 m, înclinarea medie -1,13 ‰, 

valorile maxime înregistrîndu-se la 6 km – 6,6‰. Apa rîului este deosebit de poluată cu ioni 

de amoniu, nitriţi, detergenți anioni-activi, fier total, compuşii cuprului, fenoli, produse 

petroliere, şi suportă insuficienţă de O2.  

În spațiul hidrografic al rîului Bîc sunt amplasate 22 localități întrunite în 15 unități teritorial-

administrative (primării): Dolna, Micleușeni (Guzun), Lozova (Stejăreni), Vorniceni, Bucovăț 

(Rassvet), Tătărești, Negrești, Ghelauza (Saca), Roșcani, Sireți, Gălești (Găleștii Noi), 

Căpriana, Cojușna, Pănășești (Ciobanovca) și Strășeni (Făgureni) cu o populație de 67.627 

locuitori cuprinși în 23.463 gospodării. 

Rîul Botna - lungimea rîului – 152 km, suprafaţa bazinului hidrografic – 1540 km2, căderea 

totală - 220 m, înclinarea medie – 1,45 %, cea mai mare fiind de 8,2 ‰ la primii 9 km. Apa 

rîului se caracterizează printr-un grad sporit de mineralizare, condiţionat de specificul şi 

caracterul solului, şi rocilor din regiunea prin care rîul îşi croieşte cursul, cantitatea redusă de 

precipitaţii atmosferice respectiv şi debitul mic în anii secetoşi. 

Lacul de acumulare Ghidighici - Suprafaţa bazinului de recepţie pînă la profilul barajului 

constituie 878 km2, adîncimea medie constituie 5 m, volumul apei atinge 40 mil.m3, iar 

lungimea şi lăţimea medie sunt respectiv 8,5 km şi 0,940 km. Sursa de alimentare a lacului 

este scurgerea r. Bîc şi apele subterane. Lacul este exploatat izolat.Pe parcursul ultimilor ani 

calitatea apei nu a suferit schimbări esenţiale, rămînînd în clasa II de calitate (curată). 

La momentul actual, oraşul Străşeni este alimentat cu apă de suprafaţă din rîul Nistru, prin 

priza oraşului Vadul lui Vodă. Dat fiind faptul că oferă cel mai mare aport de apă de 

suprafaţă din Republica Moldova. 

Apele subterane 

Actualmente apelor subterane le revin 32-35 % din volumul total al apelor naturale folosite în 

alimentarea centralizată cu apă a Republicii Moldova. Apele freatice sunt folosite pentru 

alimentarea necentralizată şi volumul utilizării lor faţă de alte resurse acvatice în localităţile 

rurale constituie 95-100 %. Din suma totala a rezervelor apelor subterane (3173,0 mii m3/zi) 

2602,0 mii m3/zi constituie rezervele apelor potabile şi 573,0 mii m3/zi - ape tehnice.  

Republica Moldova dispune de un spectru bogat de ape minerale. Acviferele de diferite 

vîrste sunt situate la adîncimea de 200 - 1000 m. În prezent sunt cunoscute 16 zăcăminte de 

apă minerală, dintre care 13 zăcăminte se află la etapa cercetării hidrogeologice detaliate.  

Principalele rezerve ale apelor subterane explorate si aprobate pentru Regiunea Centru, 

inclusiv ale raionului Ialoveni, sunt afişate pe tabelul de mai jos. 
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Tabel 26 Rezervele de apă ale Regiunii Centru 

Regiunea Raion 
Rezerve de ape subterane de 

calitate potabilă, total (m3 /zi) 

Rezerve de ape 

subterane,total (m3/zi)  

C
E

N
T

R
U

 

Anenii Noi  338.700 346.700 

Călăraşi  7.100 10.100 

Criuleni  215.500 219.500 

Dubăsari 200.200 200.200 

Hîncești 37.700 44.940 

Ialoveni 63.800 65.300 

Nisporeni 3.000 10.600 

Strășeni  80.560 81.760 

Rezina 25.500 25.500 

Strășeni 16.500 16.500 

Șoldănești 8.400 8.400 

Telenești 11.500 15.800 

Ungheni - 1.900 

  Total RDC 1.008.460 1.047.200 

 

Conform datelor Serviciului Sanitaro - Epidemiologic de Stat, nivelul scăzut al calităţii apei şi 

deteriorarea considerabilă a sistemelor de apeduct, au dus la ridicarea gradului de 

mineralizare al ape ce este cauzat de prezenţa în concentraţii ridicate a ionilor de calciu, 

magneziu, sulfaţi, sodiu şi cloruri. Astfel în unele zone a raionului Străşeni , concentraţiile de 

cloruri au atins  valori de 350-700mg/l (CMA-350mg/l), de sulfaţi - 500-800mg/l (CMA-

500mg/l), sodiu – 220-600mg/l (CMA – 200mg/l). 

Evidenţa reţelelor de apă 

În localitățile raionului, ce fac parte din bazinul rîului Bîc, cu excepția satelor Dolna și 

Căpriana, sunt luate la evidență 63 sonde arteziene, dintre care 32 exploatabile, 18 

conservate, 4 aparțin unităților economice, iar altele 3 nu sunt luate la evidență în localitatea 

Lozova. În localitățile Tătărești, Negrești, Ghelauza, Roșcani și Sireți sondele servesc drept 

surse de alimentare a populației cu apă. Apa din sonde se constată ca tehnică (borhută). În 

localitatea Cojușna dintre cele 9 sonde luate la evidență, 6 sunt în gestiune la 3 întreprinderi, 

dintre care 4 se exploatează, 2-conservate; 3 sonde aparțin APL, la moment conservate. 

Satul Grebleşti dispune de o sondă şi un rezervor. Dintre 13 sonde luate la evidență în or. 

Strășeni, 5 sunt exploatabile, altele 8 sunt conservate. 

 Tabel 27 Starea fîntînilor de mină şi izvoarelor 

Primăriile 

Sursele e apă, (unităţi) 

Fîntîni Izvoare 

total amenajate total amenajate 

1 2 3 4 5 

Străşeni 741 633 2 0 

Bucovăţ 86 74 0 0 
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Căpriana 248 212 0 0 

Chirianca 205 191 0 0 

Codreanca 648 618 3 2 

Cojuşna 250 214 5 5 

Dolna 151 131 8 7 

Găleşti 255 151 0 0 

Chelăuza 161 140 2 2 

Grebleşti 25 18 2 2 

Lozova 357 308 0 0 

Micăuţi 71 40 0 0 

Micleuşeni 249 214 6 5 

Negreşti 71 60 0 0 

Oneşti 65 50 0 0 

Pănăşeşti 292 253 6 4 

Rădeni 373 349 10 7 

Recea 201 185 6 5 

Romăneşti 41 39 1 1 

Roşcani 160 126 0 0 

Scoreni 357 347 0 0 

Sireţ 398 380 6 6 

Tătărăşti 188 170 0 0 

Ţigăneşti 72 60 2 2 

Voinova 216 194 2 2 

Vorniceni 328 153 6 5 

Zubreşti 632 620 6 5 

Total 6841 5930 77 65 

Sursa: Anuarul Inspecţiei Ecologice Străşeni 

Alimentarea cu apă din sonde este disponibilă pentru o parte din populaţia localităţilor: 

Bucovăț,Tătărești, Negrești, Gelauza, Roșcani, Sireți, Găleștii Vechi și Găleștii Noi, Strășeni 

și Stegăreni; pe de altă parte, 40 izvoare aprovizionează o parte din populația localităților 

Dolna, Micleușeni, Lozova,Vorniceni, Găleștii Vechi, Căpriana, Cojușna. 

Tabel 28 Aprovizionarea cu apă prin reţelele de apeduct în localităţile raionului Strășeni 

Localitatea 
Numărul reţelelor  

de apeduct 
Numărul  

gospodăriilor 
Numărul instituţiilor  

publice 

Vorniceni 10 700 8 

Micleușeni 9 450 1 

Dolna 
6 

100 1 

Lozova 350 2 

Găleștii Vechi 
5 

350 2 

Găleștii Noi 200 
 

Sireți 4 391 3 

Căpriana  3 540 2 

Bucovăț 3 434 
 

Tătărești 
 

60 
 

Negrești 
 

103 
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Roșcani 
 

262 
 

Din fîntîni de mină se alimentează de asemenea populația din localitățile Guzun și Saca, 

precum și populația și instituțiile publice din localitățile Pănășești și Cojușna, utilizînd pompe 

și rețele particulare. Sistemul centralizat de aprovizionare cu apă or. Strășeni ce are 

lungimea de 8,2 km include 3 unități: Priza de apă Micăuți, Stația Iachir și Stația Veselovschi 

la care sunt conectați 50 agenți economici, instituțiile publice din oraș și 13,907 consumatori 

particulari. Lungimea reţelelor de apeduct pentru comuna Micăuţi este 4450 m (cu un număr 

conectaţi la reţea 505 gospodării), oraşul Bucovăţ – 8000m (în stare bună) şi respectiv 

pentru satul Făgureni -  2230 m (413 gospodării conectate); cu un total pentru tot raionul de 

circa 205 km. 

Figura 18 Rata de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă în r-nul Străşeni 

 

Sursa: GIZ/MLPS, Datele chestionarelor, 2013. 

Consumul specific de apă  

Cantitatea totală de apă furnizată unei localităţi, raportată la numărul locuitorilor şi numărul 

zilelor dintr-un an, reprezintă consumul specific de apă în litri.  

Activităţile umane presupun diverse categorii de consumuri specifice ale apei, şi anume: 

casnice (gospodăreşti), publice, industriale, agricole. Consumul casnic se referă la apa 

utilizată în gospodărie pentru igiena corporală, pentru prepararea hranei, pentru igiena 

locuinţei, a îmbrăcămintei etc. şi constituie un indicator de referinţă al nivelului de civilizaţie. 

Standardele Republicii Moldova stipulează că sistemele de apă din oraşe şi sate trebuie să 

fie proiectate presupunînd un consum de apă pe cap de locuitor de 120 litri de apă pe zi. 

Consumul mediu pe persoană în majoritatea ţărilor europene se încadrează într-un diapazon 

similar. 
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În zonele rurale în Moldova, consumul de apă rămîne foarte scăzut chiar şi după asigurarea 

cu apă de calitate prin conducte a fiecărei gospodării casnice: consumul mediu este de 

aproximativ 25-30 litri pe cap de locuitor pe zi. Astfel, consumul mediu specific de apă în 

Regiunea Centru pentru ambele categorii urban/rural este de circa 68 l/pers./zi, în timp ce 

consumul rezidenţial este de circa 54 l/pers./zi. 

Figura 19. Consumul comparativ specific de apă în zonele urbane din RDC 

 

Sursa: Asociaţia Moldova Apă Canal,  www.amac.md. 

Sistemul de canalizare 

În oraşul Străşeni, din totalul utilizatorilor de apă potabilă din rețeaua centralizată, 41% sunt 

racordați la rețeaua de canalizare care colectează, în sistem unitar, atît apele uzate cît și 

apele fluviale. Canalele colectoare constau dintr-o rețea de canalizare de o lungime totală de 

35 km, dintre care pe 18 km este funcțional și deservește 60 unități economice, 91  blocuri 

locative, 240 gospodării, 2901 apartamente și instituțiile publice în or. Strășeni. Staţia de 

pompare a or. Strășeni are o capacitate de 600 m3/zi din care doar 75% sunt utilizate. 

Consumul energic specific al sistemului de canalizare în or. Străşeni este de cca. 3,3 

kWh/m3. 

Sistemul de canalizare cu o lungime de 15 km este conectat la colectorul municipal Vatra - 

Chișinău și deservește instituțiile publice și 900 gospodării din localitatea Cojușna. Prin 3 

stații de pompare apele uzate sunt transportate la stația de epurare a mun. Chișinău. Apele 

uzate sunt acumulate într-un iaz biologic, unde prin stația de pompare neconectată la 

colectorul Vatra-Chișinău, se pompează în volum de 800 m3 /24 h direct în mediul natural, 

care în cele din urmă ajung în rîul Bîc. Nu sunt funcționale 3 stații de epurare în localitatea 

Bucovăț. Într-o stare deplorabilă se află și rețeaua de canalizare pe un 34 segment de 2,0 

km în localitatea Pănășești. La etapa de construcție se află stația de epurare de tip “Biotal-

20” în localitatea Lozova. 
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Figura 20 Rata de acoperire estimată a serviciilor de canalizare în RDC 

 

Sursa: Asociaţia Moldova Apă Canal,  www.amac.md. 

Reţeaua de canalizare ape uzate (menajere și industriale) 

 

Evacuarea apelor uzate se efectuează în mod diferit, în dependenţă de localitate: localitatea 

Dolna îşi evacuează apele uzate prin noua staţie de epurare de tip “Topaz” cu capacitate de 

epurare de 1,5 m3 /zi;  satul Tătărești îşi transportă apele uzate din instituţiile sociale în 

groapa Bekker nefuncțională din localitate; apele uzate ai Mănăstirii Căpriana sunt 

deversate prin 2 pîraie în iazul public din preajma mănăstirii. 

În lipsa sistemelor de canalizare, apele uzate formate la instituțiile publice, precum și la o 

parte din populația conectată la apeducte sunt acumulate în haznale. De regulă, aceste 

haznale sunt neermetizate și duc la pătrunderea apelor uzate prin sol în apele freatice, 

cauzînd poluarea lor. O parte nesemnificativă din apele uzate acumulate este evacuată cu 

autospeciala în locuri neautorizate. De la populația neconectată la sistemele de canalizare, 

unitățile economice/ comerciale din localitățile din bazin apele uzate sunt deversate direct în 

mediul natural. 
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Figura 21 Lungimile rețelelor de apă și de canalizare urbane existente, km 

 

Sursa: Asociația Moldova Apă Canal, www.amac.md 

 

Prestatori de servicii  
 
Serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate în or. Străşeni sunt 

prestate de Î.M. Apă-Canal Străşeni. În zonele rurale ale raionului aprovizionarea cu apă 

sunt acordate de proprietarii de apeducte în localitățile Dolna, Micleușeni,Lozova; de cîte o 

persoană nominalizată din partea primăriilor din localitățile Tătărești și Roșcani, una 

nominalizată de consumatori (Sireți); Asociația beneficiarilor de apă potabilă ABAR 

“Duruitoarea” (Vorniceni); AO “Apeduct Negreșt” și ÎI “Zarea Vasile” (Negrești); ÎM GC 

“Gălești” (Găleștii Vechi) și ÎI “Veronica Ursu” (Găleștii Noi); Asociația agricultorilor “Biruința” 

(Cojușna); primăria s. Căpriana. În localitatea Micleușeni a fost creat AO a consumatorilor 

de apă “Micleușeni”, iar în Lozova  - ÎM “Servicom Lozova”. Serviciile de canalizare în 

localitatea Cojușna sunt acordate de ÎM “Apa-Canal Cojușna” 

Tabel 29. Consumul mediu lunar de apă în raionul Strășeni 

  Consumul mediu lunar de apă, 

m3/lună 

Locuinţe cu o persoană 1 

Locuinţe cu 2 persoane 3 

Locuinţe cu 3 persoane 6 

Locuinţe cu 4 persoane şi mai mult 8 

 

Eficienţa operaţională 

Ratele de apă nefacturată depăşesc 50% din volumul total net produs, în timp ce staţiile de 

pompare sunt operate în mod ineficient, rezultînd un consum ridicat de energie. Consumul 

specific de energie pentru serviciile de apă şi de canalizare în localităţile urbane este 

prezentat în figura de mai jos. 
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Figura 22 Consumul specific de energie pentru serviciile de apă și de canalizare, kWh/m3 

 
 

 

Proiecte investiţionale a sectorului AAC 

 

Pe parcursul ultimilor ani, în raionul Străşeni au demarat o serie de lucrări de aprovizionare 

cu apă potabilă. Astfel, pentru oraşul Străşeni au fost alocate din diverse surse de finanţare 

mijloace financiare în sumă de 37 741 810 lei. În tabelul de mai jos sunt reflectate proiectele 

finanţate din sursele Fondului Ecologic Naţional. 

Tabel 30. Lista proiectelor finanţate din sursele FEN 

Lista proiectelor finanţate din sursele Fondului Ecologic Naţional 

Nr. 
Beneficiarul de  

finanţare 
Denumirea proiectului 

Costul  total 

al  

Proiectului 

(lei) 

1. Or. Străşeni 

Reconstrucția cu reamplasarea parțială a rețelei de 

canalizare 
2 711 022 

Alimentarea cu apă a s. Făgureni din  or. Strășeni 

(construcția rețelei de apeduct, stației de pompare și 

castelului de apă) 

1 389 037 

2. Căpriana 
Alimentarea cu apă potabilă 3 024 000 

Rețelele secundare și conectarea consumatorilor 3 940 000 

3. Codreanca Aprovizionarea cu apă a s. Codreanca 1 652 000 

4. Lupa - Rece Aprovizionarea cu apă a s. Lupa - Rece 2 432 000 

5. Cojușna Alimentarea cu apă 1 326 008 

6. Ghelăuza (Saca) Aprovizionarea cu apă potabilă a com. Ghelăuza şi Saca  6 049 290 

7. 
Greblești/ 

Mărtinești 

Construcția sistemului de aprovizionare cu apă a 

localității      
2 899 507 

Proiectarea rețelei de canalizare și a stației de epurare 4 988 000 

8. 
Pănășești 

(Ciobanovca) 
Lucrări de aprovizionare cu apă (Grădinița de copii)  961 178 

9. Zamcioji Extinderea apeductului 207 768 
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10. Recea Aprovizionarea cu apă 5 962 000 

11. Romănești Construcția rețelelor de alimentare cu apă 200 000 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Existenţa apeductului centralizat 

Chişinău-Străşeni-Călăraşi; 

- Existența operatorului raional ÎM Apă 

Canal Străşeni și a altor operatori mici 

în anumite localități ale raionului; 

- Suportul și implicarea Consiliului 

Raional, al primăriilor și al populației în 

soluționarea problemei de alimentare 

cu apă potabilă; 

- Existenţa unei infrastructuri aferente 

alimentării cu apă şi canalizare care 

acoperă o parte din localităţile 

raionului; 

- Lucrările în execuție, prevăzute în 

proiectele de alimentare cu apă şi 

canalizare finanțat prin FEN; 

- Existenţa unei documentaţii tehnice 

premergătoare demarării unor 

proiecte de investiţii; 

- Existenţa surselor proprii de apă 

potabilă; 

- Calitatea necorespunzătoare a apei distribuite 

prin reţeaua centralizată, datorită sistemelor 

de tratare necorespunzătoare şi a sistemului 

de transport şi distribuție a apei; 

- Utilizarea fintînilor de mină în calitate de 

sursă de apă potabilă; 

- Ape uzate în ape de suprafaţă, datorită 

degradării reţelelor de canalizare şi a lipsei 

acestora în anumite zone; 

- Acoperire limitată la serviciile de  alimentare 

cu apă şi canalizare pentru zonele rurale; 

- Lipsa sistemelor centralizate de canalizare în 

localităţile rurale; 

- Lipsa staţiilor de tratare a apei; 

- Nivelul sporit de poluare a apelor; 

Starea ecologică şi chimică a cursului rîului 

Bîc: acesta prezintă o mineralizare naturală; 

- Tratarea insuficientă a apelor, lipsa 

instalațiilor de tratare 

- Posibilități limitate de cofinanțare pentru 

proiecte tehnice și investiționale  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Existenţa programelor naţionale şi 

europene de finanţare pentru investiţii 

în sectorul alimentaţiei cu apă şi 

canalizare; 

- Existenţa infrastructurii de apa si 

canalizare poate contribui la 

dezvoltarea unor activităţi economice 

- Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură, rețele de utilități 

(apă, canalizare); 

- Costuri înalte pentru servicii AAC raportate la 

venitul pe cap/locuitor; 

- Deteriorarea fizică a rețelelor de alimentare 
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productive;  

- Resurse potenţiale pentru investiţii 

pentru aplicarea tehnologiilor moderne 

în sectorul AAC; 

- Realizarea şi implementarea unui 

Studiu de Fezabilitate privind 

alimentarea cu apă şi canalizare; 

- Posibilitatea implementării proiectelor 

de investiţii prin FEN; 

cu apă și de canalizare (avarii, pierderi de 

apă); 

- Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane 

prin depozitarea necontrolată a deşeurilor 

menajere, dejecţiilor animaliere, folosirea 

foselor septice improvizate; 

- Disfuncţionalităţi în funcţionarea sistemului de 

alimentare cu apă şi de canalizare datorită 

gradului de uzură şi vechimii conductelor;  

- Grad neuniform de pregătire a localităților 

pentru acceptarea serviciilor; 

 

Recomandări 

1. Aprovizionarea cu apă în mod centralizat, astfel eliberînd izvoarele captate și 

asigurarea cu apă naturală a cursurilor de apă;  
2. Promovarea şi includerea prioritară în proiectele de modernizare a infrastructurii de 

aprovizionare cu apă şi canalizare, susţinute de partenerii internaţionali de dezvoltare, a 

localităţilor mai defavorizate din punct de vedere al calităţii apei potabile; 

3. Eliminarea tuturor evacuărilor necontrolate de ape uzate provenite de la operatorii 

economici cît şi de la gospodăriile particulare (în special în zonele rurale); 

4. Construcția sistemelor centralizate de canalizare, evitînd astfel deversările directe în 

mediul natural a apelor uzate formate în sectorul comunal-locativ; 

5. Realizarea sistemelor de canalizare - epurare ape uzate în localităţile unde există 

sistem centralizat de alimentare cu apă; 

6. Întocmirea planurilor de acţiune împotriva poluării cu nitraţi pentru zonele vulnerabile; 

7. Asigurarea siguranţei apei destinate consumului uman prin implementarea tehnicilor 

adecvate de tratare, pentru a modifica proprietăţile apei înainte de a fi distribuită, astfel încît 

să se reducă sau să se elimine riscul necorespunderii parametrilor valorici la momentul 

furnizării: 

8. Asigurarea serviciilor prestate din punct de vedere calitativ şi cantitativ la standardele şi 

normele în vigoare: 

9. Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă existente; 

10. Realizarea studiilor de fezabilitate pentru acţiunile propuse; 

11. Promovarea principiilor economiei de piaţă şi promovarea parteneriatului public-privat în 

domeniul alimentării cu apă şi canalizare. 
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73 
 

 

1.7.1. Infrastructura de protecţie socială şi asistenţă medicală 

 

1.7.1.1. Protecţia socială 

 

1.7.1.1.1. Pensionarii şi beneficiarii de indemnizaţii asistenţei sociale  

 

Ca şi în general pe ţară, în raionul Strășeni s-a schiţat o tendinţă clară de creştere a 

numărului de pensionari. În perioada anilor 2011-2016 numărul pensionarilor a crescut de la 

15554 pers. pînă la 16280 pers., adică cu 4,7%. În structura numărului pensionarilor 

predomină pensionarii pentru limita de vîrstă – la începutul anului 2016 constituie 65,4% din 

numărul total al pensionarilor. Numărul pensionarilor pentru limita de vîrstă s-a majorat de la 

11368 pers. în anul 2011 pînă la 12091 pers. în anul 2016 sau cu 6,4%. Mărimea medie a 

pensiilor pentru limita de vîrstă a crescut de la 784,14 lei pînă la 1119,82 lei, adică cu 

42,8%. Numărul pensionarilor de invaliditate s-a majorat de la 3534 pers. în anul 2011 pînă 

la 3631 pers. în anul 2016. S-a redus numărul beneficiarilor de pensii de urmaş de la 525 

pers. în anul 2011 pînă la 390 pers. în anul 2016, adică de 1,3 ori. 

 

În raionul Strășeni, sistemul prestaţiilor de asigurări sociale include diverse plăţi, îndreptate 

spre protecţia anumitor persoane şi familii, aflate în virtutea unui şir de împrejurări într-o 

situaţie financiară precară. Printre aceste plăţi un loc important ocupă indemnizaţiile lunare 

pentru indemnizaţii de maternitate, îngrijirea copiilor. Numărul beneficiarilor de indemnizaţie 

lunară pentru îngrijirea copiilor a crescut de la 2216 pers. în anul 2011 pînă la 2227 pers. în 

anul 2016. Suma necesară la plata indemnizaţiilor totală anuală a crescut de la 13743,6 mii 

lei în anul 2011 pînă la 20539,2 mii lei în anul 2016. Numărul persoanelor asigurate care 

primesc indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor pînă la vîrstă de 3 ani a crescut de la 1113 

pers. în anul 2011 pînă la 1200 pers. în anul 2016, adică de 1,1 ori. Mărimea indemnizaţiei 

lunare pentru îngrijirea copiilor pînă la vîrsta de 3 ani s-a majorat de la 728,75 lei pînă la 

1060,75 lei, adică cu 1,5 ori. Numărul persoanelor ne-asigurate, care primesc indemnizaţie 

pentru îngrijirea copiilor pînă la vîrstă de 1,5 ani a scăzut de la 1103 pers. în anul 2011 pînă 

la 1027 pers. în anul 2016. Mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copiilor pînă la 

vîrsta de 1,5 ani s-a majorat de la 302,99 lei pînă la 427,77 lei, sau cu 1,4 ori. Numărul 
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beneficiarilor de indemnizaţie de maternitate a crescut de la 465 pers. în anul 2014 pînă la 

650 pers. în anul 2016, adică cu 1,4 ori. Suma necesară la plata indemnizaţiilor de 

maternitate a crescut de la 6372,4 mii lei în anul 2014 pînă la 8787,6 mii lei, adică de 1,4 ori. 

Tabel 31 Beneficiarii de prestații de asigurări sociale a raionului Strășeni (la începutul anului) 

INDICATORI Anii 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Numărul pensionari total, pers. 15554 16520 15725 16287 16584 16280 

    dintre care: – pensionari pentru limită de 

vîrstă, pers. 

11368 12325 11562 12135 12393 12091 

          – pensionari de invaliditate, pers. 3534 3528 3515 3540 3640 3631 

          – beneficiarii pensiei de urmaş, pers.       525 541 516 472 403 390 

Mărimea medie a pensiei pentru limita de 

vîrstă, lei 

784,14 852,21 931,82 989,83 1046,90 1119,8

2 

Alte tipuri de pensionari (funcţionari publici, 

judecători), pers. 

127 126 132 140 148 168 

Numărul beneficiarilor de alocaţii de stat, 

pers. 

1608 1618 1639 1749 1821 1888 

Numărul beneficiarilor de indemnizaţie 

lunară pentru îngrijirea copilului, pers. 

2216 2204 2365 2353 2282 2227 

Suma necesară la plata indemnizațiilor total 

anual, mii lei 

13743,

6 

13539,

6 

15621,

6 

17804,4 19668,0 20539,

2 

Numărul persoanelor asigurate, care 

primesc indemnizaţii pentru îngrijirea 

copiilor pînă la vîrsta de 3 ani, pers. 

1113 1093 1174 1237 1222 1200 

Mărimea indemnizaţiei lunare pentru 

îngrijirea copiilor pînă la vîrsta de 3 ani, lei 

728,75 723,42 801,62 933,51 997,95 1060,75 

Suma necesară la plata indemnizaţiilor 

pentru îngrijirea copiilor pînă la vîrstă de 3 

ani, total anual, mii lei 

9733,2 9488,4 11293,

2 

13854,0 14634,0 15274,8 

Numărul persoanelor ne-asigurate, care 

primesc indemnizaţii pentru îngrijirea 

copiilor pînă la vîrsta de 1,5 ani, pers. 

1103 1111 1191 1116 1060 1027 

Mărimea indemnizaţiei lunare pentru 

îngrijirea copiilor pînă la vîrsta de 1,5 ani, lei 

302,99 303,87 302,85 294,98 395,75 427,77 

Suma necesară la plata indemnizaţiilor 

pentru îngrijirea copiilor pînă la vîrstă de 1,5 

ani, total anual, mii lei 

4010,4 4051,2 4328,4 3950,4 5034,0 5264,4 

Numărul beneficiarilor de indemnizații de 

maternitate, pers. 

n/d 
n/d n/d 

465 624 650 

Suma necesară la plata indemnizaţiilor de 

maternitate, mii lei 

n/d n/d n/d 6372,4 7182,61

1 

8787,6 

Sursa:  datele Casei Teritoriale de Asigurări Socială a raionului Strășeni. 
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Suma indemnizaţiilor pentru asistenţă şi susţinere socială pe un tutelar/copil s-a majorat de 

la 6000 mii lei în anul 2012 pînă la 8400 mii lei în anul 2015. Numărul beneficiarilor de 

indemnizaţii s-au majorat de la 99 pers. în anul 2012 pînă la 143 per. în nul 2015 sau cu 1,4 

ori. Numărul beneficiarilor de ajutor social s-a majorat de la 3838 mii lei în anul 2012 pînă la 

6349 mii lei în anul 2015, adică cu 1,65 ori.  

 

Numărul beneficiarilor de compensaţii pentru călătoria în transport s-au majorat de la 5488 

mii lei în anul 2012 pînă la 5754 mii lei în anul 2015 (sau cu 4,8%). Cheltuielile anuale 

efectuate pentru compensaţiile pentru călătoria în transportul urban, suburban şi interurban 

a invalizilor în total s-au majorat de la 1133,1 mii lei în anul 2012 pînă la 1515,1 mii lei în 

anul 2015. Astfel, cheltuielile anuale efectuate privind compensaţiile pentru călătoria în 

transportul urban, suburban şi interurban a invalizilor de gr. I s-a majorat de la 288,4 mii lei 

în anul 2012 pînă la 415,8 mii lei în anul 2015; invalizilor de gr. II s-a majorat de la 681,6 mii 

lei în anul 2012 pînă la 808,9 mii lei în anul 2015; copiilor invalizi s-a majorat de la 163,0 mii 

lei în anul 2012 pînă la 290,4 mii lei în anul 2015. 

Tabel 32 Prestații sociale pentru persoane social-vulnerabile în raionul Strășeni 

INDICATORI Anii 

 2012 2013 2014 2015 

Suma indemnizaţiilor pentru asistenţă şi susţinere socială pe un 

tutelar/copil, mii lei 

6000 6000 7200 8400 

Numărul beneficiarilor de indemnizaţii, pers. (copii) 99 176 184 143  

Numărul beneficiarilor de ajutor social, cereri. 3838 5423 5992 6349 

Numărul beneficiarilor de compensaţii pentru călătoria în 

transport, pers. 

5488 5601 5624 5754 

Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru 

călătoria în transport, mii lei 

1133104 1156788 1155428 1515090 

- Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru 

călătoria în transport a invalizilor de gr.I, mii lei 

288370 296334 295880 415768 

- Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru 

călătoria în transport a invalizilor de gr.II, mii lei 

681618 689482 689029 808916 

- Cheltuielile anuale efectuate pentru compensaţiile pentru 

călătoria în transport a copiilor invalizi, mii lei 

163008 170972 170519 290406 

 

Sursa:  datele Casei Teritoriale de Asigurări Socială a raionului Strășeni. 

 

Infrastructura asistenţei sociale 

 
În anii 2012-2015 în raionul Strășeni funcţionează două Centre de asistenţă socială de zi 

pentru copii. Numărul beneficiarilor ai Centrelor de asistenţă socială de zi pentru copii s-a 

micşorat de la 105 pers. în anul 2012 pînă la 70 pers. în anul 2015. Totodată, funcţionează 

Centre de asistenţă socială de plasament pentru copii numărul căruia s-a micșorat de la 2 în 

anii 2012-2013 pînă la 1 în anii 2014-2015. Numărul beneficiarilor ai Centrelor de asistenţă 

socială de plasament pentru copii s-a micșorat de la 70 pers. pînă la 24 pers. în anul 2015. 

Concomitent, în perioada analizată, în raion funcţionează 4 case de copii de tip familial. 

Numărul beneficiarilor caselor de copii de tip familial s-a majorat de la 13 pers. în anul 2012 

pînă la 16 pers. în anul 2015.  
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Totodată, pe parcursul perioadei de referință în raion s-au micșorat numărul azilurilor pentru 

bătrîni şi pensionari, de la 3 la 2 unități. Numărul cantinelor de ajutor social în raion s-a 

diminuat pe parcursul anilor 2012-2015 de la 3 la 1. Deși, numărul beneficiarilor cantinelor 

de ajutor social s-a majorat de la 395 pers. pînă la 411 pers. deci cu 4%. 

 

Tabel 33 Infrastructura asistenţei sociale a raionului Strășeni  

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 2015 

Numărul centrelor de asistenţă socială de zi pentru copii  2 2 2 2 

Numărul de beneficiari ai centrelor de asistenţă socială de zi 

pentru copii, pers. 

105 90 85 70 

Numărul centrelor de asistenţă socială de plasament pentru 

copii 

2 2 1 1 

Numărul de beneficiari ai centrelor de asistenţă socială de 

plasament pentru copii, pers. 

70 80 33 24 

Numărul case de copii de tip familial 4 4 4 4 

Numărul beneficiarilor caselor de copii de tip familial, pers. 13 14 14 16 

Numărul serviciilor de asistență parentală profesionistă 1 1 1 1 

Numărul asistenților parentali profesioniști 1 1 1 3 

Numărul copii din serv.  2 2 3 8 

Numărul azilurilor pentru bătrîni şi pensionari 3 3 3 2 

Numărul beneficiarilor de aziluri pentru bătrîni şi pensionari, 

pers. (locuri total) 

10 (45) 8 (45) 7 (45) 4 (45) 

Numărul serviciilor de îngrijire la domiciliu 1 1 1 1 

Numărul lucrătorilor – asistenți personali, pers. 0 0 63 63 

Numărul beneficiarilor de asistenți personali, pers. 0 0 62 62 

Numărul beneficiarilor instituţiilor de reabilitare balneo-

sanatorială, pers. 

208 202 208 212 

Numărul cantinelor de ajutor social 3 3 3 1 

Numărul beneficiarilor cantinelor de ajutor social, pers. 395 414 415 411 

  

Sursa:  datele Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a raionului Strășeni. 

Pe parcursul perioadei de referințe în Direcția Asistenței Socială și Protecție a Familiei a 

raionului Strășeni au lucrat 42 lucrători din domeniul asistenţei sociale și 32 asistenți sociali. 

Numărul necesar de specialişti calificaţi constituie 35 unități. Nivelul de calificare a 

lucrătorilor sistemului de asistenţă socială a fost mediu. Mărimea medie a salariului 

asistenţilor sociali s-a ridicat de la 2100 lei în anul 2012 pînă la 2600 lei în anul 2015. 

Tabel 34 Angajații din domeniul asistenţei sociale a raionului Strășeni  

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 2015 

Numărul lucrătorilor din domeniul asistenţei sociale (asistență 

sociali / lucrători sociali), pers. 
32/42 32/42 32/42 32/41 

Numărul necesar de specialişti calificaţi, pers.(unități) 35 35 35 35 

Nivelul de calificare a lucrătorilor sistemului de asistenţă socială  mediu mediu mediu mediu 

Mărimea medie a salariului asistenţilor sociali, lei 2100 2200 2300 2600  

Sursa:  datele Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei a raionului Strășeni. 
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În raionul Strășeni, la nivel comunitar, există un șir de servicii sociale: îngrijirea socială la 

domiciliu, cantine sociale, sprijin din partea asistenţilor sociali comunitari, acordarea 

ajutorului material din Fondul de susţinere socială a populaţiei, acordarea ajutorului social, 

acordarea serviciilor de plasament familial, acordarea serviciilor de asistență personală, 

plasamentul copiilor aflați în situație de risc în Centrul de plasament temporar al copilului din 

or. Strășeni, stabilirea formei de plasament familial a copiilor aflați în situație de risc în 

casele de copii de tip familial și Serviciul asistență parentală profesionistă şi serviciile 

Centrelor comunitare. 

Pe parcursul perioadei de referință numărul beneficiarilor deserviți la domiciliu s-a micșorat 

de la 422 pers. pînă la 414 pers. sau cu 2%. Totodată, în perioada analizată, numărul 

persoanelor țintuite în pat s-a majorat de la 41 pers. pînă la 43 pers. Numărul persoanelor 

care au beneficiat de prînzuri a crescut de la 44 pers. pînă la 52 pers. (sau de 1,2 ori). 

Situația în distribuirea angajaților sociali în profil sat/oraș în perioada anilor 2012-2015 a fost 

următoarea: numărul lucrătorilor sociali în profil sat s-a micșorat de la 35 pers. pînă la 33 

pers.; numărul angajaților sociali în profil oraș s-a majorat de la 7 pers. pînă la 8 pers. 

Tabel 35 Serviciile sociale de îngrijire la domiciliu 

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 2015 

Numărul beneficiarilor deserviţi la domiciliu 422 420 375 414 

- din cei 

deserviţi persoane ţintuite la pat 
41 57 43 43 

Numărul lucrătorilor sociali sat/oraș 35 / 7 35 / 7 35 / 7 33 / 8 

Persoane care au beneficiat de prînzuri 44 48 50 52 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015. 

Pe parcursul anilor 2012-2014 în raionul Strășeni au activat 3 cantine sociale (în anul 2015 – 

1 cantine sociale): „Prometeu” în orașul Străşeni, „Răsărit” în orașul Străşeni, „Fondul-

primăria” în orașul Străşeni. Serviciul de alimentare în cadrul cantinelor de ajutor social este 

finanţat în mare parte din bugetele locale şi din subvenţiile de la Fondul republican de 

susţinere socială a populaţiei, din donaţii private, precum şi de la organizaţii 

neguvernamentale.  

În perioada anilor 2012-2015, numărul de persoane deservite în cantina socială „Prometeu” 

din orașul Străşeni s-a majorat de la 65 pers. în anul 2012 pînă la 70 pers. în anul 2015 (sau 

cu 7%). Numărul de persoane deservite în cantina socială „Răsărit” din orașul Străşeni s-a 

majorat de la 265 pers. în anul 2012 pînă la 270 pers. în anul 2014 și apoi s-a micșorat pînă 

la 266 pers. în anul 2015. Numărul de persoane deservite în cantina socială „Fondul-

primăria” din orașul Străşeni (este finanțat guvernamental și din fondul local de susținere a 

populației) s-a majorat de la 65 pers. în anul 2012 pînă la 75 pers. în anul 2015 (sau cu 

15%). 
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Tabel 36 Serviciul de alimentare în cadrul cantinelor de ajutor social 

INDICATORI (Denumirea cantinelor sociale) Numărul de persoane deservite 

 

2012 2013 2014 2015 

 „Prometeu” or.Străşeni 65 69 70 70 

 „Răsărit” or.Străşeni 265 272 270 266 

/Fondul-primaria/ or.Străşeni 65 73 75 75 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015. 

Ajutorul material este o formă de asistență socială nerambursabilă cu destinație specială, 

menită să susțină material și direct persoanele social-vulnerabile afectate de sărăcie. 

Mijloacele Fondului republican, prin intermediul fondurilor locale, contribuie la realizarea 

programelor cu destinație specială pentru diferite categorii de persoane social vulnerabile. 

Pe parcursul perioadei de referință numărul de persoane care au primesc ajutor material s-a 

diminuat de la 7989 pers. în anul 2012 pînă la 5431 pers. deci cu 1,5 ori, dar suma pentru 

ajutor material s-a majorat de la 2637550 lei pînă la 3090200 lei. 

Tabel 37 Ajutor material 

 

INDICATORI 

 

2012 2013 2014 2015 

Numărul de persoane – total: 7989 7337 6062 5431 

Suma, MDL 2637550 2920397 2907250 3090200 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015. 

Ajutor material cu destinaţie specială în raionul Strășeni au primit 7346 pers. în anul 2012 și 

3832 pers. în anul 2015, adică s-a micșorat cu 1,9 ori pe parcursul perioadei de referință. 

Tabel 38 Ajutor material cu destinaţie specială 

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 2015 

 Nr. 

benef. 

Suma Nr. 

benef. 

Suma Nr. 

benef. 

Suma Nr. 

benef. 

Suma 

15 februarie - Ziua de comemorare 

a participanţilor la războiul din 

Afganistan   

3 1500 10 5000 10 6800 7 7000 

02 martie   -  Ziua de comemorare 

a participanţilor la luptele pentru 

apărarea independenţei şi 

integrităţii teritoriale a Republicii 

Moldova /a.1991-1992/ 

9 9000 10 9000 8 4000 70 30700 

26 aprilie  -  Ziua de comunicare a 

participanţilor consecinţelor 

catastrofei de la Cernobîl 

38 19000 37 18500 35 24500 37 37000 

09 mai  -  Ziua comemorării 100 55000 121 77100 82 73300 82 73300 
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participanţilor la cel de-al doilea 

război mondial   

01 iunie  -  Ziua internaţională a 

copiilor   
1117 223400 1037 253500 921 330607 891 316700 

06 iulie  -  Ziua de comemorarea 

victimelor represiunilor politice 
275 137500 266 134500 259 101500 242 169400 

01 septembrie -  Școlarizarea 1252 63000 1610 277200 1222 366600 931 356200 

01 octombrie – Ziua persoanelor în 

etate   
607 121400 520 112400 420 147000 274 137000 

03 decembrie – Ziua persoanelor 

cu dizabilităţi 
3945 986250 1427 451097 1651 500400 1298 529200 

 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015. 

 

Ajutorul social în raionul Strășeni în perioada de analiză au solicitat 3838 pers. în anul 2012 

și 6349 pers. în anul 2015 și au beneficiat 2559 pers. în anul 2012 și 5229 pers. în anul 

2015. 

Tabel 39 Ajutor social 

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 2015 

Numărul de solicitanţi 3838 5423 5992 6349 

Au beneficiat: 2559 3954 4252 5229 

 - din ei numai pentru perioada rece a anului 645 2078 2335 3737 

N-au beneficiat 1274 1469 1740 1120 

 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015.  
 

Au fost întocmite dosare pentru persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor referitor la 

stabilirea compensaţiei anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport (Tabelul 10). 
 

Tabel 40 Persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor 

 

INDICATORI 

Anii 

2012 2013 2014 2015 

Numărul beneficiarilor 366 n/d n/d 531 

Suma, MDL 182218 n/d n/d 417000 

 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015. 
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Serviciile sociale specializate deservesc un număr redus de persoane ale căror nevoi nu pot 

fi soluţionate la nivel de comunitate. Acestea includ servicii specializate de îngrijire de zi, 

centre de plasament temporar, suport pentru familiile substitutive, suport pentru reintegrarea  

copiilor în familii din îngrijirea rezidenţială. 

Tabel 41  Plasament în instituţii rezidenţiale pentru persoane în etate şi persoane cu dizabilităţi 

 

INDICATORI 

 

2012 2013 2014 2015 

Numărul solicitanţilor  11 11 12 17 

Numărul persoanelor cazate  10 8 7 4 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015      

În raion activează Centrul de plasament pentru persoane în etate „Spectru”, în care sunt 

cazate 20 persoane, Centrul de plasament pentru persoane în etate „Răsărit” de serviciile 

căruia beneficiază circa 265 persoane anual, Centrul de reabilitare şi plasament din satul 

Micleuşeni, în care sunt cazate 25 persoane. 

Pe parcursul perioadei de referință în raionul Strășeni au fost luate la evidență copiii rămași 

fără îngrijire părintească. Numărul acelorași copii a scăzut de la 55 copii în anul 2012 pînă la 

37 copii în anul 2015, adică cu 1,5 ori. 

Tabel 42 Activitatea în domeniul de asistenţă socială a copilului şi a familiei şi a Autorităţii tutelare 
raionale 

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 2015 

Au fost luaţi la evidenţă copii rămaşi fără îngrijire 

părintească 
55 42 38 37 

Plasaţi în serviciul de tip familie 52 30 36 37 

Din ei:     

- tutelă/curatelă 45 22 30 22 

- adoptaţi 6 1 2 3 

- casa de copii tip familie 4 3 2 6 

- Serviciul asistență parentală profesionistă 3 0 1 9 

Plasaţi în serviciul rezidenţial 7 5 1 1 

 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015. 
                                                                                                                             

În scopul prevenirii instituţionalizării în raionul Străşeni activează mai multe centre care oferă 

copiilor servicii sociale: 

 Centrul de plasament temporar al copilului din or. Strășeni (finanțat 

din bugetul raionului), care prestează servicii de plasament pentru 15 copii aflați în 

situație de risc. 
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 Centrul de zi pentru protecţia copiilor orfani şi din familii defavorizate 

„Prometeu” (finanțat de ONG),unde zilnic 50 copii beneficiază de un prînz cald, sunt 

ajutaţi să-şi pregătească temele pentru acasă, sunt ocupaţi în cercuri extraşcolare. 

 În satul Cojuşna activează Centrul de zi „Bunvolensia” (finanțat din 

ONG + Consiliul Raional). Aici sunt luaţi la îngrijire 40 copii aflaţi în dificultate. 

Centrul oferă copiilor un prînz cald zilnic, formarea deprinderilor la calculator, 

pregătirea temelor pentru acasă. 
 

În fiecare an au avut loc ședințe a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. 

Numărul de copii dezinstituţionalizaţi s-a mărit de la 12 copii în anul 2012 pînă la 25 copii în 

anul 2015. 
 

Tabel 43 Activitatea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate  

     
INDICATORI 

Anii 

2012 2013 2014 2015 

Au avut loc şedinţe 10 12 14 12 

Numărul de copii dezinstituţionalizaţi 12 23 34 25 

   
Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015.   
 
Numărul persoanelor beneficiari de serviciile de reabilitate la CREPOR din raionul Strășeni 

în anii 2012-2015 s-a micșorat de la 554 pers. pînă la 525 pers. Numărul cărucioare-fotolii 

eliberate s-a micșorat de la 39 unități pînă la 15 unități. Numărul persoanelor ce au 

beneficiat de încălţăminte ortopedică și numărul persoanelor ce au beneficiat de proteze s-a 

diminuat de la 305 pers. pînă la 167 pers. și respectiv de la 27 pînă la 9 pers. 

Tabel 44 Serviciile Centrului Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare 

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 2015 

Numărul persoanelor beneficiari de serviciile de 

reabilitate la CREPOR 
554 594 546 525 

Numărul cărucioare-fotolii eliberate, unităţi 39 46 29 15 

Numărul persoanelor ce au beneficiat de încălţăminte 

ortopedică 
305 378 241 167 

Numărul persoanelor ce au beneficiat de proteze 27 17 17 9 

 

Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015. 

 

Serviciile de reabilitare balneo-sanatorială oferă îngrijire intensivă pe termen scurt în 

centrele republicane pentru reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor în etate 

„Speranţa” din or. Vadul lui Vodă şi „Victoria” din or.Sergheevka, regiunea Odesa, Ukraina. 

Aceste servicii sunt acordate sub formă de facilităţi pentru persoanele sus-menţionate în 

funcţie de categorie cu reducere la 100% sau 70% din costul biletului de reabilitare. 
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Tabel 45 Beneficiarii de reabilitare balneo-sanatorială, pers. 

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 2015 

Centrul „Speranţa” 91 91 92 94 

Centrul „Victoria” 112 106 106 110 

Alte sanatorii 5 5 10 8 

Total 208 202 208 212 

Din ei:   - pensionari 86 82 79 152 

- invalizi 116 120 129 90 

       
Sursa: datele sunt preluate din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei pe perioada anilor 2012-2015.   

 
În perioada de analiză s-a majorat numărul total al biletelor gratuite distribuite la tabere de 

odihnă pentru copii. În anul 2012 au fost distribuite 230 de bilete, iar în 2014 – 380 de bilete, 

adică cu 1,65 ori mai mult. Foile gratuite fiind repartizate de MMPSF prin intermediul 

DASPF. 

Tabel 46 Bilete gratuite la tabere de odihnă  pentru copii din familii social-vulnerabile în perioada 
2012-2014  

Sursa: datele din Raportul privind activitatea Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei pe 
perioada anilor 2012-2015 

INDICATORI Anii 

2012 2013 2014 

Din familii cu venituri mici 96 42 111 

Din familii cu mulţi copii 91 184 174 

Aflaţi sub tutelă/curatelă 22 35 39 

Pentru merite deosebite la învăţătură 11 15 15 

Din case de copii tip familie 6 15 16 

Din centre de plasament 5 9 25 

Total distribuite 230 300 380 
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Probleme principale 

 

CAUZE EFECTE PROBLEMA PRINCIPALĂ 

 Mărimile mici ale pensiilor şi 

plăţilor sociale. 

 Accesul redus al beneficiarilor de 

pensii şi plăţi sociale pe piaţa 

muncii. 

Sărăcia beneficiarilor de 

pensii şi plăţi sociale. 

Ridicarea nivelului de venituri 

ale beneficiarilor de pensii şi 

plăţi sociale, precum şi 

reducerea pe această bază a 

riscului de sărăcie. 

 Finanţarea insuficientă a 

sistemului de asistenţă socială. 

 Profesiunile, ce ţin de prestarea 

serviciilor sociale, nu sunt 

prestigioase, volumul mic al 

mărimii remunerării muncii 

angajaților din domeniul social. 

 Volumul mare de lucru, contactul 

permanent cu oamenii, lipsa 

transportului pentru asistenţii 

sociali.  

Nivelul scăzut şi calitatea 

inadecvată a serviciilor 

sociale prestate 

populaţiei nevoiaşe. 

Efectuarea abordării 

complexe la dezvoltarea 

sistemului de asistenţă 

socială, orientarea acesteia 

spre satisfacerea necesităţilor 

persoanelor şi/sau familii, 

aflate în situaţie dificilă. 

 Lipsa serviciilor speciale pentru 

unele categorii de populaţie cu 

anumite necesităţi. 

 Integrarea slabă a persoanelor cu 

dizabilități  în viaţa socială a 

raionului. 

Excluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități 

. 

 Asigurarea şanselor egale 

şi a accesului liber la 

sursele comunităţii 

 Incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități  

 Migraţia legală şi ilegală a 

părinţilor în căutarea unui loc de 

muncă, în rezultatul căreia copiii 

rămîn fără supraveghere. 

 Predominarea formelor alternative 

de susţinere a copiilor, aflaţi în 

situaţie de risc.  

Protecţia insuficientă a 

copiilor, aflaţi în situaţie 

de risc. 

Dezvoltarea şi diversificarea 

formelor alternative (de 

plasament de tip familial) de 

susţinere a copiilor, aflaţi în 

situaţie de risc. 
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Analiza SWOT 

 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Orientarea structurilor de asistenţă socială 

spre standardele internaţionale din sfera 

protecţiei sociale a diverselor categorii de 

populaţie a raionului. 

- În raionul Strășeni la nivel comunitar există 

un șir de servicii sociale: îngrijirea socială la 

domiciliu, cantine sociale, sprijin din partea 

asistenţilor sociali comunitari, acordarea 

ajutorului material din Fondul local de 

susţinere socială a populaţiei, acordarea 

ajutorului social, acordarea serviciilor de 

plasament familial, acordarea serviciilor de 

asistență personală, stabilirea formei de 

plasament familial a copiilor aflați în situație 

de risc în casele de copii de tip familial și 

Serviciul asistență parentală profesionistă şi 

serviciile Centrelor de plasament temporar. 

- În anii 2012-2015 în raion funcţionează 

două Centre de asistenţă socială de zi 

pentru copii, 4 case de copii de tip familial.  

- În raion activează: 1) Centrul de reabilitare 

şi plasament din satul Micleuşeni, în care 

sunt cazate 25 persoane; 2) Centrul de 

plasament pentru persoane în etate 

„Spectru”, în care sunt cazate 20 persoane; 

3) Centrul de zi pentru persoane în etate 

„Răsărit” de serviciile căruia beneficiază 

circa 265 persoane anual,. 

- În scopul prevenirii instituţionalizării în 

raionul Străşeni activează mai multe Centre 

care oferă copiilor servicii sociale. 

- Creşterea numărului de pensionari în raion. 

În anii 2011-2016 numărul pensionarilor a 

crescut cu 4,7%. Numărul pensionarilor 

pentru limita de vîrstă s-a majorat cu 6,4%. 

Numărul pensionarilor de invaliditate s-a 

majorat de la 3534 pers. în anul 2011 pînă la 

3631 pers. în anul 2016. 

- Mărimile mici ale pensiilor şi indemnizaţiilor 

de protecţie socială, care sunt semnificativ 

mai mici decît mărimea valorică a minimului 

de existenţă. Aceasta determină căderea 

beneficiarilor de aceste plăţi sociale în stare 

de sărăcie. 

- Integrarea slabă a persoanelor cu dizabilități  

în viaţa socială a raionului. 

- Lipsa mijlocului de transport în raion, care ar 

deservi şi persoanele cu dizabilități. 

- Insuficienţa locurilor de muncă pentru tineri 

specialişti cu pachet social (de ex. loturi de 

teren, locuri în grădiniţe de copii, etc.). Lipsa 

motivaţiei materiale. 

- Implicarea limitată a tinerilor în viaţa 

culturală a raionului. Voluntariat nemotivat. 

- Profesiunile, ce ţin de prestarea serviciilor 

sociale, nu sunt prestigioase, volumul mic al 

mărimii remunerării muncii lucrătorilor 

sociali. 

- Finanţarea insuficientă a sistemului de 

asistenţă socială. 

- Dezvoltarea nesatisfăcătoare a serviciilor 

speciale pentru unele categorii de populaţie 

cu anumite necesităţi. 

- Probleme cu resurse umane în DASPF: 

numărul mic de angajați în domeniul 

protecției drepturilor copilului; lipsa unui 

psiholog în cadrul DASPF în vederea 

consilierii beneficiarilor; lipsa unui jurist 

calificat în vederea asigurării eficient și 

calitativ a activității Direcției. 

- Lipsa spațiului suficient în vederea asigurării 

condițiilor adecvate de muncă. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Extinderea listei ţărilor, care au încheiat cu 

Republica Moldova acorduri bilaterale în 

sfera asigurărilor sociale. Atare acorduri 

permit migranţilor de muncă să se 

folosească de pensiile obţinute peste 

hotare la întoarcerea la locul permanent de 

trai în raion. 

- Existenţa bazei normativ-legislativă a 

protecţiei sociale, elaborate ţinînd cont de 

standardele internaţionale. 

- Monitorizarea și implementarea actelor 

normative în domeniu.  

- Colaborarea cu ONG-urile naţionale şi 

internaţionale în vederea acordării 

asistenţei sociale bătrînilor,  invalizilor, 

familiilor cu mulţi copii, familii aflate în 

situații de risc, altor categorii de populaţiei 

cu necesităţi din raion. 

- Tendinţele demografice negative, ce ţin de 

vîrsta înaintată a populaţiei şi creşterea în 

consecinţă a numărului de pensionari, pe de 

o parte, şi reducerea numărului populaţiei 

aptă de muncă – pe de altă parte. 

- Majorarea dimensiunilor economiei 

tenebre, reducerea sectorului formal al 

ocupării şi ca consecinţă, reducerea 

numărului contribuabililor de plăţi de 

asigurare. 

- Creşterea dimensiunii migraţiei părinţilor în 

căutarea unui loc de muncă, şi, drept 

consecinţă, creşterea numărului de copii fără 

supraveghere părintească. 

- Instabilitatea dezvoltării economice a  ţării, 

nu permite direcţionarea resurselor 

financiare necesare spre asistenţa socială a 

populaţiei. 

 

Recomandări  

 

Recomandarea 

Puncte slabe şi/sau 

ameninţările care necesită a 

fi soluţionate prin 

intermediul recomandării 

Resurse şi puncte forte 

utilizate pentru generarea 

recomandărilor în 

vederea soluţionării 

problemelor 

- De a consolida activitatea 

organelor administraţiei publice 

a raionului pentru atragerea 

fondurilor extrabugetare în 

vederea  finanţării sferei de 

asistenţă  socială a populaţiei 

raionului. 

- De a lărgi colaborarea cu ONG-

urile naţionale şi internaţionale. 

Finanţarea insuficientă a 

sferei de asistenţă socială. 

Lipsa acordurilor de 

colaborare cu ONG. 

 Majorarea volumului de 

finanţare extrabugetară a 

asistenţei sociale pentru 

populaţia raionului. 

 Atragerea surselor 

financiare ale organizaţiilor 

naţionale şi internaţionale 

neguvernamentale. 

- La nivel naţional de a elabora 

un proiect de modificare în 

legislaţia privind remunerarea 

muncii în sfera bugetară. 

Mărimea mică de remunerare 

a muncii angajaților din 

domeniul sferei sociale. 

Lipsa de prestigiu a 

profesiunilor ce ţin de 

prestarea serviciilor sociale. 

- Majorarea salariului 

lucrătorilor sociali. 

De a crea condiţii pentru  

satisfacerea nevoilor speciale 

ale anumitor categorii de 

populaţie pentru reabilitarea 

medicală şi profesională, în 

instruire, sport şi alte servicii 

Insuficienţa serviciilor 

speciale pentru unele 

categorii  de populaţie cu 

anumite necesităţi. 

Prestarea serviciilor de 

reabilitare medicală şi 

profesională. 
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sociale. 

- De a îmbunătăţi activitatea 

serviciului de tutelă din 

componenţa administrației 

publică raională şi locale. De a 

efectua monitorizări periodice şi 

evaluare a activităţii acestora.  

- De a dezvolta şi diversifica 

serviciile sociale, alternative 

formelor instituţionale. 

- Dezvoltarea serviciului de 

asistență socială profesionistă. 

Îndeplinirea insuficientă a 

drepturilor şi asigurarea 

protecţiei copiilor, aflaţi în 

dificultate. 

- Luarea la evidenţă de 

către autoritatea tutelară a 

copiilor din raion, a căror 

părinţi sunt plecaţi peste 

hotare în căutarea unui loc 

de muncă. 

- Dezvoltarea serviciilor 

sociale alternative atît de 

tip familial cît și Centre 

comunitare de zi: centre 

de amplasate temporală a 

copiilor, case de copii de 

tip familial şi altele. 

- Dezvoltarea serviciilor sociale: 

Centru de reabilitare a 

victimelor violenței în familie; 

Centru de reabilitare a copiilor 

cu deficiențe locomotorii. 

- Mărirea capacității Centrului de 

plasament și reabilitare pentru 

bătrîni Micleușeni. 

Finanţarea insuficientă pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale. 

 Majorarea volumului de 

finanţare extrabugetară și 

atragerea surselor 

financiare ale organizaţiilor 

naţionale şi internaţionale 

neguvernamentale. 

- Modificarea organigramei 

DASPF (instituirea unei unități 

în cadrul DASPF - mărirea 

numărului asistenților sociali de 

la 32 unități pînă la 35 unități). 

Finanţarea insuficientă pentru 

mărirea numărului asistenților 

sociali. 

 Majorarea volumului de 

finanţare bugetară pentru 

mărirea numărului 

asistenților sociali. 

 Atragerea surselor 

financiare ale organizaţiilor 

naţionale şi internaţionale 

neguvernamentale. 

- Modernizarea clădirii DASPF și 

identificarea unui edificiu în 

vederea asigurării cu spațiu. 

Finanţarea insuficientă pentru 

modernizarea clădirii DASPF.  

 Majorarea volumului de 

finanţare extrabugetară a 

asistenţei sociale pentru 

populaţia raionului. 

 Atragerea surselor 

financiare ale organizaţiilor 

naţionale şi internaţionale 

neguvernamentale. 
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1.7.1.2.  Asistenţa medicală 

În ultimii ani, în raionul Strășeni s-a conturat o anumită tendinţă de înrăutăţire a indicatorilor 

principali a stării de sănătate a populaţiei. În anul 2014 natalitatea populaţiei a constituit 12,5 

persoane, calculată la 1000 locuitori ai raionului, fiind mai mică, decît în anul 2012 (13,8 

pers.). În anul 2014 mortalitatea populaţiei a constituit 11,5 persoane, calculată la 1000 

locuitori ai raionului, fiind la nivelul anului 2012 (11,6 pers.). În anul 2014 mortalitatea 

populaţiei raionului a fost 11,5 pers. şi nu a depăşit nivelul mediu pe raioanele ţării, care în 

anul 2014 constituie 12,2 pers.  

S-a majorat mortalitatea infantilă în raionul Strășeni. Dacă în anul 2012 din 1000 copii 

născuţi-vii au murit 12,0 copii cu vîrsta pînă la 1 an, deja în anul 2014 – 13,1. Mortalitatea 

infantilă în ultimul an de cercetare (13,1 copii) a fost mai mare decît nivelul mediu pe 

raioanele ţării, care în anul 2014 a constituit 10,3 copii. Oozitiv este faptul că în 3 ani de 

cercetare nu a avut loc nici un caz de mortalitate maternă, direct legat de motive 

obstetriciene. În mediu pe raioanele ţării astfel de cazuri calculate la 100 mii născuţi vii, au 

fost fixate 16,8 cazuri mortalității materne în anul 2014.  

Tabel 47. Mortalitatea populaţiei în raionul Strășeni, pers.  

INDICATORI 
Anii Informativ:  mediu pe 

raioane ţării în anul 2014  
2012 2013 2014 

Natalitatea (la 1000 locuitori) 13,8 12,4 12,5 11,5 
Mortalitatea (la 1000 locuitori)  11,6 10,2 11,5 12,2 
Mortalitatea infantilă (la 1000 născuţi vii ) 12,0 5,1 13,1 10,3 

Mortalitatea maternă (la 100 mii născuţi vii ) - - - 16,8 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 – Demografia. Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: http://www.ms.gov.md/sites/default/files/9._demografia.pdf]; 
Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2013 - Demografia. Ministerul Sănătăţii al Republicii 
Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil:  http://www.ms.gov.md/sites/default/files/09._demografia.pdf] 

Structura mortalităţii generale în raionul Strășeni se caracterizează prin tendinţe similare 

înregistrate la nivel de total ţară. Astfel, cele mai multe decese (peste 50 la sută) au la bază 

bolile aparatului circulator, urmate de bolile aparatului digestiv şi tumori.  Mortalitatea 

generală în ultimii 5 ani relevă o creştere continuă a deceselor cauzate de aparatului 

circulator, aparatului digestiv și tumori, deplasîndu-se de pe primei trei locuri în lista 

principalelor cauze de deces.  

Tabelul 48. Structura mortalităţii generale după principalele cauze de deces, % 

Anii 

Aparatul 

circulator 
Tumori 

Aparatul 

digestiv 

Traume şi 

otrăviri 

Aparatul 

respirator 
Alte cauze 

Strășen

i 
RM 

Strășen

i 
RM 

Strășen

i 
RM 

Strășen

i 
RM 

Strășen

i 
RM 

Strășen

i 
RM 

2010 56,4 56,2 10,0 13,1 15,3 10,0 7,5 8,5 4,1 5,6 1,7 1,8 

2011 58,1 57,4 11,6 14,5 12,7 9,1 7,7 7,8 3,2 4,8 1,2 1,6 

2012 56,0 57,7 13,6 14,7 13,6 9,3 8,4 7,8 3,8 4,4 0,8 1,5 

2013 60,0 58,2 12,7 15,5 11,9 8,8 6,8 7,5 4,2 4,5 1,3 1,2 
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2014 56,5 57,9 13,5 15,1 13,6 9,2 8,3 7,7 3,0 4,3 1,4 1,7 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 – Demografia. Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: http://www.ms.gov.md/sites/default/files/9._demografia.pdf]; 
Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2013 - Demografia. Ministerul Sănătăţii al Republicii 
Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil:  http://www.ms.gov.md/sites/default/files/09._demografia.pdf] 

La valori net superioare comparativ cu indicatorii medii pe ţară, se menţine şi mortalitatea în 

vîrsta aptă de muncă, condiţionată de maladii nontransmisibile, inclusiv maladiile aparatului 

circulator, digestiv, tumori, traume şi otrăviri, precum şi boli ale aparatului respirator. 

Tabelul 49. Structura mortalităţii populaţiei în vîrsta aptă de muncă 

Maladii Indicatori 
2009 2010  2011 2012 2013 

Strășeni RM Strășeni RM  Strășeni RM Strășeni RM Strășeni RM 

Tumori 100 mii 107,8 97,7 93,2 92,7 111,5 93,1 87,2 91,1 104,3 91,0 

% 14,3 17,5 17,9 20,3 19,6 20,4 18,2 21,7 17,6 20,4 

Aparatul 

circulator 
100 mii 223,8 147,5 137,3 121,0 167,2 124,1 156,3 113,0 178,8 120,0 

% 29,7 26,4 26,4 26,5 29,4 27,2 32,7 26,9 30,2 26,9 

Aparatul 

respirator 
100 mii 57,2 37,4 31,1 25,7 37,7 25,2 36,2 24,3 24,8 27,2 

% 7,6 6,7 6,0 5,6 6,6 5,5 7,6 5,8 4,2 6,1 

Aparatul 

digestiv 
100 mii 176,4 94,4 104,6 70,1 123,0 72,2 88,9 64,6 129,1 70,3 

% 23,4 16,9 20,1 15,4 21,6 15,8 18,6 15,4 21,8 15,8 

Traume 

şi otrăviri 
100 mii 111,1 114,2 107,9 94,9 95,1 90,9 72,4 85,5 109,3 90,3 

% 14,7 20,5 20,8 20,8 16,7 19,9 15,1 20,3 18,4 20,3 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 – Demografia. Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: http://www.ms.gov.md/sites/default/files/9._demografia.pdf]; 
Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2013 - Demografia. Ministerul Sănătăţii al Republicii 
Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil:  http://www.ms.gov.md/sites/default/files/09._demografia.pdf] 

Prevalenţa generală a populaţiei raionului calculată la 10 mii locuitori are o tendinţă de 

majorare constituind în anul 2014 – 7031,0 cazuri, faţă de 6758,8 cazuri – în anul 2012. 

Totodată, prevalenţa copiilor pînă la 18 ani calculată la 10 mii locuitori are o tendinţă de 

scădere constituind în anul 2014 – 8101,8 cazuri, faţă de 8397,9 cazuri – în anul 2012.  

Tabelul 50. Prevalenţa generală a populaţiei (la 10 mii locuitori de vîrstă respectivă), pers.  

 

INDICATORI 

Anii Informativ: mediu 
pe raioanele ţării în 

 anul 2014  
2012 2013 2014 

Prevalenţa generală a populaţiei  - total 6758,8 7079,0 7031,0 6407,3 
inclusiv copii pînă la 18 ani 8397,9 8663,0 8101,8 5979,7 

din care:     
- bolile aparatului digestiv  757,1 737,2 716,4 838,9 
- bolile sistemului nervos 164,6 148,9 125,7 163,5 
- bolile ochiului şi anexelor sale 147,1 140,7 148,6 159,5 
- bolile aparatului respirator  1217,2 1565,4 1471,5 1046,9 
- bolile aparatului circulator  1284,9 1466,4 1637,5 1539,3 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 – Incidenţa şi prevalenţa generală a 
populaţiei. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: 
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/11._incidenta_si_prevalenta_generala.pdf]; Anuarul statistic al sistemului 
de sănătate din Moldova anul 2013 - Incidenţa şi prevalenţa generală a populaţiei. Ministerul Sănătăţii al 
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Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil:  
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/11._incidenyua_ni_prevalenyua_general_a_populayuiei.pdf] 

O anumită nelinişte provoacă situaţia cu prevalenţa unor boli infecţioase „social 

determinate”. În anii 2012-2014 a fost observată o reducere a morbidităţii populaţiei de 

tuberculoză: nivelul acesteia în anul 2014 a fost 122,6 pers. la 100 mii locuitori, ceea ce este 

cu 1,3 ori mai mare, decît mărimea medie pe raioanele ţării – 96,4 pers. la 100 mii locuitori. 

În acelaşi timp menţionăm reducerea mortalităţii prin tuberculoză - în anul 2014, care a 

constituit 7,6 pers. la 100 mii locuitori, în timp ce în anul 2012 – 15,3 pers. 

Prevalenţa narcomaniei din perioada anilor 2012-2014 s-a majorat, constituind în anul 2014 

– 100,9 pers. la 100 mii locuitori, iar în anul 2012 – 60,1 pers. la 100 mii locuitori. În anul 

2014 acest indicator a fost cu 1,4 ori mai mare decît nivelul mediu pe raioanele ţării (73,6 

pers. la 100 mii locuitori). Totodată, prevalenţa narcomaniei în raionul Strășeni este mai 

mică decît în unele raioane vecine – Ungheni (121,8 pers. la 100 mii locuitori), Ialoveni 

(233,1 pers. la 100 mii locuitori), Anenii Noi (205,3 pers. la 100 mii locuitori). 

În anii 2012-2014 prevalenţa alcoolismului calculată la 100 mii locuitori s-a micşorat de la 

1088,1 pers. pînă la 1051,7 pers. Prevalenţa alcoolismului populaţiei raionului Strășeni este 

cu 1,3 ori mai joasă decît nivelul mediu pe ţară (1388,4 pers. la 100 mii locuitori). Totodată, 

acest indicator este semnificativ mai mare, decît în unele raioanele vecine: Dubăsari (419,4 

pers. la 100 mii locuitori), Ungheni (967,9 pers. la 100 mii locuitori). Totuşi ponderea femeilor 

aflate la evidenţă din numărul total de bolnavi de alcoolism şi psihoze alcoolice s-a majorat 

în ultimii ani, dar în anul 2014 atare indicator este puţin mai mic cu 1,1 p.p. (14,9%) decît 

nivelul mediu pe toate raioanele Republicii Moldova (16,0%).  

Situaţia cu incidenţa bolilor venerice s-a îmbunătăţit. În anii 2012-2014 calculată la 100 mii 

locuitori incidenţa prin sifilis s-a redus de la 68,9 pers. pînă la 58,6 pers. sau cu 1,2 ori. 

Indicatorul anului 2014 este mai mare faţă de nivelul mediu pe ţară (46,9 pers.). Incidenţa 

prin gonoree, calculată la 100 mii locuitori s-a micşorat de la 25,2 pers. pînă la 20,6 pers. 

sau cu 1,2 ori. Indicatorul anului 2014 este mai mic de 1,04 ori decît nivelul mediu pe ţară 

(21,5 pers. la 100 mii locuitori). Incidenţa prin scabie s-a micşorat de la 50,3 pers. pînă la 

33,6 pers. la 100 mii locuitori. Indicatorul anului 2014 este mai mare cu 1,12 ori decît nivelul 

mediu pe ţară (29,9 pers. la 100 mii locuitori).  

Tabelul 51. Prevalenţa şi incidenţa unor boli infecţioase „social determinate” (la 100 mii locuitori) 

INDICATORI 

Anii Informativ:  
mediu pe 

raioane ţării în 
anul 2014  

2012 2013 2014 

Incidenţa prin tuberculoză, pers. 152,8 169,7 122,6 96,4 
Mortalitatea prin tuberculoză toate formele, pers. 15,3 7,6 7,6 10,2 
Prevalenţa prin narcomanie, pers. 60,1 83,8 100,9 73,6 
Incidenţa prin sifilis, pers. 68,9 45,7 58,6 46,9 
Incidenţa prin gonoree, pers. 25,2 15,2 20,6 21,5 
Incidenţa prin scabie, pers. 50,3 56,6 33,6 29,9 
Prevalenţa prin alcoolism, pers.  1088,1 1054,2 1051,7 1388,4 
    inclusiv: - prin psihoze alcoolice, pers. 37,2 23,9 22,8 24,5 

Ponderea femeilor aflate la evidenţa din numărul 
total bolnavi de alcoolism şi psihoze alcoolice, % 

13,3 14,1 14,9 16,0 
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Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 – Morbiditatea populaţiei prin maladii 

specifice. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: 

http://www.ms.gov.md/sites/default/files/12._incidenta_prin_maladii_specifice.pdf]; Anuarul statistic al sistemului 

de sănătate din Moldova anul 2013 – Morbiditatea populaţiei prin maladii specifice. Ministerul Sănătăţii al 

Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil:  

http://www.ms.gov.md/sites/default/files/12._morbiditatea_populayuiei_prin_maladii_specifice.pdf]  

Acordarea asistenţei medicale populaţiei raionului Strășeni este realizată prin intermediul 

unei reţele vaste de instituţii medico-sanitare publice şi private, amplasate pe întreg teritoriul 

raionului. 

Tabelul 52. Reţeaua instituţiilor medico-sanitare în raionul Strășeni 

Anii Total instituţii  Inclusiv 

  Spitale raionale Instituţii AMP, CMF, CS 

2012 6 1 5 

2013 8 1 7 

2014 12 1 10 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 - Resursele ocrotirii sănătăţii. Ministerul 
Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: 
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/02._resursele_ocrotirii_sanatatii.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de 
sănătate din Moldova anul 2013 - Resursele ocrotirii sănătăţii. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 
23.12.2015. Disponibil:  http://www.ms.gov.md/sites/default/files/2._resursele_ocrotirii_sntyuii.pdf] 

1.7.1.2.1. Activitatea de staţionar 

Din punct de vedere teritorial în raion activează un spital de nivel raional IMSP Spitalul 

raional Strășeni. În anul 2014, numărul total de paturi în spital a fost 192 (din ele pentru 

adulți 161) sau 20,8 paturi la 10 mii locuitori. Număr mediu zile-pat utilizat în an a fost 267. 

Nivelul de spitalizare a bolnavilor 8,3 la 100 locuitori. Ponderea de utilizare a patului pe an 

83,5%. Durata medie de spitalizare a bolnavului la pat – 7 zile. Rotaţia unui pat constituie 

40. Letalitatea de staţionar constituie 1,9 pers. 

Gradul de asigurare a populaţiei raionului cu paturi în anul 2014 a constituit 20,8 paturi de 

spital la 10 mii locuitori, ceea ce este mai mică decît mediu pe raioanele ţării (28,8 paturi la 

100 mii locuitori). Totodată, asigurarea cu paturi de spital în raionul Strășeni cît și în raionul 

Ialoveni (la 10 mii locuitori revin 11,0 paturi de spital) este cel mai scăzut indicator 

comparativ cu toate raioanele vecine ale RDD Centru.  

Nivelul de asigurare a populaţiei raionului cu paturi de spital a creat premise favorabile 

pentru spitalizarea persoanelor bolnave. Nivelul de spitalizare a bolnavilor în anul 2014 la 

100 locuitori a constituit 8,3 pers., ceea ce este mai mică decît nivelul mediu pe raioanele 

ţării (11,2 pers. la 100 locuitori). În acelaşi timp acest nivel este mai mic decît în raioanele 

vecine: Şoldăneşti – 11,8 pers., Hînceşti – 12,8 pers., Strășeni  – 11,7 pers., Nisporeni – 

11,1 pers., Ungheni – 10,7 pers., Telenești – 10,4 pers., Rezina – 10,4 pers., Călărași – 10,3 

pers.; şi mai mare decît în Ialoveni – 5,0 pers. În anii 2012-2014 numărul mediu de zile-

paturi utilizate într-un an s-a redus de la 291 în anul 2012 pînă la 267 în anul 2014.  
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Tabel 53. Activitatea de staţionar  

INDICATORI 

Anii Informativ: 
mediu pe 

raioanele ţării 
în anul 2014  

2012 2013 2014 

Numărul paturi la 10 mii locuitori, un.  20,9 20,8 20,8 28,8 
Nivelul de spitalizare a bolnavilor la 100 locuitori, pers.  8,5 8,6 8,3 11,2 
Durata medie de spitalizare a bolnavului la pat, zi 7 7 7 7 
Letalitatea de staţionar 1,7 1,6 1,9 1,5 
Număr mediu zile-pat utilizat în an  291 292 267 291 
Ponderea de utilizare a patului pe an, % 90,8 91,1 83,5 90,9 
Rotaţie pat 40 41 40 39 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 – Activitatea de staţionar. Ministerul 
Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: 
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/04._activitatea_de_stationar.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de 
sănătate din Moldova anul 2013 - Activitatea de staţionar. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 
23.12.2015. Disponibil:  http://www.ms.gov.md/sites/default/files/4._activitatea_de_stayuionar.pdf] 

1.7.1.2.2. Asistenţa medicală primară (AMP) 

AMP este cea mai eficientă, din punctul de vedere a costurilor, formă de îngrijire medicală, 

care a avut cea mai mare influenţă asupra indicatorilor de sănătate. Pe parcursul anului 

2014 în instituţiile de asistenţă medicală de ambulatoriu au fost efectuate 421982 vizite, 

ceea ce este mai mare decît în anul 2012 – 396207 vizite. În rezultat, numărul mediu de 

vizite într-un an la un locuitor, care locuieşte în acest raion a constituit 4,6 unităţi (faţă de 4,3 

un. în anul 2012). În anul 2014 acest indicator a fost mai mic, decît nivelul mediu pe 

raioanele ţării (4,8 unităţi).  

În anul 2014 numărul mediu de vizite la medicul de familie a constituit 222082, ceea ce este 

mai mare, decît în anul 2012. În rezultat numărul mediu de vizite la medicul de familie într-un 

an la un locuitor, care locuieşte în raionul deservit în anul 2014 a constituit 2,4 un., dar în 

anul 2012 - 2,3 un. Conform acestui indicator raionul Strășeni nu depăşeşte nivelul mediu pe 

raioanele ţării (2,6 un. în anul 2014). În total, ponderea vizitelor cu scop profilactic în anul 

2014 a constituit 33,5% (în anul 2012 – 32,8%), inclusiv a adulţilor 24,9% (în anul 2012 – 

23,7%) şi a copiilor pînă la 18 ani – 52,0% (în anul 2012 – 49,4%). Ponderea vizitelor la 

domiciliu cu scop profilactic – 29,5% (în anul 2012 – 28,6%).  

Tabel 54. Asistenţa medicală primară  

 

INDICATORI 

Anii Informativ: 
total\mediu pe 

raioanele ţării în 
anul 2014  

2012 2013 2014 

Vizite în instituţiile de asistenţă medicală de 
ambulatoriu – total, abs. 

396207 420961 421982 12444215 

Număr mediu vizite în an la 1 locuitor, care 
locuieşte în raionul deservit, unităţi 

4,3 4,6 4,6 4,8 

Vizite la medic de familie, abs. 209027 223569 222082 6827151 
Număr mediu vizite la medic de familie în an la 
1 locuitor, care locuieşte în raionul deservit, 
unităţi  

2,3 2,4 2,4 2,6 

Ponderea vizitelor cu scop profilactic, % 32,8 32,1 33,5 32,2 
- inclusiv a adulţilor, % 23,7 23,8 24,9 24,6 
- inclusiv a copiilor 0-8 ani, % 49,4 48,3 52,0 50,3 
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Ponderea vizitelor la domiciliu cu scop 
profilactic, % 

28,6 31,4 29,5 33,8 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 – Asistenţă medicală de ambulatoriu şi 
asistenţă medicală de urgenţă. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: 
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/06._amp_si_de_urgenta.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de sănătate 
din Moldova anul 2013 - Asistenţă medicală de ambulatoriu şi asistenţă medicală de urgenţă. Ministerul Sănătăţii 
al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil:  
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/6._asistenyua_medical_de_ambulator_ni_asisrenyua_medical_de_urgen
yu.pdf] 

1.7.1.2.3. Asistenţa medicală de urgenţă (AMU) 

Populaţiei raionului Strășeni i se acordă asistenţa medicală de urgenţă în regim non-stop. 

Numărul apelurilor prin telefon în dispeceratul central «903» al staţiei de AMU în anul 2014 a 

constituit 22165 apeluri, din care solicitări efectuate – 21862, inutile – 303. În total numărul 

solicitărilor a constituit 237,3 solicitări la 1000 locuitori. Numărul de solicitări la 1000 locuitori 

urbani a constituit 383,4. Numărul de solicitări la 1000 locuitori rurali a constituit 297,0. 

Ponderea solicitărilor efectuate de medici – 70,8%. 

În anul 2014 asistenţa medicală de urgenţă a fost acordată  22780 pers., de către echipa 

generală (de medici) – 15487 pers. (14113 pers. în anul 2013), de echipa de felceri – 6375 

pers. (7767 pers. în anul 2013). Numărul deceselor în prezenţa echipelor de asistenţă 

medicală de urgenţă în anul 2014 a constituit 10 pers. (în anul 2013 – 13 pers.). Numărul 

bolnavilor ambulatoriu deserviţi (adresaţi de sinestătător) în anul 2014 – 918 pers. (în anul 

2013 – 741 pers.). Numărul mediu de solicitări la o echipă de AMU într-o tură în anul 2014 – 

11,98 (în anul 2013 – 12,0).  

1.7.1.2.4. Cadrele medicale 

Completarea instituţiilor medico-sanitare cu medici în general are o tendinţă de majorare 

constituind în anul 2012 – 85,8% faţă de 87,2% – în anul 2014. Totodată, în sectorul 

spitalicesc acest indicator a scăzut de la 95,0% în anul 2012 pînă la 93,3% în anul 2014, 

adică cu 1,7 p.p.; în sectorul de asistenţă medicală primară – de la 89,9% pînă la 89,0%, 

adică cu 0,9 p.p.; în secţia consultativă – de la 90,1% pînă la 89,7%, adică cu 0,4 p.p. 

Tabel 55. Completarea instituţiilor medico-sanitare cu medici, %  

 

INDICATORI 

Anii Informativ: 
mediu pe 

raioanele ţării 
în anul 2014  

2012 2013 2014 

Total  85,8 88,1 87,2 82,2 
inclusiv     

Sectorul spitalicesc 95,0 93,9 93,3 88,5 

Sectorul de asistenţă medicală primară 89,9 94,7 89,0 81,9 

Secţia consultativă 90,1 90,1 89,7 84,6 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 - Resursele ocrotirii sănătăţii. Ministerul 
Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: 
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/02._resursele_ocrotirii_sanatatii.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de 
sănătate din Moldova anul 2013 - Resursele ocrotirii sănătăţii. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 
23.12.2015. Disponibil:  http://www.ms.gov.md/sites/default/files/2._resursele_ocrotirii_sntyuii.pdf] 
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Numărul total de medici în raion s-a redus puţin de la 153 pers. în anul 2012 pînă la 152 

pers. în anul 2014. Gradul de asigurare a populaţiei cu medici calculat la 10 mii locuitori a 

constituit 16,5 pers. în anul 2014 (în anul 2012 – 16,7 pers.). Conform acestui indicator 

raionul Strășeni depăşeşte nu numai nivelul mediu pe raionalele ţării (15,8 pers. la 10 mii 

locuitori), dar şi raioanele vecine – Rezina (14,1 pers. la 10 mii locuitori), Șoldănești (15,9 

pers. la 10 mii locuitori), Telenești (14,7 pers. la 10 mii locuitori), Ungheni (14,6 pers. la 10 

mii locuitori), Nisporeni (13,8 pers. la 10 mii locuitori), Hîncești (14,7 pers. la 10 mii locuitori), 

Călărași (14,0 pers. la 10 mii locuitori). 

Tabel 56. Cadrele medicale  

 

INDICATORI 

Anii Informativ: 
mediu pe 

raioanele ţării în 
anul 2014  

2012 2013 2014 

Numărul total de medici, pers.  153 150 152 4110 
      inclusiv – numărul medicilor de familie, pers. 46 42 39 1069 
Gradul de asigurare a populaţiei cu medici - total, 
pers. la 10 mii locuitori 

16,7 16,3 16,5 15,8 

Gradul de asigurare a populaţiei cu medici de 
familie, pers. la 10 mii locuitori 

5,0 4,6 4,2 4,1 

Numărul total al asistentelor medicale, pers. 262 253 244 9333 
Gradul de asigurare a populaţiei cu asistente 
medicale, pers. la 10 mii locuitori 

28,6 27,5 26,5 36,0 

Ponderea medicilor cu categorii de calificare 
superioară, % 

48,4 48,0 48,0 56,1 

Ponderea personalului medical mediu cu categorii de 
calificare superioară, % 

63,8 66,4 69,7 63,0 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 - Resursele ocrotirii sănătăţii. Ministerul 
Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil: 
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/02._resursele_ocrotirii_sanatatii.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de 
sănătate din Moldova anul 2013 - Resursele ocrotirii sănătăţii. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 
23.12.2015. Disponibil:  http://www.ms.gov.md/sites/default/files/2._resursele_ocroirii_sntyuii.pdf] 

Numărul medicilor de familie s-a micşorat de la 46 pers., în anul 2012 pînă la 39 pers. în 

anul 2014. Calculat la 10 mii locuitori gradul de asigurare a populaţiei cu medici de familie a 

constituit 4,2 pers. în anul 2014 (în anul 2012 –  5,0 pers.). Gradul de asigurare a populaţiei 

cu medici de familie depăşeşte nivelul mediu pe raioane, care constituie 4,1 pers. în anul 

2014. 

Numărul asistentelor medicale s-a micșorat de la 262 pers. în anul 2012 pînă la 244 pers. în 

anul 2014. Calculat la 10 mii locuitori gradul de asigurare a populaţiei cu asistente medicale 

a constituit 26,5 pers. în anul 2014 (în anul 2012 – 28,6 pers.). Dar, trebuie de menţionat că 

acest nivel este mai mic decît nivelul mediu pe raioanele ţării (36,0 pers.), precum şi decît 

nivelul mediu pe raioanele vecine: Șoldănești (38,2 pers.), Telenești (32,1 pers.), Ungheni 

(37,8 pers.), Strășeni  (35,3 pers.), Nisporeni (33,1 pers.), Hînceşti (28,7 pers.), Călărași 

(31,9 pers.), Anenii Noi (29,5 pers.).Totodată, este mai mic decît în raioanele vecine: 

Ialoveni (23,8 pers.).  

În perioada de cercetare este înregistrată scăderea ponderii medicilor cu categorii de 

calificare superioară. În anul 2014 ponderea medicilor cu categorii de calificare superioară a 

fost 48,0%, în timp ce în anul 2012 – 48,4%. În acelaşi timp, în anul 2014 ponderea 

personalului medical mediu cu categorii de calificare superioară a fost 69,7%, în timp ce în 
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anul 2012 – 63,8%, adică majorarea cu 5,9 p.p. Trebuie de menţionat faptul, că acest nivel 

este mai mare decît nivelul mediu pe raioanele ţării (63,0 pers.), precum şi decît nivelul 

mediu pe raioanele vecine: Rezina (56,9 pers.), Ungheni (57,7 pers.), Strășeni  (42,2 pers.), 

Nisporeni (51,9 pers.), Ialoveni (60,4 pers.), Hînceşti (41,9 pers.), Călărași (60,6 pers.), 

Anenii Noi (63,9 pers.).Totodată, este mai mic decît în raioanele vecine: Teleneşti (71,1 

pers.), Șoldănești (80,0 pers.), Dubăsari (72,6 pers.), Criuleni (72,6 pers.). 

Asistenţa stomatologică. Pe parcursul anilor 2012-2014 în raionul Strășeni au funcţionat 9 

instituţii stomatologice, dintre care 1 – policlinica stomatologică, 8 - instituţie medico-

sanitare, care au secţii (cabinete) stomatologice. Numărul vizite la stomatologi şi dentişti în 

perioada anilor 2012-2014 s-a majorat, deci în anul 2014 numărul vizite la stomatologi au 

fost 22528 în timp ce în anul 2012 – 11119. Numărul vizitelor la stomatologi şi dentişti la 10 

mii locuitori în anul 2014 a fost 24,5, iar în anul 2012 – 12,1. 

Tabel 57. Asistenţa stomatologică 

 

INDICATORI 

Anii Informativ: 
total pe 

raioanele ţării 
în anul 2014  

2012 2013 2014 

Instituţii stomatologice - total 8 7 9 169 
din ele:     

- policlinici stomatologice - - 1 26 
- instituţii medico-sanitare, care au secţii 

(cabinete) stomatologice 
8 7 8 143 

Numărul vizite la stomatologi şi dentişti - total  11119 11574 22528 623230 
inclusiv de către copii 0-18 ani, pers. 4080 4639 13835 321505 

Numărul vizite la stomatologi şi dentişti la 10 mii 
locuitori 

12,1 12,6 24,5 24,0 

inclusiv la 100 copii 0-18 ani, pers. 20,0 23,0 69,0 59,4 

Sursa:  Anuarul statistic al sistemului de sănătate din Moldova anul 2014 – Activitatea secţiilor (cabinetelor) 
curativ-auxiliare. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil:  
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/13._activitatea_serviciilor_auxiliare.pdf]; Anuarul statistic al sistemului de 
sănătate din Moldova anul 2013 - Activitatea secţiilor (cabinetelor) curativ-auxiliare. Ministerul Sănătăţii al 
Republicii Moldova [Accesat 23.12.2015. Disponibil:  
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/aunturi/13._activitatea_secyuiilor_cabinetelor_curativ-auxiliare.pdf] 

Principalele probleme 

CAUZE EFECTE PROBLEMA PRINCIPALĂ 

- Un grad mai scăzut, decît în 

mediu pe raioanele ţării, de 

asigurare a populaţiei cu medici 

de familie şi asistente medicale. 

- O repartizare inegală a 

personalului medical în profil 

„oraş-sat”. 

- O pondere mai redusă decît 

media pe raioanele ţării a 

medicilor de calificare înaltă. 

O asigurare limitată a 

populaţiei, îndeosebi rurale, 

cu cadre medicale. 

- Îmbunătățirea asigurării cu 

cadre medicale. 

- Majorarea acoperirii 

populaţiei rurale cu servicii 

medicale de calitate. 
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Nivelul scăzut de cultură sanitaro-

medicală a populaţiei, îndeosebi 

rurale. 

- O atitudine inadecvată a 

oamenilor faţă de propria 

sănătate.  

- O adresare întîrziată a 

bolnavilor după asistenţă 

medicală. 

Ridicarea nivelului de cultură 

sanitaro-medicală a 

populaţiei, în special, a 

familiilor. 

Nivelul scăzut al remunerării 

muncii a tuturor lucrătorilor 

medical, mai ales al asistentelor 

medicale. 

Nivelul scăzut şi calitatea 

inadecvată a serviciilor 

medicale prestate 

populaţiei. 

Majorarea salariului 

personalului medical. 

- Cea mai frecventă morbiditate în 

rîndurile populaţiei este 

condiționată de maladiile non-

transmisibile, iar cauza este 

condiţiile dificile de viaţă ale unei 

categorii de persoane (sărăcia); 

- Cazurile de unele boli 

infecţioase, inclusiv tuberculoză, 

s-a majorat esenţial; 

- Informarea populaţiei privind 

consecinţele nerespectării 

igienei şi condiţiile unui mod 

sănătos de viaţă se poate face, 

inclusiv prin intermediul unei 

reviste locale. 

Informarea populaţiei privind 

consecinţele nerespectării 

igienei şi condiţiile unui mod 

sănătos de viaţă. 

Promovarea unui mod 

sănătos de viaţă. 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Pozitiv este faptul, că în 3 ani de cercetare nu 

a avut loc nici un caz de mortalitate maternă, 

direct legat de motive obstetriciene. 

- Prevalenţa generală a copiilor pînă la 18 ani 

are o tendinţă de scădere. 

- Reducerea morbidităţii și mortalității populaţiei 

raionului de tuberculoză. 

- Micșorarea în ultimii ani prevalenţei prin 

alcoolism în raionul Strășeni. 

- Îmbunătăţirea situaţiei cu incidenţa bolilor 

venerice în ultimii ani: incidenţa prin sifilis s-a 

redus, incidența prin gonoree și scabie s-a 

micșorat. 

- Reducerea natalității populaţiei, indicatori 

destul de înalți a mortalităţii şi mai ales 

creșterea mortalităţii infantile. 

- Tendinţa de creștere a prevalenţei 

generale a populaţiei raionului. 

- Creșterea prevalenţei prin narcomania în 

perioada anilor 2012-2014 în raion. 

- Majorarea în ultimii ani ponderii femeilor 

aflate la evidenţă din numărul total de 

bolnavi de alcoolism şi psihoze alcoolice. 

- Gradul de asigurare a populaţiei raionului 

cu paturi de spital este mai mic decît 

mediu pe raioanele țării. 
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-  Tendinţa de îmbunătățire a completării 

instituţiilor medico-sanitare cu medici. 

- Creșterea personalului medical mediu cu 

categorii de calificare superioară. 

- Majorarea instituții stomatologice și numărului 

vizite la stomatologi și dentiști în raion în 

perioada anilor 2012-2014. 

- Creșterea numărului mediu de vizite la 

medicul de familie în perioada de 

cercetare. 

- Reducerea numărului total de medici în 

raion. Reducerea medicilor de familie. 

- Reducerea asistentelor medicale. 

- Scăderea ponderii medicilor cu categorii 

de calificare superioară. 

- Repartizare inegală a personalului medical 

în profil teritorial “oraş-sat”. 

- Un nivel scăzut de remunerare a muncii 

personalului medical, în special a 

asistentelor medicale. 

- Un nivel redus a culturii sanitare a 

populaţiei, îndeosebi din localităţile rurale. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Majorarea acoperirii cu asigurare medicală 

obligatorie a populaţiei raionului. 

- Atenţia crescîndă a organelor administraţiei 

publice centrale şi locale ale raionului faţă 

de problemele sănătăţii populaţiei. 

- Efectuarea politicii de descentralizare a 

administraţiei publice, transferarea la nivel 

local (raional) rezolvarea problemelor de 

sănătate a populaţiei şi a resurselor 

financiare şi materiale corespunzătoare. 

- Utilizarea proiectelor investiţionale pentru 

modernizarea infrastructurii medicale a 

raionului. 

- Păstrarea decalajului semnificativ între 

calitatea serviciilor medicale prestate 

populaţiei urbane şi rurale. 

- Vîrsta înaintată a lucrătorilor medicali, lipsa 

specialiştilor tineri, în special în localităţile 

rurale. 

- Raza mare de deservire medicală a 

populaţiei rurale. 

- Sistemul ineficient de remunerare şi 

stimulare a muncii împreună cu condiţiile 

nesatisfăcătoare de muncă, determină 

plecarea personalului medical din sistemul 

de ocrotire a sănătăţii. 

- Instabilitatea economică şi limitările legate 

de aceasta a finanţării sistemului ocrotirii 

sănătăţii din mijloacele bugetului de stat. 
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Recomandări 

Recomandarea 

Puncte slabe şi/sau 

ameninţările care necesită 

a fi soluţionate prin 

intermediul recomandării 

Resurse şi puncte forte 

utilizate pentru generarea 

recomandărilor în vederea 

soluţionării problemelor 

- Asigurarea acoperirii cu cadre 

medicale a instituţiilor medicale, 

în special în localităţile rurale. 

- Asigurarea creşterii ponderii 

medicilor şi a personalului mediu 

medical de categorie înaltă, 

îndeosebi în localităţile rurale. 

 

- Un grad scăzut de 

asigurare, decît pe 

raioanele ţării, a populaţiei 

cu medici şi cu asistente 

medicale. 

-  O repartizare inegală a 

personalului medical în 

profil “oraş-sat”. 

- Un raport mai scăzut, decît 

pe raioanele ţării, a 

ponderii medicii și 

personalului medical de 

calificare înaltă. 

- Atingerea nivelului 

mediu pe raioanele țării 

asigurării a populaţiei cu 

cadre medicale, inclusiv 

de calificare înaltă. 

- Îmbunătăţirea repartizării 

teritoriale a personalului 

medical în profil „oraş-

sat”. 

- Excluderea treptată din sectorul  

spitalicesc a prestării serviciilor 

non-medicale.  

- Efectuarea reprofilării paturilor de 

profil în paturi pentru îngrijire de 

lungă durată a bolnavilor cu boli 

cronice. 

Utilizarea ineficientă a 

infrastructurii spitaliceşti. 

- Externalizarea serviciilor 

spitaliceşti non-medicale  

- Reprofilarea fondului 

spitalicesc de paturi  

Crearea în instituţiile medicale a 

condiţiilor de muncă decente pentru 

personalul medical şi a condiţiilor 

normale pentru tratarea oamenilor 

bolnavi. 

Baza tehnico-materială  a 

instituţiilor medicale este  

perimată.  

Consolidarea bazei tehnico-

materiale ale sănătăţii. 

Elaborarea la nivel naţional a 

proiectului de modificare a 

legislaţiei privind remunerarea 

muncii în sectorul bugetar. 

Nivelul redus de remunerare 
a muncii personalului 
medical, îndeosebi a 
asistentelor medicale. 

Majorarea remunerării 
muncii lucrătorilor medicali. 

- Informarea populaţiei privind 

consecinţele nerespectării igienei 

şi condiţiile unui mod sănătos de 

viaţă. 

- Intensificarea activităţilor de 

promovare a modului sănătos de 

viaţă, precum şi intensificarea 

aspectelor de conlucrare cu 

mass-media în domeniul 

promovării sănătăţii şi informării 

populaţiei despre 

comportamentele cu risc pentru 

sănătate. 

Consecinţele nerespectării 

igienei şi condiţiile unui mod 

sănătos de viaţă. 

Promovarea unui mod 

sănătos de viaţă. 
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1.7.2. Sistemul educaţional 

 

Infrastructura educaţională din raionul Străşeni stă la baza activităţii desfăşurate şi acţiunilor 

întreprinse prin realizarea obiectivelor cuprinse în priorităţile de dezvoltare a raionului prin 

eforturile Consiliului raional, Direcţia învățămînt, administraţiilor instituţiilor preşcolare, 

şcolare, complementare, etc. Anul 2014 a fost marcat de două mari evenimente ce 

semnifică o reformă profundă a educaţiei de toate nivelurile şi care facilitează integrarea 

sistemului de învățămînt din Republica Moldova în aria europeană a educaţiei: aprobarea 

Codului Educaţiei şi aprobarea Strategiei “Educaţia 2020”, îmbunătăţirea calităţii resurselor 

umane, asigurarea creşterii relevanţei şi aplicabilităţii studiilor,  fortificarea şi  reformarea 

condiţiilor educaţionale în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din raion, valorificarea şi 

impactul resurselor umane asupra procesului educaţional. În acest context, procesul 

educaţional este susţinut de o serie de documente de politici implementate şi monitorizate: 

 Strategia Naţională de Dezvoltare ” Moldova 2020”;  

 Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 aprilie 2014; 

 Strategia Naţională ”Educaţia pentru toţi”, pe anii 2004-2015 şi Planul naţional de 

acţiuni ”Educaţia pentru toţi”;  

 Proiecte de legi, proiecte de hotărîri ale Guvernului R. Moldova;  

 Ordine privind activitatea de bază a Ministerului Educaţiei;  

 Legea privind administrația publică locală; 

 Hotărîri de Guvern; 

 Decizii ale Consiliului Raional; 

 Programul de dezvoltare a învățămîntului pentru anii 2016-2020. 

Implementarea reformei structurale în educaţie urmăreşte realizarea obiectivului, asigurarea 

accesului pentru toţi copiii la educaţia de calitate. Educaţia de calitate poate fi asigurată în 

instituţiile ce-şi desfăşoară procesul educaţional în clădiri – tip, ce întrunesc regulile şi 

normativele sanitaro – epidemiologice unice privind amenajarea, întreţinerea şi organizarea 



 

99 
 

regimului în şcoli. În anul 20153 au fost examinate peste 30 chestiuni. Pe parcursul anului de 

învăţămînt au fost organizate şi desfăşurate 12 şedinţe cu managerii şcolari şi 6 şedinţe cu 

managerii preşcolari  în problemele  ce ţin de organizarea procesului educaţional şi 

asigurării calităţii educaţiei. S-au examinat 84 chestiuni tematice cu referire la 

instituţionalizarea copiilor de vîrstă preşcolară, şcolară, proiectarea - programarea activităţii 

instituţiilor, diversitatea aspectelor de funcţionalitate a grădiniţelor şi şcolilor, rezultatele 

actului educaţional, educaţia incluzivă, rezultatele inspecţiilor realizate, rezultatele evaluării 

copiilor la debutul şcolar şi rezultatele examenelor la finalizarea treptelor de şcolaritate.  Au 

fost realizate inspecţii tipologice în toate instituţiile de invăţămînt în problemele 

organizaţionale manageriale, realizarea curriculumului preşcolar, şcolar, atestare, pregătirea 

instituţilor către noul an şcolar, asigurarea cu cadre didactice calificate, proiectarea didactică 

şi managerială, pregătirea pentru funcţionalitate în perioada rece a anului, asigurarea 

didactică, prevăzute de planul de activitate al Direcţiei învăţămînt. Reorganizarea instituţiilor 

de învățămînt se efectuează prin modificarea statutului acestora sau prin lichidare.  

Tabel 58. Optimizarea instituţiilor de învățămînt în raionul Străşeni, în perioada 2011-2015 

Nr. 

d/o 
Instituţia 

Anul 

reorganizării

, lichidării 

Tipul 

optimizării 

Localitatea unde sunt 

transportaţi elevii 

după optimizare 

Destinaţia clădirii instituţiei 

de învățămînt optimizat 

1 Gimn.Saca 2011 lichidare LT”M.Eminescu 
„Străşeni 

Grădiniţa de copii Saca 

2 Gimn.Făgureni 2012 lichidare LT”M.Eminescu 
„Străşeni 

La balanţa primăriei 
Străşeni.Nu se utilizează 

3 Gimn.Negreşti 2012 Reorganiza
re în şcoală 
primară/gră
diniţă 

Gimn.”M.Viteazul” La balanţa primăriei 
Negreşti.Nu se utilizează 

4 Gimn.Ghelauza  2013 lichidare Gimn.Recea 
Gimn.”M.Viteazu” 

Grădiniţa de copii Ghelauza 

5 Gimn. Grebleşti 2014 lichidare Gimn.Rădeni La balanţa primăriei 
Grebleşti.Nu se utilizează 

6 Gimn.Lupa-Recea 2014 lichidare Gimn.Codreanca  La balanţa primăriei 
Codreanca.Nu se utilizează 

7 Gimn.Stejăreni 2015 Reorganiza
re în şcoală 
primară/gră
diniţă 

LT”M.N.Vornicescu” 
Lozova 

Şcoala primară/grădiniţă 
Stejăreni 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

Reforma structurală în educaţie a început să fie implementată în raionul Strășeni din anul de 

studii 2011-2015, în această perioadă au fost optimizate 7 instituţii de învățămînt. Respectiv, 

două şcoli medii au fost reorganizate la decizia Consiliului raional, iar cinci lichidate.  

 

 

Figura 23. Principalii indicatori ai instituţiilor de învățămînt din raionul Străşenii, în anul 2015 

                                                           
3
 http://crstraseni.md/index.php?pag=page&id=800&l=ro 
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Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

Sistemul de învățămînt din raionul Străşeni este structurat pe următoarele trepte de 

şcolaritate: educaţia preşcolară, învățămîntul primar, gimnazial şi liceal. Astfel, infrastructura 

şcolară a raionului în anul 2015 include: 73 instituţii preşcolare şi şcolare şi 3 instituţii 

complementare: 38 grădiniţe de copii, 19 gimnazii, 11 licee, 2 şcoli primare-grădiniţă, o 

şcoală sportivă şi două centre de creaţie. În anul de studiu 2015 au activat 1216 cadre 

didactice, dintre care 369 în instituţiile preşcolare, 796 cadre didactice în învățămîntul şcolar 

şi 51 cadre didactice în învățămîntul complementar. Prin urmare, în anul 2016, se constată o 

tendinţă de scădere a cadrelor didactice cu 13,3% în cadrul instituţiilor şcolare şi preşcolare, 

faţă de anul 2013. În anul de învățămînt 2014-2015 au fost angajaţi 18 tineri specialişti – 

cadre didactice.  

Figura 24. Dinamica numărului de cadre didactice în cadrul instituţiilor de învățămînt din raionul 
Străşeni, în perioada 2013-2016 

 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

1.7.2.1. Învățămîntul preşcolar din raion 

Oferta educaţională din învățămîntul preşcolar este asigurată doar de sectorul public. 

Conform datelor oferite de BNS, în anul 2014, în localităţile raionului Străşeni au activat 38 

de instituţii preşcolare cu 76 de copii la 100 de locuri, acest trend fiind în creştere, dar mai 

puţin decît nivelul înregistrat pe ţară – 86 de copii, ceea ce denotă faptul că instituţiile 

preşcolare au potenţial nevalorificat. Numărul instituţiilor preşcolare este în creştere, în 2008 

s-au înregistrat 32 de instituţii, iar în 2014 – 38 de instituţii preşcolare. Din 38 instituţii 

preşcolare – 30 sunt amplasate în clădiri-tip, 8 în clădiri adaptate la condiţiile de realizare a 

sistemul de învăţămînt preşcolar. Spaţiul rezervat pentru realizarea procesului educaţional 

se utilizează la 78% din numărul total de locuri disponibile. Pe parcursul anului 2014-2015 s-

au reorganizat instituţiile preşcolare din satele Vorniceni şi Sireţi prin divizare, asigurînd 

Instituţii de învățământ - 73 

Instituţii complementare - 3 

Şcoli primare-grădiniţe - 2 Gimnazii - 19 

Licee - 11 Instituţii preşcolare - 38 

Şcoli sportive - 1 Centre de creaţie - 2 
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dezvoltarea reţelei cu 2 grădiniţe în care au fost înmatriculaţi 175 copii. Prin urmare, s-au 

finisat lucrările de construcţii şi amenajare a grădiniţei de copii din satul Micleuşeni, care 

asigură instituţionalizarea a 100 copii/4 grupe. În Gimnaziul Căpriana s-au creat condiţii şi s-

au deschis 2 grupe preşcolare în incinta unui bloc separat. 

Figura 25. Principalii indicatori ai instituţiilor preşcolare din raionul Străşeni, în perioada 2008-2015 

 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către BNS. 

Numărul copiilor înscrişi în cadrul instituţiilor preşcolare a crescut în perioada 2008-2014, de 

la 3064 de copii la 4018 de copii sau cu o creştere de 30,2%. Respectiv, în anul 2014 din 

total copii 88,9% sunt copii cu vîrsta de 3 şi peste, iar 11,1% reprezintă copii pînă la 3 ani, 

această pondere este în scădere cu 0,7 p.p. faţă de anul 2013. 

Tabel 59. Evoluţia copiilor în  cadrul instituţiilor preşcolare din raionul Străşeni, în perioada 2008-2015 

Anii Nr. de copii 
%, din copii cu vîrsta pînă 

la 3 ani 
%, din copii cu vîrsta  de 
3 ani şi peste 

2008 3064 10,3 89,7 
2009 3077 9,4 90,6 
2010 3192 9,8 91,1 
2011 3445 10,7 89,3 
2012 3792 9,7 90,3 
2013 3935 11,8 88,2 
2014 4018 11,1 88,9 
2015 4209 10.4 89.6 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către BNS. 

În anul 2014 numărul cadrelor didactice antrenate în procesul de educaţie preşcolară era în 

număr de 347 (cu 16,4% mai mult decît în perioada 2010), ponderea cadrelor cu studii 

superioare reprezintă 51% mai mult cu 193 p.p. sau cu 82 cadre didactice faţă de 2010, ce a 

influenţat pozitiv asupra serviciilor educaţionale oferite copiilor. În anul 2014 la un cadru 

didactic în cadrul instituţiilor preşcolare îi revin 12 copii, acest număr fiind în creştere cu 2 

copii, faţă de anul 2009. Problema personalului calificat persistă în instituţiile preşcolare, 

unde 57% din personal au studii fără grad, iar 43% deţin grad didactic. 

Tabel 60. Evoluţia cadrelor didactice după vîrstă - învățămîntul preşcolar din raionul Străşeni, în 2014 
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 Total Din personalul de bază : 

pînă la 

25 

25-

29 

 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

 

45-49 

 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65  și 

pest

e 

Personal de 

conducere 

38 2 1 2 1 5 11 7 5 3 1 

Personal 

didactic 

369 25 35 41 34 38 47 47 43 19 2 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni. 

În anul 2014 în raion se atestă o mare pondere a cadrelor didactice cu vîrsta cuprinsă între 

45-54 de ani – 25,5%, iar cadrele didactice după vîrsta de 60 de ani constituie o cotă de 6%. 

Acest fenomen se explică prin îmbătrânirea cadrelor didactice din raion. Cadrele didactice 

participă la stagii de formare profesională în problematica reformei referitor la abilitatea 

curriculară.  

1.7.2.2. Învățămîntul mediul general în raion 

În anul 2015, învățămîntul preuniversitar în raionul Străşeni include 52 instituţii de învățămînt 

dintre care: 2 şcoli primare-grădiniţă, 19 gimnazii şi 11 licee. În ultimii ani (2013-2015), s-a 

redus populaţia şcolară din învățămîntul preuniversitar din raionul Străşeni, scăderea 

înregistrată în anul 2015 faţă de 2013 fiind de 7 %. Astfel, în anul de studiu 2014-2015 s-au 

înregistrat 9211 de elevi în 412 de clase şi cu un număr de cadre didactice de 742. Prin 

urmare, în anul de studii 2014-2015 au fost deschise 9 clase primare cu predare simultană 

în instituțiile: gimn. Onești-2 clase, gimn. Chirianca-2, gimn. Drăgușeni-1, gim. Roșcani -1, 

gimn. Stejăreni -2, LT N.Nekrasov-1. În procesul de instruire la domiciliu au fost încadrați - 

12 copii. 

Tabel 61. Principalii indicatori  ai instituţiilor preuniversitare din raionul Străşeni 

 Clase/elevi I-IV Clase/elevi V-IX Clase/elevi X-XII Total I-XII 

2014-2015 165/3861 201/4412 46/938 412/9231 

2013-2014 166/3741 217/4462 59/1109 442/9312 

2012-2013 181/3780 249/4795 68/1335 498/10000 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia de Învățămînt din raionul Străşeni 

Conform datelor prestate de BNS, în anul de învățămînt 2014/2015 în 33 de şcoli ale 

raionului Străşeni erau înregistraţi 9228 de elevi, reprezentând o micşorare de 14% de elevi 

faţă de anul 2010/2011. În medie pe ţară în anul 2012/2013, la 10 mii locuitori au revenit 

1073 elevi faţă de 1171 elevi în anul de studii 2010/2011. 

Figura 26. Evoluţia populaţia şcolară şi instituţiile din învățămîntul preuniversitar în raionul Străşeni,  
în perioada 2010-2015 
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Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către BNS 

În anul 2015, din totalul elevilor cuprinşi în învățămîntul primar, 42% reprezentau elevii din 

învățămîntul primar, 48% – elevii din învățămîntul gimnazial şi 10% – elevii din învățămîntul 

liceal. Comparativ cu anul de studii 2012 numărul elevilor din învățămîntul primar în anul 

2015 a crescut cu 4 p.p. cel gimnazial a crescut cu 0,04 p.p., cel liceal a crescut cu 4 p.p. 

Dacă în ultimii ani observăm că ponderea numărului de elevi este în creştere atunci numărul 

scriptic de elevi este în scădere de la an la an, în anul 2015 numărul de elevi a scăzut cu 7% 

faţă de anul 2012. Diminuarea numărului de elevi s-a produs în ambele medii de rezidenţă şi 

în toate cele trei niveluri de învățămînt preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) şi este în 

strânsă legătură cu evoluţia demografică şi cu alegerea făcută de elevi în favoarea şcolilor 

din oraşele vecine, îndeosebi în cazul liceenilor. În strânsă legătură cu diminuarea numărului 

de elevi se remarcă şi diminuarea numărului de cadre didactice. 

Figura 27. Structura cadrelor didactice în instituţiile de învățămînt primar şi secundar general din 
raionul Străşeni, în perioada 2011-2013 

 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către BNS 

Conform datelor prezentate de către BNS, în anul şcolar 2012/2013, învățămîntul 

preuniversitar Străşeni îşi desfăşurau activitatea 909 de cadre didactice (învăţători şi 

profesori). Astfel, în raion cadrele didactice cu o vechime în muncă în domeniul pedagogic 

pînă la 3 ani au constituit 8% de persoane sau cu 2 p.p. mai puţin faţă de anul de studii 

2010/2011. Respectiv, şi numărul cadrelor didactice cu o vechime în muncă mai mult de 18 

ani constituie 61% cu 2 p.p. mai puţin faţă de anul de studii 2010/2011. 

Tabel 62.Structura  cadrelor didactice în instituţiile de învățămînt primar şi secundar general din 
raionul Străşeni, în perioada 2014-2015 
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Ani Cadre 
didactice 

- total 

pînă la 2 
ani 

de la 2 
pînă la 5 

ani 

de la 5 
pînă la 
10 ani 

de la 10 
pînă la 
15 ani 

de la 15 
pînă la 
20 ani 

de 20 ani 
si peste 

2013/14 775 51 59 73 72 76 444 
2014/15 742 38 39 74 80 59 448 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către BNS 

În anul 2016 numărul cadrelor didactice antrenate în procesul de educaţie preuniversitar, 

conform datelor prezentate de către Direcţia de  Învățămînt Străşeni, este de 742 (cu 21% 

mai puţin decît în perioada 2009-2010), dintre care 176 de cadre constituie învățămîntul 

primar şi 566 de cadre învățămîntul gimnazial şi liceal. Ponderea cadrelor cu grad didactic 

reprezintă 71%, iar 29% din cadre fară grad. Raportul elevi/cadre didactice s-a menţinut 

constant în ultimii 2 ani la valoare de 12,4 şi se datorează scăderii numărului de cadre 

didactice şi de elevi. Acest fapt ar putea fi valorificat, în special în mediul rural, fiind posibilă 

creşterea nivelului calitativ al actului didactic, situaţie ce va permite ca profesorii, respectiv, 
învăţătorii să dedice mai mult timp pentru instruirea fiecărui elev în parte. Evoluţia numărului 

de absolvenţi în raion este în scădere de la an la an. În anul 2015 numărul total de 

absolvenţi a constituit 1181, mai puţin cu 866 de absolvenţi sau cu 35% mai puţin faţă de 

anul 2009 (1814 de absolvenţi).  

Tabel 63. Evoluţia numărului de absolvenţi din învățămîntul preuniversitar din raionul Străşeni,  în 
perioada 2009-2015 

Instituţia 

educaţională 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Şcoală medie de 

cultură generală 

76 115 69 - - - - 

Gimnaziu 1325 1239 1099 1030 902 753 900 

Liceu 413 324 414 477 314 235 281 

Total 1814 1678 1582 1507 1216 988 1181 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

În anul 2015, numărul elevilor ce au studiat limba engleză este de 4794 în gimnazii şi licee, 

la limba franceză acest indicator a constituit 2986 de elevi. În perioada 2010-2014, ponderea 

elevilor ce au studiat limba engleză în numărul total de elevi ce au studiat limbi străine, a 

crescut de la 33% la 39%, iar în cazul limbii franceze acest indicator a crescut de la 20% în 

anul 2010 la 24% în anul 2014. Tendinţa de creştere a ponderii elevilor din raion ce au 

studiat limba franceză şi engleza ca limbi cele mai preferată de circulaţie şi comunicare 

internaţională este o premisă foarte importantă pentru elevii ce planifică să-şi continue 

studiile sau să se angajeze la muncă peste hotare. 

Tabel 64. Limbile străine studiate în perioada 2010-2015 

Anii 

 

Limba 
franceză 

Limba engleză 
Limba 
German
ă 

Limba 
italiană 

Limba 
rusa 

Limba 
spaniolă 

2010 4802 4915 29 44 4973 0 

2011 4251 4617 56 47 4910 0 
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2012 3988 4866 27 18 4627 0 

2013 3262 4759 38 7 4461 0 
2014 3355 4895 11 0 4410 0 
2015 2986 4794 27 0 7293 84 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

Una din problemele principale ce persistă în Republică dar şi în raionul Străşeni este 

migraţia populaţiei în ţările din Europa şi Rusia, respectiv şi în alte raioane din republică 

(familii tinere, copii, cadre didactice). Una dintre cauze ar fi situaţia socio-economico din 

ţară, existenţa unei oferte tot mai scăzute pe piaţa muncii. Totuşi, observăm că în anul 2015 

fluctuația externă a elevilor a scăzut cu 50% faţă de anul 2014. Astfel, numărul elevilor 

plecați peste hotarele republicii este de 39 de elevi în anul 2015, mai puţin decît în anii 

precedenți de studii (79 elevi în 2013-2014, 114 în 2012-2013).  

Tabel 65. Fluctuaţiile interne şi externe a elevilor în raionul Străşeni, 2015 

 În instituțiile de 

învățămînt din raion 

În instituțiile 

din alte raioane 

Peste hotarele 

republicii 

Total 

Elevi plecați  

Clasele primare 20 4 14 38 

Clasele gimnaziale 18 12 11 41 

Clasele liceale 7 13 14 34 

TOTAL 45 29 39 113 

Elevi veniți  

Clasele primare 24 3 2 29 

Clasele gimnaziale 8 13 0 21 

Clasele liceale 2 10 0 12 

TOTAL 34 26 2 62 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

O altă problemă importantă ce persistă în raion este abandonul şcolar. Elevii care 

abandonează şcoala, s-au făcut remarcaţi prin absenteism şi alte dificultăţi de 

comportament, copiii provin din familii ce experimentează un stres existenţial cu probleme 

economice serioase, elevul nu este implicat în nici o activitate organizată de şcoală, formală 

sau nono formală.  

În anii de studii 2014 s-au înregistrat 3 cazuri de abandon şcolar în rîndurile copiilor cu vîrsta 

7-16 ani, fiind bazate pe diferite probleme, ca:  

 situaţia materială precară din familiile social-vulnerabile, care duce  la exploatarea 

copiilor prin muncă de către părinţii acestora; 
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 iresponsabilitatea părinţilor şi atitudinea negativă a familiei în raport cu şcoala; 

 migraţia continuă a părinţilor, copiii fiind  rămaşi sub supravegherea rudelor, vecinilor, 

care se ocupă superficial de situaţia şcolară a acestora; 

 climatul din familie care are un rol primordial în  cauzele abandonului şcolar,familiile 

acestor copii sunt dezorganizate din cauza divorţurilor care lezează autoritatea 

părinţilor; 

 lipsa de evidență de către APL a copiilor veniți în teritoriu și neprezentarea listelor de 

contingentare instituțiilor educaționale; 

 implicarea redusă în unele localități  APL, cadrelor didactice în profilaxia 

absenteismului și prevenirea abandonului școlar; 

 legătura sub nivel  dintre familie-şcoală-elev, ce duce la încălcarea gravă a 

Regulamentului şcolar, astfel încălcând Legislaţia cu privire la respectarea dreptului 

la studii. 

Tabel 66. Abandonul şcolar în raionul Străşeni, 2009-2014 

 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

Pentru prevenirea abandonului şcolar în toate instituţiile preuniversitare se întreprind măsuri 

concrete precum: 

 Implementarea principiului învățămîntului incluziv; 

 Menţinerea eficientă a relaţiilor de colaborare dintre şcoală-familie-comunitate; 

 Cunoaşterea aptitudinilor şi nevoilor fiecărui copil integrat în sistemul de 

educaţie; 

 Crearea în instituţiile educaţionale a unei atmosfere psihologice liniştite, în care 

elevii să se simtă confortabil şi în siguranţă; 

 Organizarea alimentaţiei elevilor la treapta primară şi gimnazială pentru copiii din 

familii social vulnerabile; 

 Organizarea diverselor concursuri în stabilirea şi consolidarea competitivităţii 

elevilor; 

 Copiii din familiile social-vulnerabile, să beneficieze de ajutoare financiare în 

vederea procurării rechizitelor şcolare şi altor bunuri din fondurile primăriilor şi din 

fondul social de susţinere a populaţiei; 

 Organizarea odihnei de vară, ca continuare a procesului educaţional; 

 Analiza stării moral-psihologice în fiecare clasă. 

 
Tabel 67. Nr. de elevi şcolarizaţi în cadrul învățămîntul preuniversitar din raionul Străşeni, în perioada 
2012-2015 
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 2012 2013 2014 2015 

Nr. de elevi 8957 8544 8438 8390 

Neşcolarizaţi 0 1 3 1 

Total învățămîntul 

preuniversitar 
8957 8545 8441 8391 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

Cauzele neşcolarizării din raionul Străşeni constituie: situaţia precară, refuzul categoric al 

părinţilor şi elevilor fugari, vagabondajul. Toți  elevii  neşcolarizaţi sînt din clasele  

gimnaziale. În instituţiile de învățămînt, de regulă din mediul rural, persistă şi fenomenul 

absenteismului şcolar, cauzat de lipsa de supraveghere părintească, condiţii materiale 

precare care motivează elevii să lucreze, insuccesul şcolar şi ignorarea şcolii etc. 

În general, problema ce ţine de şcolarizare şi prevenirea abandonului şcolar a fost 

permanent în vizorul managerului şcolar, a colectivului profesoral şi sub controlul autorităţilor 

publice locale, mai jos enumerăm cele mai importante constrângeri care persistă în raionul 

Străşeni: 

- Dezinteresul unor părinţi pentru şcoală, urmat de dezinteresul elevilor și statutul socio-

economic scăzut al familiei; 

- Prezenţa în localităţi a unui număr  considerabil de copii  rămaşi fără îngrijire din 

partea părinţilor (majoritatea plecaţi peste hotare) creează dificultăţi în 

instituţionalizarea elevilor; 

- Lipsa de evidenţă din partea APL a fluctuaţiei populaţiei din teritoriu, inclusiv a copiilor 

veniţi în teritoriu şi neprezentarea listelor de contingentare instituţiilor educaţionale; 

- Implicarea redusă în unele localităţi, a cadrelor didactice, în profilaxia absenteismului 

şi prevenirea abandonului şcolar; 

- Neacordarea de către majoritatea administraţiilor publice locale a ajutoarelor financiare 

copiilor din familiile social-vulnerabile. 

Tabel 68. Evoluţia familiilor incomplete, 2012-2015 

Anii Nr. de familii cu un părinte Divorțați și semi orfani Total 

2012-2013 1800 1450 3250 

2014-2015 1245 500 1745 

2011-2012 1432 998 2430 

2015-2016 1379 1030 2409 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

În raionul Străşeni, la finele anului de studiu 2015-2016, s-au înregistrat în evidenţele 

autorităţilor responsabile, un număr total de 1379 de familii cu un părinte, mai puţin cu 421 
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de familii faţă de anul 2012. Respectiv şi numărul familiilor divorţate şi semiorfane a scăzut 

în anul 2015 cu 29% faţă de anul 2012. Astfel, numărul familiilor incomplete este în scădere 

de la an la an, acest fenomen este îmbucurător, dar totuşi persistă îngrijorări pentru întregul 

raion şi mai ales pentru o categorie de copii, care nu se află sub directa supraveghere a unui 

adult (părinte, rudă sau cunoştinţă). Astfel, aceşti copii nu beneficiază de un mediu familial 

adecvat pentru dezvoltarea lor psiho-emoţională normală. Avînd vîrsta peste 13-18 ani şi 

fiind consideraţi aproape maturi, sunt lăsaţi de părinţi singuri, fără bunici sau alte rude. 

Evidenţiem faptul că, pentru această categorie de copii, riscurile de abandon şcolar, 

infracţionalitate şi consum de droguri este mare.  

Tabel 69. Contingentul copiilor din instituţiile complementare din raionul Străşeni  

Ani Instituţia Grupe/copii instituţionalizaţi 

2014-2015 CCTACA (Centrul de creaţie tehnico-aplicativă 

a copiilor şi adolescenţilor) 

12/180 

CCE ( Centrul de creaţie al elevilor) 32/453 

Şcoala sportivă 34/489 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către Direcţia Învățămînt din raionul Străşeni 

În cadrul Direcţiei învățămînt din raionul Străşeni activează Serviciul de Asistenţă 

Psihopedagogică. Astfel, în anul 2015 au fost luaţi la evidenţă şi s-a asigurat asistenţă 

prsihopedagogică pentru 356 copii cu CES şi au fost formate 187 cadre didactice şi 

manageriale. In instituţiile de învățămînt au fost create şi s-au conlucrat  cu  22 centre de 

resurse. Respectiv, s-au realizat 104 consilieri psihopedagogie în instituţiile preuniversitare 

din raion şi s-au întocmit  58  rapoarte ale copiilor examinaţi (evaluaţi şi reevaluaţi). După 

lichidarea şcolii auxiliare pentru copiii cu deficienţe mintale au fost reintegraţi în familie 30 

copii pe parcursul anului 2015.  

1.7.2.3. Baza tehnico-materială 

În rezultatul evaluării nivelului de pregătire a instituţiilor de învățămînt pentru noul an de 

studii, cît şi pentru perioada rece a anului 2016-2017, au fost identificate unele din instituţii 

de învățămînt care necesită reabilitare parţială, capitală sau se necesită procurării de 

materiale. Prin urmare, 30 instituţii de învățămînt din 32 de instituţii din raion dispun de 

cantine şcolare, capacitatea acestora este de 2320 locuri. Nu dispun de cantine gimn. 

Drăguşeni şi gimn. Pănăşeşti. Toate instituţiile sunt aprovizionate cu apă tehnică şi potabilă. 

În instituțiile de învățămînt în care apa nu corespunde cerințelor sanitare, este contractată 

apă potabilă îmbuteliată: Gimnaziul Bucovăț, Gimnaziul Pănășești, Gimnaziul Roșcani, 

Gimnaziul Gălești, Liceul Teoretic ,,I. Vatamanu” și grădinițele de copii: Greblești, Ghelăuza, 

Pănășești, Rădeni, Zamciogi. Astfel, 24 de instituţii preuniversitare dispun de sisteme de 

apeduct, 14  instituţii au construite fîntîni proprii; 25 instituţii dispun de sisteme de canalizare, 

11 instituţii au bazine de acumulare. Funcţionează staţii de epurare în instituțiile: Gimnaziul 

Bucovăţ şi Gimnaziul Recea. Nu dispune de un sistem de canalizare și blocuri sanitare 

interne Grădinița de copii Greblești. 
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Asigurarea cu calculatoare a instituţiilor şcolare este una dintre priorităţile fiecărei şcoli/liceu 

din raionul Străşeni. Numărul acestora este foarte mic raportat atît pe instituţii, cît şi pe 

numărul de copii din cadrul acestora. 

Tabel 70. Asigurarea cu calculatoare în raionul Străşeni 

Anul 
Nr. total de 

calculatoare 

Calculatoare utilizate 

de către elevi, unităţi 

Nr. de elevi la un 

calculator 

2010/2011 559 493 22 

2011/2012 587 513 20 

2012/2013 520 411 24 

2013/2014 528 411 23 

2014/2015 558 400 23 

Sursa: elaborat de autor conform datelor oferite de către BNS 

Principala sursă de finanţare a instituţiilor o constituie mijloacele bugetare. La pregătirea 

instituţiilor de învățămînt către anul de studii 2013 – 2014 au fost estimate mijloace băneşti 

în sumă de 169264,5 lei. Respectiv, în anul de studii 2014 s-au cheltuit 166000,6 lei, cu 15% 

mai mult faţă de anul 2013. Partea preponderentă a cheltuielilor publice din raion, a fost 

direcţionată pentru învățămînt (în anul 2013, ponderea cheltuielilor pentru învățămînt în 

totalul de cheltuieli a constituit 62%, în anul 2014, acest indicator s-a micşorat, atingând cota 

de 56%). În urma realizării grantului din partea Guvernului României, 26 grădiniţe4 de copii 

au beneficiat de reparaţii, renovări, în sumă de 13 mil 179 lei în anul 2015. Din Bugetul de 

Stat au fost alocate grădiniţelor de copii pentru renovări 770 mii lei. Cu ajutorul Consiliului 

raional Străşeni - autorităţilor publice locale s-au realizat lucrări în sumă de 700 mii lei. Din 

bugetul instituţiilor, asociaţiilor instituţiilor preşcolare şi cu contribuţia părinţilor şi a 

sponsorilor s-au efectuat reparaţii curente a edificiilor şi a terenurilor aferente. Prin urmare, 

s-a beneficiat de surse financiare în sumă de 15 000 euro, pentru reparaţia capitală a 

blocului alimentar  a grădiniţei de copii din satul Scoreni, resurse din proiectul “ACSAI” 

Olanda. Un alt proiect “Corpul Păcii”,â s-a realizat reparaţia capitale a blocului sanitar în 

grădiniţa nr. 1 Vorniceni în sumă de 45 000 lei şi reparaţia capitale a blocului alimentar în 

sumă de 4000 euro investiţii alocate de Ambasada Lituaniei.  

Totuşi, asigurarea financiară sub nivel a sistemului educaţional în raport cu necesităţile de 

dezvoltare, inclusiv dotarea insuficientă a bazei didactice şi tehnico-materiale reflectă o 

problemă importantă pentru dezvoltarea sistemului de învățămînt din raion. 

Principalele probleme 

Sistemul educaţional din raionul Străşeni se confruntă cu o serie de probleme majore. 

Elucidăm cele mai principalele probleme referitoare la acest domeniu: 

 Asigurarea insuficientă a bazei materiale a şcolilor şi inclusiv dotarea cu tehnică de 

calcul; 

 Migraţia părinţilor, fapt ce contribuie la neimplicare în educaţia copiilor; 

                                                           
4
 http://crstraseni.md/index.php?pag=page&id=800&l=ro 
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 Actualmente nu există o metodologie de planificare a resurselor umane pentru 

sistemul educaţional raional, care să aibă la bază acte normative, care vor stabili 

criterii şi condiţii de planificare durabile, bazate pe: a) necesităţile de perspectivă ale 

sistemului  educaţional în domeniul resurselor umane; b) numărul şi calitatea 

candidaţilor potenţiali la instruire în domeniul educaţiei; 

 Alimentarea elevilor din instituţiile de învățămînt nu este suficient de calitativă; 

 Mecanismele în vigoare de remunerare a muncii nu sunt bazate pe principii de 

salarizare diferenţiată, proporţional  performanţelor ceea ce demotivează tinerii în 

alegerea profesiei de medic şi îi orientează spre alte domenii mai avantajoase; 

 Curriculum opţional nu satisface nevoile tuturor elevilor, opţiunile se fac în funcţie de 

decizia majorităţii elevilor clasei sau în funcţie de încadrarea profesorilor. 

Analiza SWOT  

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Poziţia activă şi deschisă a managerilor 

şcolari spre schimbare în realizarea 

politicilor educaţionale. 

- Cadrul normativ de organizare şi 

desfăşurare a procesului educaţional 

adecvat. 

- Existența parteneriatelor între AP, 

instituţii educaţionale din raion cu 

omologii din alte raioane, ţări, regiuni etc. 

- Personal didactic calificat în proporţie de 

77%. 

- Ponderea cadrelor didactice cu gradul 

didactic  în cadrul învățămîntului şcolar 

este de 71% (17- grad didactic superior, 

66- grad didactic întâi, 481 – grad 

didactic doi); 

-  Ponderea copiilor instituţionalizaţi în 

grădiniţele de copii – 67%; 

- Creşterea numărului de cadre didactice 

din instituţiile preşcolare în anul 2016 cu 

8,2% faţă de anul 2013; 

- Rezultate înalte şi participări active la 

olimpiade republicane şi internaţionale; 

- Existenţa instituţiilor complementare 

(Centrul de creaţie al elevilor, Centrul de 

creaţie tehno-aplicativă a copiilor şi 

adolescenţilor şi Şcoala sportivă); 

- Parteneriate eficiente între instituţiile 

- Lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele 

didactice tinere (salarizare, condiţiile din 

şcoli, locuinţe sociale etc.). 

- Participarea insuficientă a comunităţii şi a 

familiei în soluţionarea problemelor şcolii. 

- Reducerea numărului de absolvenţi al 

instituțiilor preuniversitare cu 35% în anul 

2015 faţă de anul 2009. 

- Competenţe insuficiente, lipsa motivaţiei, 

indiferenţă din partea managerilor în 

realizarea unui sistem de management 

şcolar modern; 

- Elemente de planificare formală a 

activităţii unor instituţii educaţionale. 

- Interes neuniform din partea populaţiei şi 

a elevilor faţă de obţinerea studiilor de 

calitate. 

- Strategiile didactice continuă să fie 

preponderent tradiţionale, bazate pe 

activitatea profesorului. 

- Sistemul existent de formare continuă a 

cadrelor didactice deseori nu răspunde 

necesităţilor şi provocărilor. 

- Număr mare de copii cu cerinţe 

educaţionale speciale proveniţi din medii 

sociale şi familii defavorizate sau lipsiţi de 

supravegherea şi interesul părinţilor. 

- Resursele financiare alocate nu satisfac 

cerinţele funcţionării eficiente a sistemului 
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educaţionale şi familie. educaţional din raion. 

- Dotare insuficientă cu mijloace 

multimedia a instituţiilor, lipsa soft-urilor 

educaţionale licenţiate, număr insuficient 

de calculatoare comparativ cu numărul de 

elevi.  

- Bibliotecile şcolare nu sunt asigurate 

suficient cu literatură (didactică, 

beletristică, de referinţă).  

- În unele grădiniţe spaţiile educaţionale 

duc lipsă de dotările necesare pentru 

organizarea activităţilor.  

- Slabă participare la cursuri de formare şi 

perfecţionare datorită accesului la aceste 

cursuri prin  achitare de taxe. 

- Existenta cadrelor pensionate si 

necalificate la nivelul unor discipline 

şcolare. 

- Cresc atribuţiile cadrelor didactice, mai 

ales ale dirigintelui, care sunt obligate să-

şi ia asupra lor responsabilităţi ale 

părinţilor. 

- În unele instituţii preuniversitare activează 

pedagogi cu o sarcină didactică majorată, 

în altele – sub normă sau există funcţii 

incomplete, ca rezultat al crizei 

demografice. 

- Lipsa de specialişti care să realizeze 

activităţi extra-curriculare. 

- Insuficienta implicare a cadrelor didactice 

în proiecte 

interne/naţionale/internaţionale. 

- Cadrul normativ imperfect face din ce în 

ce mai dificilă selectarea şi angajarea 

personalului de conducere calitativ. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Posibili parteneri pentru eficientizarea 

procesului educaţional, atragerea 

mijloacelor financiare care ar contribui la 

dezvoltarea în sistemul educaţional din 

raion. 

- APL, agenţi economici, părinţi, comunităţi 

- Tendinţele demografice negative în raion; 

- Politica de salarizare existentă în domeniul 

educaţional, cu influenţe negative asupra 

calităţii actului educaţional. 

- Instabilitatea şi incertitudinea politică atît la 
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locale şi sociale deschise în susţinerea 

dezvoltării învățămîntului din raion.  

- Instituţii abilitate în ţară în analiza şi 

elaborarea propunerilor pentru 

eficientizarea procesului educaţional. 

- Instituţii abilitate în ţară şi peste hotare 

pentru dezvoltarea şi consolidarea 

capacităţilor şi competenţelor pentru 

cadrele didactice şi managerii şcolari. 

- Identificarea oportunităţilor de formare a 

cadrelor didactice.  

- Asigurarea cu şanse egale la învăţătura 

pentru copii cu CES; 

- Susţinerea tinerilor specialişti material şi 

financiar de către Guvernul RM, ME, CR, 

APL, administraţia şcolii. 

nivel central, cît şi la cel local; 

- Vîrsta înaintată a cadrului didactic la 

disciplinele şcolare de 40-50 de ani; 

- Plecarea profesorilor calificaţi din sistem; 

- Motivaţie scăzută a unor primării, agenţi 

economici, ONG-uri, părinţi, comunitate în 

colaborare şi parteneriat cu instituţiile 

educaţionale. 

- Reducerea numărului de elevi şi a 

numărului de ore pe discipline a determinat 

încadrarea unor cadre didactice care nu 

sunt specialişti la disciplina respectivă 

- Abandonul domeniului de învățămînt de 

către tinerii specialişti, cauzat de salariile 

mici şi nivelul de trai. 

- Lipsa motivaţiei şi a interesului 

absolvenţilor faţă de profesia de pedagog; 

- Supraîncărcarea cadrelor didactice cu 

sarcini şi activităţi neremunerate. 

- Sporirea numărului de copii rămaşi fără 

supravegherea părinţilor plecaţi peste 

hotare. 

 

Recomandări  

În urma analizei efectuate, se propun următoarele măsuri de ameliorare a problemelor şi de 

îmbunătățire a sistemului educaţional: 

 Promovare parteneriatului prin încheierea noilor contracte de colaborare şi 

cooperare; 

 Dotarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale (asigurarea cu materiale curiculare, 

didactice, etc.); 

 Optimizarea reţelei instituţiilor în scopul asigurării unui proces educaţional de calitate; 

 Asigurarea cadrelor didactice care intenţionează să îşi îmbunătăţească capacitatea 

profesională, prin suportul şi/sau cofinanţarea cursurilor sau vizitelor de studii; 

 Stabilirea unei culturi organizaţionale care ar crea o bună imagine instituţiilor; 

 Dezvoltarea unor programe vizând combaterea şi prevenirea abandonului şcolar; 

 Dezvoltarea practicilor educaţionale inclusive în învățămîntul general; 

 Crearea condiţiilor optime pentru atragerea cadrelor didactice tinere; 

 Garantarea egalităţii şanselor de acces în învățămîntul preuniversitar asigurîndu-se 

un standard optim, la nivelul drepturilor fundamentale; 

 Aplicarea corectă a curriculum-ului modernizat axat pe formarea competenţelor, 

utilizînd metode didactice centrate pe elev, valorificând potenţialul creativ al copiilor; 
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 Eficientizarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a evaluărilor rezultatelor 

şcolare la toate treptele de şcolarizare; 

 Diversificarea modalităţilor de evaluare şi reglare/remediere; 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin intermediul activităţilor extra 

didactice. 
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1.8. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
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1.8.1. Mediul de afaceri 

 

1.8.1.1. Cadrul național de politici pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Cadrul național de politici pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

Cadrul regulator ce reglementează businessul mic şi mijlociul în Republica Moldova este 

structurat pe principalele documente de politici pe termen mediu şi lung.  

 Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova ”Moldova 2020” care îşi 

propune prioritatea 4. ”Ameliorarea climatului de afaceri prin optimizarea cadrului de 

reglementare şi prin aplicarea tehnologiilor informaţionale în serviciile publice 

destinate mediului de afaceri şi cetăţenilor”. În continuare strategia prevede o serie 

de măsuri ce vor determina eliminarea barierelor regulatorii şi a celor administrative 

în calea dezvoltării mediului de afacero; 

 Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova ”Integrarea Europeană: 

Libertate, Democraţie, Bunăstare” conţine în lista de priorităţi şi Creşterea economică 

durabilă şi incluzivă, cu măsuri concrete de realizare: (I) promovarea inovaţiilor şi 

dezvoltării tehnologice a întreprinderilor, (II) dezvoltarea infrastructurii de suport 

pentru activitatea întreprinderilor, (III) simplificarea condiţiilor de garantare a 

creditelor şi împrumuturilor. 

 Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-

2020. 

 

1.8.1.2. Evaluarea mediului de afaceri 

 

Numărul de întreprinderi 

În ultimii ani, în raionul Strășeni s-a conturat o anumită tendinţă pozitivă privind numărul de 

întreprinderi. În anul 2014 în raionul Străşeni, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică 

(BNS), activau circa 854 de întreprinderi. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) constituie circa 

- 837 de întreprinderi sau 98% din totalul întreprinderilor, întreprinderi mari doar 17 unităţi 

sau 1,9% din totalul întreprinderilor.  
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Tabel 71. Numărul  de întreprinderi în raionul Străşeni, în anii 2009-2014, unităţi 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total, inclusiv: 635 675 713 746 800 854 

Mari 14 13 14 12 13 17 

IMM, din care 621 662 699 734 787 837 

Mijlocii 24 27 31 28 29 37 

Mici 134 138 141 165 174 185 

Micro 463 497 527 541 584 615 

Sursa: datele BNS 

 

Analiza principalilor indicatori caracteristici IMM în anul 2014 se prezintă astfel: 

 

Numărul de IMM-ri în anul 2014 a constituit 837 unităţi, ceea ce reprezintă 98% din numărul 

total de întreprinderi (854 unităţi), sau cu 50 de întreprinderi mai mult faţă de anul 2013. 

Numărul persoanelor care au activat în cadrul IMMî a constituit 5239 persoane sau 68,1% 

din numărul total de salariaţi. Veniturile din vînzări ale IMM în perioada de referință au 

însumat 1579,6 mil. lei, iar profitul pînă la impozitare a constituit 114,2 mil. lei. 

 

Tabel 72. Principalii indicatori caracteristici IMM-urilor anul 2014 

  Număr de 

întreprinderi 

Numărul salariaţilor Venituri din vînzări Profit (+), 

pierdere (-) 

pînă la 

impozitare, 

mil.lei 

mii 

unităţi 

Ponderea 

IMM în 

total, %  

mii 

persoane 

Ponderea 

în total 

raion, % 

mil. lei Ponderea în 

total raion, % 

Micro 615  73,5 1321  25,2 160 10,1  3,7 

Mici 185  22,1 2196  41,9 776,5  49,1 24,8 

Mijlocii 37  4,4 1722  32,9 643,1  40,7 85,7 

Total 

IMM 

837 98% 5239 68,1 1579,6 56,9 114,2 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS 

Dezvoltarea activităţilor antreprenoriale este unul dintre obiectivele principale ale dezvoltării 

regionale. În perioada 2009-2014 numărul  IMM s-a mărit cu 216 unități (de la 621 unităţi în 

anul 2009 pînă la 837 de unităţi în anul 2014). Totodată, s-a înregistrat o creştere a numărului 

tuturor tipurilor de întreprinderi, acest fenomen se explică prin creşterea numărului de 

microîntreprinderi. 
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În acelaşi timp, faptul că în anii 2009-2010 înfiinţarea de noi IMM a avut o creştere, 

demonstrează potenţialul antreprenorial şi necesitatea susţinerii dezvoltării sectorului IMM, 

ca o modalitate de relansare a creşterii economice în raion.  

Situaţia  sectorului IMM pe clase de mărime la nivelul anului 2014 este redată în felul 

următor: microîntreprinderile predomină cu o 

pondere de 73,5%, întreprinderilor mici 

22,1%, întreprinderile mijlocii 4,4%, din 

numărul total de IMM. În anul 2014, numărul 

microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi a 

celor mijlocii creşte lent.  

Dacă să facem o analiză a indicelui numărului 

de întreprinderi faţă de anul precedent, atunci 

observăm că, în anul 2014 ca şi în anii 

precedenţi s-a menţinut o poziţie pozitivă de 

creştere a numărului de IMM, care raportează la BNS (837 unităţi în a. 2014, în comparaţie 

cu 787 unităţi în anul 2013)  

Rata de creştere a numărului de întreprinderi în timp este un indicator ce relatează asupra 

tendinţelor stabile de dezvoltare a mediului de afaceri. Evaluarea situaţiei în dinamică indică 

că, numărul total de agenţi economici şi-a păstrat tendinţa de creştere în ultimii 5 ani, însă în 

anul 2014 s-a înregistrat o micşorare a indicilui numărului de întreprinderi cu 0,4 p.p. faţă de 

anul 2013. Totodată şi sectorul IMM a înregistrat  o micşorare a indicilui numărului de 

întreprinderi cu 0,9 p.p. faţă de anul 2013.  

 Tabel 73. Indicii numărului de întreprinderi în anii 2006-2014, în % faţă de anul precedent 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS 

Aşa cum s-a menţionat, IMM deţin ponderea predominată în structura întreprinderilor active 

în raionul Străşeni (98%). Sintetizînd, la nivel de regiuni se observă că aceeaşi panoramă 

este caracteristică pentru toate regiunile de dezvoltare, precum şi la nivel de ţară. 

La data de 29.12.2015 în raion au fost înregistrați 26018 agenţi economici, dintre care: 

întreprinderi individuale – 1994; societăţi cu răspundere limitată – 1589; gospodării țărăneşti 

(de fermieri) – 21653 ş.a. Numărul patentelor de întreprinzător valabile la 24.12.2015  au 

fost 236 de patente.  

Densitatea întreprinderilor 

Un indicator important care caracterizează dezvoltarea sectorului IMM este densitatea IMM 

în regiune, cu alte cuvinte numărul de IMM la 1000 locuitori, care exprimă densitatea 

întreprinderilor active sau intensitatea antreprenorială (densitatea întreprinderilor reprezintă 

numărul întreprinderilor care revin la 1000 locuitori din raion; cu cît acest număr este mai 

mare cu atît cererea internă este satisfăcută și numărul persoanelor angajate în cîmpul 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total intreprinderi 104,1 106,2 105,6 104,6 107,2 106,8 

IMM, inclusiv 103,8 106,6 105,6 105 107,2 106,3 

4,4 %

22,1 %

73,5 %

Mijlocii Mici Micro
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muncii crește). Acest indicator reflectă calitatea politicii de dezvoltare a IMM-urilor pe un 

anumit teritoriu şi activitatea antreprenorială a populaţiei  

Tabel 74. Evoluţia intensităţii antreprenoriale în perioada 2009-2014 în raionul Străşeni, mun. 
Chişinău şi pe ţară, unităţi 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS 

Deşi în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a acestui indicator de la 6,7 un/1000 loc în anul 

2009 pînă la 9,1 un/1000 loc în anul 2014, valoarea lui este mai mare decît media pentru 

regiunea Centru (Ungheni (8,7), Străşeni (8,7), Anenii Noi (8,2), Rezina (6,2), Criuleni (5,9), 

Hîncești (5,8), etc. Doar raionul Ialoveni înregistrează o densitate mai mare a întreprinderilor 

la 1000 de locuitori – 10,2), şi mult sub media pentru Republica Moldova, care constituie 

14,7 IMM la 1000 locuitori – anul 2014.  

Principalele sectoare de activitate preferate de agenţii economici la finele anului 2014, 

conform datelor BNS, arată că cele mai multe activităţi au fost înregistrate în comerţ cu 

ridicata şi amănuntul circa 355 întreprinderi (sau 42,4% din totalul IMM-lor 837) care este 

urmată de industria (prelucrătoare + extractivă) cu 119 întreprinderi (sau 14,2% din total), 

transporturi şi comunicaţii 9,2%, agricultură 8,1%, construcţii 7%, alte servicii 4,9%. 

Implicarea unui număr din ce în ce mai mare de IMM-uri în sectorul industrial, în perioada de 

referinţă, arată că acest sector se află în faza de dezvoltare  

Tabel 75. Structura agenţilor economici pe principalele genuri de activitate în anii 2010-2014,  unităţi 

Indicatori 
Numărul agenților economici 

2010 2011 2012 2013 2014 

 Agricultura, economia vînatul si silvicultura 47 41 50 60 68 

Industria extractivă 2 3 2 2 2 

Industria prelucrătoare 125 123 113 121 117 

Energie electrică și termică, gaze și apă 4 7 7 7 8 

Construcții 43 46 52 55 59 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice și 

personale 

268 286 316 330 355 

 Hoteluri și restaurante 19 21 19 20 21 

Transporturi și comunicații 56 62 62 65 77 

Nr. IMM la 1000 loc, unităţi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

r. Străşeni 6,7 7,2 7,7 8 8,6 9,1 

Total pe republica 12,3 12,8 13,3 13,9 14,3 14,7 
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7,80%

83,20%

6,10% 2,90%

Întreprinderi individuale Gospodării ţărăneşti (fermieri) 

SRL Altele

 Învățămînt 3 3 2 2 1 

Sănătate si asistenta sociala 10 10 12 13 16 

Alte activităţi de servicii colective, sociale si 

personale 36 34 38 41 41 

Sursa: datele BNS  

În dinamică, numărul de agenţi economici înregistrează o creştere stabilă astfel, în perioada 

anilor 2010-2014, în activitatea de comerţ cu ridicata şi amănuntul, datele indică un spor de 

1,3 ori al numărului de agenţi activi, în domeniul construcțiilor s-a înregistrat un spor de 1,3 

ori al numărului de agenţi economici activi, în domeniul transport şi comunicaţii (de 1,4 ori). 

Totodată în domeniul industriei prelucrătoare numărul agenţilor economici activi a scăzut cu 

8 unităţi faţă de anul 2010. 

Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă cea mai mare parte a antreprenorilor din 

sectorul real al raionului, fiind generatorul principal de noi locuri de muncă şi de creştere 

economică. Iată de ce, susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

reprezintă principalul obiectiv ale specialiştilor în domeniu. 

Evoluţia numărului de întreprinderi înregistrate în perioada anilor 2009-2015 au alcătuit circa 

1098 întreprinderi, ceea ce pune în evidenţă o serie de aspecte particulare din punct de 

vedere demografic, provocate de efectele crizei financiare şi economice. Totodată, numărul 

întreprinderilor lichidate în aceeaşi perioadă a constituit 362 întreprinderi.  

Procesul de intrare şi ieşire din piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii este unul firesc, care 
reiese din caracteristicile de fructificare a unor noi oportunităţi şi conjuncturi în piaţă, precum 
şi de adaptare la inovare, dezvoltare tehnologică, transformare calitativă şi orientare 
continuă către nevoile şi cererea clienţilor.  

Numărul şi structura întreprinderilor  

Conform informațiilor oficiale obținute la 
29.12.2014, pe teritoriul raionului 
Străşeni, după forma de proprietate a 
agenţilor economici înregistraţi, sunt 
26018 agenţi economici, inclusiv: 

 Întreprinderi individuale 1994; 

 Societate în nume colectiv – 1; 

 Gospodării ţărăneşti (fermieri) – 
21653;  

 Societate pe acţiuni -2; 

 Societate pe acţiuni de tip închis - 35; 

 Societate de acţiuni de tip deschis - 68; 

 Societate cu răspundere limitată – 1589; 

 Cooperative de consum – 31; 

 Alte cooperative – 2; 

 Întreprinderi de arendă – 3; 
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Alte forme organizatorico-juridice cuprind întreprinderi de stat (41) şi municipale (22), 

întreprinderi mixte, asociaţii gospodăriei ţărăneşti, etc. Ponderea majoritară este deţinută de 

gospodăriile ţărăneşti (83,2%) însă ponderea cea mai mică o deţin societate cu răspundere 

limitată 6,1%. 

Pe parcursul perioadei 01.01.2009 - 24.12.2015 numărul patentelor eliberate pe teritoriul 

raionului Strășeni erau de circa 1546 de patente de întreprinzător, numărul patentelor 

prelungite a constituit 6910 de patente de întreprinzător. Totodată la data de 24.12.2015 

numărul patentelor valabile a constituit 236 de patente de întreprinzător. Pe parcursul 

perioadei analizate majoritatea patentelor au fost înregistrate în comerţ cu ridicata şi 

amănuntul, în domeniul producerii de mărfuri, executarea de lucrări și prestarea de servicii şi 

cele mai puţine patente înregistrate au fost în domeniul agriculturii. În anul 2014 din numărul 

patentelor valabile la 24.12.2015 (236 patente) cele mai multe patente sunt înregistrate în 

domeniul comerțului cu amănuntul 118 patente. 

Rolul ÎMM în crearea de locuri de muncă 

În toate întreprinderile raionului Străşeni în a.2014 au fost angajate circa 6598 persoane. 

Totodată numărul de salariaţi raportaţi în anul 2014 la întreprinderile mari a constituit 20,6% 

sau 1359 persoane din numărul total de angajaţi. Concomitent sectorului IMM îi reveneau 

79,4%. IMM-urile generează cel mai mare număr de noi locuri de munca şi cu un cost de 

capital mai scăzut, constituind o importantă alternativă de combatere a şomajului. Avînd în 

vedere faptul că majoritatea noilor întreprinderi sunt mici şi mijlocii, reiese că acest sector 

absoarbe cea mai mare parte a forţei de muncă şi contribuie, în acelaşi timp, la formarea 

unei noi generaţii de patroni şi de angajaţi. Numărul persoanelor care au activat în 

întreprinderile mici şi mijlocii în perioada anului 2014 a constituit 5239 persoane sau 79,4% 

din totalul de angajaţi ai întreprinderilor, iar numărul de salariaţi la 1IMM  constituie 6,3 

persoane. 

Tabel 76. Evoluţia numărului de salariaţi în perioada anii 2006-2014,  persoane 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total, inclusiv: 6940 6604 6275 6161 6388 6550 6598 

Mari 2142 2001 1693 1788 1529 1284 1359 

IMM, din care 4798 4603 4582 4373 4859 5266 5239 

Mijlocii 1943 1621 1572 1302 1418 1814 1722 

Mici 1783 1861 1926 1870 2182 2156 2196 

Micro 1072 1121 1084 1201 1259 1296 1321 

Sursa: datele BNS  
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În sectorul IMM în anul 2014 s-a înregistrat o 

diminuare a numărului de salariaţi faţă de 2013 

cu circa 27 persoane (această diminuare a avut 

loc din contul micşorării numărul mediu de 

salariaţi la întreprinderile mijlocii). Totodată, 

numărul salariaţilor la întreprinderile mici şi 

micro au avut o tendinţă pozitivă la 

întreprinderile mici de la 1861 persoane în 2009 

pînă la 2196 persoane în 2014, la întreprinderile 

micro în anul 2009 a înregistrat 1121 persoane 

şi 1321 persoane în 2014.  

Repartizarea numărului de salariaţi pe clase de mărimi în anul 2014 observăm că cea mai 

mare pondere de salariaţi sunt la întreprinderile mici – 33,3%, la întreprinderile mijlocii – 

26,1% şi la întreprinderile micro – 20,0% din toţi salariaţii.  

Reducerea ocupării forţei de muncă în sectorul IMM în a. 2014 a fost condiţionată de 

micşorarea numărului de salariaţi din cadrul întreprinderilor mijlocii (indicele constituind 

94,9% faţă de anul 2013). 

Tabel 77. Indicele numărului mediu de salariaţi în anii  2006-2014, raport cu anul precedent, % 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total, inclusiv: 95,1 95 98,2 103,7 102,5 100,7 

IMM, din care 95,9 99,5 95,4 111,1 108,4 99,5 

Mijlocii 83,4 97 82,8 108,9 127,9 94,9 

Mici 104,3 103,5 97,1 116,7 98,8 101,9 

Micro 104,6 96,7 110,8 104,8 103,2 101,9 

Sursa: datele BNS  

În urma analizei comparative a datelor prezentate pentru anii 2008-2014, concluzionăm că 

dinamica numărului de salariaţi în IMM relevă două intervale de evoluţie diferenţiată între 

a.a. 2008-2011 şi 2011-2014. Primul interval (a.a. 2008-2011) a fost caracterizat printr-o 

reducere a numărului de salariaţi la toate întreprinderile de la 4798 în a. 2008 la 4373 în a. 

2011, a doua etapă (a.a.2012-2014) a înregistrat o tendinţă pozitivă astfel încît în anul 2012 

numărul salariaţilor a constituit 4859 persoane şi în anul 2014 - 5239 persoane, (numărul 

salariaţilor a fost în creştere cu - 441 persoane faţă de 2008) iar numărului total de IMM-uri a 

înregistrat o tendinţă pozitivă crescînd de la 598 unităţi în anul 2008 la 837 unităţi în anul 

2014 - (a avut loc o creştere cu 239 unităţi faţă de 2008). 
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Figura 28. Evoluţia numărului de IMM-uri şi numărul mediu de angajaţi în anii, 2008-2014 
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Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS  

 

Numărul salariaţilor la 1 întreprindere.  

Numărul mediu de salariaţi la 1 întreprindere în raionul Străşeni în a. 2014 constituie 7,7 

persoane. În regiunea Centru acest indicator este de 8 persoane, spre comparaţie media 

naţională este de 9,6 persoane. Numărul de angajaţi în cadrul IMM constituie circa 6,4 

angajaţi/IMM. La nivel naţional numărul de angajaţi a alcătuit 5,6 angajaţi/IMM. Totodată în 

întreprinderile mijlocii activau 46,5 persoane, iar la o întreprindere mică 11,9 persoane şi la o 

întreprindere micro circa 2,2 persoane. Numărul mediu de angajaţi/IMM înregistrează o 

tendinţă stabilă de reducere de-a lungul perioadei 2008-2014, de la 8 persoane/IMM în anul 

2008 la 6,4 persoane/IMM în anul 2014, datorită ratei pozitive de creştere a întreprinderilor.  

Figura 29. Numărul de salariați pe genuri de activitate, persoane 
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Totodată, numărul mediu de angajaţi per companie scade dea lungul timpului din două 

motive: (1) datorită creşterii numărului de companii, în principal cele mici şi micro şi (2) din 

cauza reducerii numărului de angajaţi. 

Venitul din vînzări şi profitul întreprinderilor. Indicatorii ce ţin de cifra de afaceri şi profitul vin 

să măsoare performanţa antreprenorială a mediului de afaceri din raion. În 2014 venitul din 

vînzări realizat de totalul întreprinderilor în r. Străşeni a constituit circa 2774,7 mil.lei şi 

reprezintă o creştere cu 18,8% faţă de 2013 (2333,7 mil.lei). În perioada 2009-2014 

veniturile din vînzări au evoluat pozitiv de-a lungul timpului, ceea ce se apreciază ca o a 

dependenţă a raionului de nivelul de dezvoltare a IMM. 

Tabel 78. Venituri din vînzări în raionul Străşeni, a.  2009-2014, mil lei 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total, inclusiv: 1345 1544,2 2011,5 2084 2333,7 2774,7 

IMM, din care 829,7 1075,8 1260,9 1398 1371,4 1579,6 

Mijlocii 223,2 433,2 523,4 564,2 499,4 643,1 

Mici 511,6 528,1 598,4 691,3 714,4 776,5 

Micro 94,9 114,5 139,1 142,5 157,6 160 

ponderea Venitului din 

vînzări a IMM %, din total 
61,7 69,7 62,7 67,1 58,8 56,9 

 Sursa: datele BNS  

Constatăm o discrepanţă semnificativă a situaţiei la analiza teritorială. Bunăoară, există 

raioane total dependente de IMM (Şoldăneşti 100%, Dubăsari 99%), dar şi raioane unde 

cota veniturilor din vînzări generată de IMM este mai mică (Rezina 30% şi Ungheni 36,2%). 

Veniturile din vînzări totale din 2014 care au constituit circa 2774,7 milioane lei s-a majorat 

cu 441 milioane lei sau cu 1,2% faţă da anul 2013. 

În dinamică, veniturile din vînzări variază de la an la an. Cel mai bun an din acest punct de 

vedere a fost anul 2010 cînd cota veniturilor din vînzări a înregistrat o creştere de 69,7%.  

Daca analizăm cifra de afaceri pe clase de mărimi observăm că în anul 2014 cifra de afaceri 

obţinută din activitatea IMM a constituit suma de 

1579,6 milioane lei. Cifra de afaceri a 

întreprinderilor mijlocii constituie 40,7%, 

întreprinderile mici 49,2% şi micro 10,10%. 

Partea preponderentă a rezultatelor activităţii 

economice, pe clase de mărimi, din sectorul 

IMM, în anul 2014, le-a revenit întreprinderilor 

mici, în care s-au desfăşurat activitatea 1321 

persoane şi cu un venit de 776,5 milioane lei 

(49,2%) , întreprinderilor mijlocii constituie 643,1 

milioane lei şi celea micro, respectiv, 160 

milioane lei. 
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Figura 30. Venituri din vînzări pe genuri de activitate pentru anul  2014, milioane lei 
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Veniturile din vînzări pe diferite genuri de activitate, în perioada analizată, reflectă o 

dinamică pozitivă, cele mai bune rezultate au fost înregistrate de întreprinderile comerciale 

1580,63 milioane lei, fiind urmate de cele din industria prelucrătoare şi extractivă, 524,09 

milioane lei, transporturi şi comunicaţii 221,43 milioane lei. La polul opus, cu cele mai mici 

venituri din vînzări sunt întreprinderile din domeniul energie electrică şi termică, 6,84 

milioane lei. 

Veniturile de vînzări realizate în r. Străşeni în perioada 2013-2014 au fost în creştere. Însă 

întreprinderile din domeniul agriculturii au înregistrat o scădere a veniturilor din vînzări cu 

32,66 milioane lei (venituri din vînzări în anul 2014 a constituit circa 127,14 mil.lei şi în anul 

2013 – 159,8 mil.lei). În 2014 r. raionul Străşeni contribuie cu 13,3% la veniturile Regiunii 

Centru, fiind devansat de r. Ialoveni (16,4%). 

Tabel 79. Veniturile din vînzări pe diferite genuri de activitate în raionul Străşeni, în anii 2012-2014 
mil. lei 

 
2012 2013 2014 

Agricultura, economia vînatului si silvicultura 112,61 159,8 127,14 

Industria extractivă 84,75 89,6 113,11 

 Industria prelucrătoare 283,56 356,37 410,98 

 Energie electrică și termică, gaze și apă 5,11 5,86 6,84 

Construcții 99,19 125,55 182,47 

Comerț cu ridicata si cu amînuntul;  1235,94 1311,84 1580,63 

Transporturi si comunicații 157,89 165,96 221,43 

Alte activităţi de servicii colective, sociale si 

personale 9,76 9,72 10,28 

Total întreprinderi 2084 2333,7 2774,7 
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Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS  

Veniturile de vînzări în medie pe economie, per un salariat la IMM a înregistrat o creştere şi 

în anul 2014 a constituit 301,5 mii lei faţă de 260,4 mii lei în perioada similară a anului 

precedent (anul 2013). Cea mai mare valoare a cifrei de afaceri per întreprindere s-a 

înregistrat la nivelul întreprinderilor mijlocii cu un venit de 373,5 mii lei iar cea mai mică a 

înregistrat întreprinderile micro cu un venit de 121,12 mii lei/1 salariat. 

Suma profitului pînă la impozitare 

Evoluţia sumei profitului pînă la impozitare în perioada anilor 2009-2014 pe total întreprinderi 

înregistrează creşteri de la 33,5 mil. lei în 2009 la 181,1 mil. lei în 2014, doar în anul 2012 a 

înregistrat o scădere a acestui indicator pînă la 59,2 mil. lei. Întreprinderile mari în aceeaşi 

perioadă, la indicatorul suma profitului pînă la impozitare, este neuniform, ceea ce denotă 

probleme în mediul de afaceri.  

Tabel 80. Evoluţia profitului (+)/pierderi (-) pînă la impozitare în anii 2009 – 2014, mil. lei 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total, inclusiv: 33,5 101,8 157,8 59,2 105,5 181,1 

Mari 22,8 36,7 77,4 23,3 56,8 66,9 

IMM, din care 10,8 65,1 80,5 35,9 48,7 114,2 

Mijlocii -4,8 44,9 20,4 24,3 26,9 85,7 

Mici 15,9 18 53,2 11,1 20,4 24,8 

Micro -0,3 2,2 6,9 0,5 1,4 3,7 

Sursa: datele BNS  

Cel mai mare profit pe clase de mărimi l-au înregistrat întreprinderile mijlocii, 85,7 milioane 

lei şi la polul opus sunt situate întreprinderile micro cu un profit de 3,7 milioane lei. 

Analiza detaliată a sumei profitului/pierderii pînă la impozitare a IMM-urilor în anul 2014 pe 

genuri de activitate, reflectă un sold pozitiv, excepţie fiind întreprinderile ce îşi desfăşoară 

activitatea în energie electrică şi termică, gaze şi apă (-0,42 mil. lei) şi alte activităţi de 

servicii colective (-0,84 mil. lei). Cea mai mare Suma profitului pînă la impozitare a fost 

înregistrat la întreprinderile din domeniul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul 71,22 

milioane lei şi sectorul agricol 64,08 milioane lei.  

Dacă la nivel naţional de-a lungul timpului profitul provine în principal din activitatea de 

comerţ şi transporturi, atunci în cazul r. Străşeni generatorii de bază ai profitului sunt 

agricultura şi comerţul. 

Indicatorii generalizatori 

La finele anului 2014, conform datelor Biroul Naţional de Statistică, la evidenţă erau circa 

854 întreprinderi dintre care majoritatea absolută (837) fac parte din sectorul IMM 98%. Din 

toate veniturile din vînzări obţinute, sectorul IMM a realizat circa 56,9%, creează 63,05% din 

profitul (pînă la impozitare) al tuturor întreprinderilor. În sectorul IMM sunt angajaţi 79,4% din 

totalul salariaţilor. 
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Tabel 81. Indicatorii principali ai sectorului IMM în a.2014 

Indicatorii principali 2014 

Numărul de  întreprinderi – total, mii un., 854 

Numărul de  IMM, mii un., 837 

IMM % din Total 98 

Venituri din vînzări total, mil lei 2774,1 

Venituri din vînzări la IMM, mil lei 1579,6 

IMM % din Total 56,9 

Profitul/pierderea pînă la impozitare - total, mil lei 181,1 

Profitul (+) / pierderea (-) pînă la impozitare la IMM, mil lei 114,2 

IMM % din Total 63,05 

Numărul mediu de salariaţi – total, mii pers. 6598 

Numărul mediu de salariaţi la IMM, mii pers. 5239 

IMM % din Total 79,4 

Numărul de salariaţi la 1 întreprindere - total, un., 7,7 

Inclusiv în sectorul IMM 6,3 

Sursa: calculat de autor, în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 

 

Servicii de piaţă prestate populaţiei 

Conform datelor oferite de CR Străşeni în raion valoarea serviciilor cu plată prestate 

populației, inclusiv TVA în anul 2013 a constituit 51208,4 mii lei mai mult cu 10928,6 mii lei 

decît în anul 2012 (40279,8 mii lei). După forma de proprietate cea mai mare parte din 

volumul serviciilor prestate populaţiei de către agenţii economici i-a revenit sectorului privat 

şi a constituit în anul 2013 suma de 30823,6 mii lei şi sectorului mixt (public+privat) a 

constituit 7999,1 mii lei, iar sectorului mixt cu participarea capitalului străin – 7960,2 mii lei. 

Însă s-a diminuat volumul serviciilor cu plată prestate de către instituţiile cu formă de 

proprietate publică care a  

În structura serviciilor cu plată prestate populaţiei, ponderea cea mai mare o deţin serviciile 

de alimentaţie publică  circa 42% (21484,5 mii lei) sau cu 9201,7 mii lei mai mult faţa de 

2012. Serviciile acordate în transportul de pasageri a constituit 15702 mii lei (30,7%) sau cu 

790,1 mii lei mai mult decît în anul 2012. În raion există atît companii de transport a 

mărfurilor, cît şi a pasagerilor. Transportul de pasageri este efectuat în mare parte de 

întreprinderi private cît şi de întreprinderi mixte. Totodată,  serviciile poștale şi 

telecomunicaţii au constituit în anul 2013 circa 2444,9 mii lei (4,8%), asistenţă socială 

(3,4%).  



 

127 
 
 

Orașul Strășeni este una din cele mai dezvoltate localităţi ale RDC, fiind oraș-reședință a 

raionului Strășeni, atractivitatea economică a căruia este condiționată şi de apropierea faţă 

de municipiul Chișinău. Pe teritoriul raionului Strășeni activează două parcuri industriale. 

Creare acestor parcuri S.A.„CAAN” şi ”Triveneta Cavi Development” din orașul Strășeni 

se axează pe accelerarea dezvoltării sociale economice. 

  Parcul industrial S.A. „CAAN” oferă în locaţiune companiilor spaţii pentru desfăşurarea 

reuşită şi fructuoasă a activităţii în sectorul industrial, sfera de producere sau manufactură. 

Parcul Industrial  în totalitate este privat și nu este grevat de 

careva sarcini. Amplasat strategic în zona industrială, 

la doar 15 km de municipiul Chişinău. Acces direct la 

drumurile naţionale şi internaţionale şi conectare la calea 

ferată prin tronson propriu. Zonă de control vamal 

autorizată pe teritoriul parcului industrial, inclusiv Postul 

vamal Străşeni. Companii de Brokeri vamali. Experiența de 

activitate de peste 10 de ani după principiile parcului industrial. Servicii complexe de 

asistență și consultanță managerială. 

 Parc industrial ”Triveneta Cavi Development”,  produce  cabluri electrice de tensiune 

joasă și medie, rulajul anual al producției ar urma să 

depășească 80 de milioane de euro. Parcul Industrial este 

amplasat pe un teren cu o suprafață de circa 11 ha. Hala de 

producție are o suprafață de circa 13600 metri pătrați, 

aceasta fiind cea mai mare întreprindere a concernului 

italian ”La Triveneta Cavi SPA”, care deține 90 la sută din 

valoarea capitalului social al PI. Volumul total al investițiilor 

pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și de 

producție a Parcului Industrial (PI) ”Triveneta Cavi Development” este de circa 25 milioane 

de euro. 

În raion există o instituție care acordă servicii informaționale și de consultanță în agricultură,  

Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală ACSA şi Serviciul de extensiune rurală. Acordarea 

informaţiei privind mediul de afaceri este efectuată de specialistul principal (IMM) din cadrul 

Consiliului raional Strășeni.  

Activitatea raională în domeniul dezvoltării  şi susţinerii mediului de afaceri 

Pentru coordonarea activităţilor raionale şi intermedierea dialogului între mediul privat şi 

autorităţile administraţiei publice, în cadrul Consiliului Raional Străşeni activează un singur 

funcţionar (specialist principal) responsabil de sectorul IMM. 

Politica de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  

Principalul program de stat care vizează dezvoltarea sectorului businessului mic şi mijlociu 

este Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a. 2012-2020. 

În scopul realizării acestei Strategii de către Consiliul raional Străşeni au fost preconizate 

mai multe acţiuni prevăzute în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pe anii 2015-2017 (Anexa nr. 3 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012 cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020), care s-au 

soldat cu următoarele rezultate:  
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 A fost adoptat Programul de dezvoltare social-economică a raionului Străşeni pe anii 

2012-2015. 

 A fost desfăşurat concursul raional „Cel mai bun antreprenor din sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 2013”, la 29 septembrie 2014. La Concurs au 

participat 21 agenţi economici din raionul Străşeni.  

De asemenea, printre cei mai buni antreprenori ai anului 2013 din raion, în cadrul 

concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 

2013” au fost evidenţiaţi: 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului”: Cooperativa de Consum 

„COOPCONSUM” din s. Vorniceni, conducător Luiza Ursu.  

 „Cel mai bun antreprenor în sfera construcţiilor”: Societatea cu Răspundere Limitată  

„ACIT-TRANS”, conducător Gheorghe Negura.  

 „Cel mai bun antreprenor-exportator”: Societatea cu Răspundere Limitată  „OLMAR 

GRUP”, conducător Valeriu Jaloba.  

 „Cel mai bun antreprenor-femeie”: Societatea cu Răspundere Limitată  „LEVANA AN”, 

conducător Efimia Ghiţu. 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie”: Întreprinderea Cooperatistă de 

Panificaţie „PANIFCOOP”, conducător Vasile Cazacu. 

 „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”: Societatea cu Răspundere Limitată  

„EUGILION”, conducător Viorica Ştirbu. 

 „Cel mai tînăr antreprenor”: Societatea cu Răspundere Limitată  „TRANSNOLA TUR”, 

conducător Lidia Olicedaevscaia. 

La invitaţia Asociaţiei „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, la data de 25-26 iunie 2014, 5 agenţi 

economici din raionul Străşeni au participat la Forumul Economic, care s-a desfăşurat în 

mun. Bălţi.  

 

În comun cu Confederaţia Naţională a Patronatelor din Republica Moldova la data de 8 mai 

2014, s-a desfăşurat o masă rotundă cu genericul „Perspectiva şi beneficiile creării asociaţiei 

teritoriale patronale”. La aceasta acţiune au participat 32 de agenţi economici din raionul 

Străşeni. 

 

În cadrul Săptămînii Europene a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la data de 29 septembrie 

2014, la nivel raional a avut loc expoziţia cu vînzări a produselor autohtone, la care au expus 

27 de agenţi economici raionali.  

 

În cadrul Conferinţei Internaţionale „IMM-CALEA SPRE PERFORMANŢĂ EUROPEANĂ”, 

desfăşurată în or. Chişinău, Palatul Republicii, la data de 2 octombrie 2014,  au fost 

decernate premiile şi distincţiile Concursului naţional „Cel mai bun antreprenor din sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii al anului 2013”. Astfel, 2 antreprenori din raionul Străşeni au 

fost desemnaţi învingători ai concursului republican:  

 Societatea cu Răspundere Limitată  „EUGILION” a obţinut titlul „Cel mai bun 

antreprenor în sfera prestări servicii”, conducător Viorica Ştirbu, Diploma Guvernului de 

gradul I şi premiu bănesc în sumă 5 mii lei. 

 Societatea cu Răspundere Limitată  „TRANSNOLA TUR” a obţinut titlul „Cel mai tînăr 

antreprenor”, conducător Lidia Olicedaevscaia, Diploma Guvernului de gradul II şi premiu 

bănesc în sumă de 3 mii lei. 
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În anul 2014 a fost constituită Asociaţia Patronală „Asociaţia Antreprenorilor din raionul 

Străşeni „Solidaritate Plus””. 

Principalele probleme  

Principalele probleme în dezvoltarea sectorului micului business şi antreprenorilor din raionul 

Străşeni precum şi a sistemului de susţinere a acestuia au fost identificate în baza analizei a 

indicatorilor statistici, materialelor, prezentate de către APL, precum şi a informaţiei obţinute 

în cadrul întrunirilor cu participarea antreprenorilor din raion şi cu specialiştii din cadrul APL. 

Principalele probleme, precum şi cauzele acestora sunt prezentate în tabel: 

 

PROBLEME CAUZE 

Politica de susţinere a IMM, realizată la 

nivel raional/local, insuficient de activă 

Autorităţile locale nu dispun de atribuţii şi 

pîrghii pentru susţinerea financiară a 

micului business; 

Insuficienţa cadrelor necesare pentru 

elaborarea şi realizarea politicii; 

Insuficienţa structurilor de prestare a 

serviciilor de consultanţă la nivel local. 

 Dialog insuficient între antreprenori şi 
autorităţile publice locale 

Nivelul mediu de încredere al 

antreprenorilor faţă de autorităţi; 

Lipsa de competenţe în organizarea 

dialogului din ambele părţi; 

Lipsa transparenţei în activitatea APL 

privind adoptare şi realizare a deciziilor; 

Inactivitatea cetățenilor, inclusiv a 

antreprenorilor. 

Bariere birocratice legate de 

reglementarea şi controlul antreprenorilor 

Existenţa barierelor privind impozite şi taxe 

locale, existenţa multiplelor autorizaţii şi 

certificate, controlul frecvent al activităţii 

economice; 

Proceduri complicate, costisitoare şi de 

lungă durată, prescrise în legislaţie şi în 

actele normative; 

Orientarea fiscală a întregului sistem de 

reglementare a mediului de afaceri; 

Corupţia.  
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Accesul limitat al IMM la surse de 

finanţare, inclusiv accesul la credite, 

insuficienţa investiţiilor 

Lipsa resurselor financiare proprii pentru 

desfășurarea afacerilor; lipsa de gaj pentru 

obținerea creditului; în rezultat – 

complexitate la atragerea împrumuturilor, în 

special pentru  antreprenorii începători. 

Condiţiile împovărătoare ale creditării, 

dobînzile mari percepute de băncile 

comerciale şi instituţiile de microfinanţare. 

Fragmentarea terenurilor şi preţurile ridicate 

pentru serviciile cadastrale legate de 

cumpărare-vînzare a terenurilor, ceea ce 

cauzează interesul scăzut al investitorilor. 

Insuficiența programelor și mecanismelor 

de finanțare a businessului, în special, a 

IMM-urilor. 

Abilităţi reduse ale antreprenorilor 

Lipsa informaţiei orientate spre dezvoltarea 

abilităţilor antreprenoriale; 

Lipsa capacităţilor de întocmire a 

proiectelor pentru atragerea finanţării; 

Lipsa încrederii mediului de afaceri, dar şi a 

populaţiei în legislaţia şi cadrul regulator; 

Lipsa spiritului antreprenorial, inovator în 

rîndul populaţiei. 

Accesul dificil la pieţele interne şi externe 

Neconformitatea produselor autohtone cu 

standardele şi cerinţele pieţei europene;  

Lipsa pieţelor de desfacere pe plan intern şi 

extern; 

Neprotejarea producătorului autohton prin 

inundarea pieţei locale cu produse de 

import. 

Competitivitatea moderată a produselor 

autohtone 

Lipsa asociaţiilor, atît pe domenii de 

producere, cît şi pe verigi ale lanţului 

valoric; 

Imposibilitatea producătorului autohton de a 

concura cu produsele de import în raport 
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Analiza SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Poziția fizico-geografica atractivă (în 

apropierea municipiului Chișinău) 

- Dezvoltarea sectorului IMM, determinată 

prin numărul de întreprinderi (in a. 2014 -

837 IMM; 2009-621IMM) 

- Activitatea pe teritoriului raionului a 2 

parcuri industriale 

- Posibilitatea creării unui incubator de 

afaceri spaţiile gestionate de consiliul 

raional. 

- Accesul limitat al întreprinderilor, în special  al 

IMM-urilor, la sursele de finanţare 

- Lipsa unei infrastructuri de susținere a 

afacerilor şi atragerea investițiilor 

- Insuficienţa personalului calificat şi specialităţi  

din cadrul IMM 

- Lipsa/insuficienţa de competenţe în afaceri la 

mulţi dintre antreprenori 

- Nivelul scăzut de competitivitate a IMM-urilor 

pe piaţa externă 

- Conştientizarea redusă a rolului cooperării 

întreprinderilor. 

- Dialog şi conlucrare ineficientă între 

antreprenori şi autorităţile publice   

- Lipsa de interes faţă de activitatea 

antreprenorială, în special, în rîndul tinerilor, 

ceea ce limitează numărul întreprinderilor nou 

create 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Existenţa cadrului legislativ, care 

reglementează aspectele principale ale 

dezvoltării mediului de afaceri 

- Elaborarea și punerea în aplicare la nivel 

raional a strategiilor și programelor  pentru 

susţinerea de stat a IMM-urilor  

- Existenţa cetăţeniei romîne unei mare părți 

dintre antreprenorii moldoveni, care le 

permite să se deplaseze liber pe teritoriul 

UE 

- Existenţa premizelor pentru dezvoltarea şi 

extinderea unor activităţi în industria  

- Crearea asociaţiilor (cooperativelor) de 

afaceri, care sunt interesate şi capabile de 

a reprezenta interesele diferitor grupe de 

- Migraţia semnificativă a forţei de muncă, în 
special în rîndul tinerilor 

- Dezvoltarea lentă a infrastructurii locale 
(asigurarea cu apă potabilă și apă pentru 
irigații ) 

- Posibilităţi financiare nesemnificative ale 
raionului pentru susţinerea IMM-urilor.  

- Nivelul ridicat de sărăcie a populaţiei, care nu 
contribuie la creşterea cererii pe piaţa internă 

preţ/calitate. 
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întreprinderi. 

 

Recomandări 

1. Îmbunătăţirea politicii de susţinere a IMM-urilor prin:  

 Susținerea întreprinderilor mijlocii, ajutîndu-le în consolidarea potențialului 

(utilajele, tehnologiile, personalul) și în asigurarea vînzărilor în afara raionului, 

inclusiv a exportului 

 asistență la inițierea afacerilor şi îmbunătățirea condițiilor pentru antreprenorii 

începători prin furnizarea de informații, consultanță, oportunități de instruire, etc. 

2. Dezvoltarea dialogului prin: 

 elaborarea măsurilor pentru dezvoltarea dialogului dintre antreprenori și 

autoritățile publice locale, atît la nivel raional, cît și la cel local. 

 implicarea antreprenorilor în procesul de examinare şi adoptare a deciziilor, care 

se referă la dezvoltarea mediului de afaceri, la toate nivelele de administrare, 

inclusiv (întruniri a funcţionarilor APL cu antreprenori pentru examinarea 

problemelor lor);  

 crearea unei baze de date a asociaţiilor de afaceri; selectarea deschisă a acelor 

asociaţii, care sunt interesate şi capabile de a reprezenta interesele diferitor 

grupe de întreprinderi. 

3. Îmbunătăţirea accesului al IMM-lor la surse de finanţare prin: 

 instruirea antreprenorilor (pentru obţinerea creditelor, alte abilităţi de atragere a 

mijloacelor financiare).  

 îmbunătăţirea gradului de informare a antreprenorilor despre posibilităţile de 

finanţare preferenţială (inclusiv proiecte ale ODIMM, programe de cooperare 

transfrontalieră, alte proiecte ale donatorilor străini). 

 acordarea asistenţei antreprenorilor în elaborarea proiectelor investiţionale. 

 promovarea imaginii raionului, atractive pentru investitori. 

4. Instruirea antreprenorilor privind creare şi dezvoltarea afacerilor proprii, prin:  

 îmbunătăţirea educaţiei în afaceri, inclusiv extinderea participării cetățenilor în 

cadrul diferitor seminare. 

 instruirea antreprenorilor referitor la procedura de obţinere a creditelor, 

elaborarea planurilor de afaceri, alte abilităţi de atragere a mijloacelor financiare. 

 invitarea antreprenorilor de succes în şcoli, organizarea întrunirilor dintre aceştia 

şi elevi. 

 organizarea vizitelor la întreprinderi, care utilizează tehnica, tehnologiile 

avansate, pentru elevii din clasele superioare şi licee. 

5. Îmbunătăţirea accesului la informaţie, prin: 

 identificarea necesităţilor întreprinderilor privind cele mai cerute tipuri de 

informaţie (prin intermediul studiilor sau a unui dialog bine organizat cu mediul 

de afaceri). 

 identificarea celor mai potrivite canale de distribuţie a informaţiei pentru 

instituţiile şi persoanele interesate. 
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1.8.2. Industria 

Evaluarea generală a industriei 

Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au înregistrat un volum al producţiei 

industriale în 2014 de circa 472779,9 mii lei, constituind o creştere cu 25% ( 97505,2 mii lei) 

faţă de anul 2013. În perioada anilor 2009-2014, volumul producţiei industriale în raionul 

Străşeni înregistrează o dinamică pozitivă de la 240131 mii lei în 2009 pînă la 472779,7 mii 

lei în 2014.  

Figura 31. Volumul producţiei industriale în raionul Străşeni în perioada 2009-2014, mii lei 
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Sursa: datele Consiliului raional Străşeni 

Majorarea volumului producţiei industriale a fost determinată de mărirea producţiei în 

industria extractivă – cu 29,8% (de la 84215,6 în anul 2013 la 109395,8 mii lei în anul 2014), 

cît şi industria prelucrătoare a avut o creştere cu 24,8% (291058,9 în anul 2013 la 363383,9 

mii lei în anul 2014) faţă de perioada similară a anului trecut. 

Tabel 82. Situaţia sectorului industrial din raionul Străşeni, în anii 2009-2014, mii lei 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Industria extractive 45903,0 45239,0 60588,5 82325,3 84215,6 109395,8 

Industria prelucrătoare, 

inclusiv 
194228,0 252687,4 268774,4 272177,4 291058,9 363383,9 

Industria alimentară 40925,5 47613,8 74904,1 62338,1 77290,6 116587,2 

Fabricarea băuturilor 76397,2 120375,6 115018,8 138393,2 122227,9 137263,5 

Fabricarea de articole de 

îmbrăcăminte 
11683,5 13648,8 14996,6 12722,4 18571,1 24734,6 

Fabricarea articolelor din 

lemn 
4365,1 2868,9 4146,5 8628,6 11501,6 10200,9 

Producția de articole din 

cauciuc și material plastic 
25005,7 34342,9 23248,0 6705,9 6238,4 6997,4 
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Producția altor produse din 

minerale nemetalifere 
9004,4 1881,3 1410,4 2122,0 3712,7 6483,3 

Fabricarea produselor finite 

din metal 
6683,2 8168,7 8030,5 7498,4 9837,1 10948,7 

Volumul producției 

industriale, total 
240131,0 297926,4 329362,9 354502,7 375274,5 472779,7 

Sursa: Datele oferite de Consiliul raional Strășeni 

În mare parte, industria raionului este bazată pe prelucrarea materiei prime. Situaţia din 

sectorul industrial al economiei este determinată preponderent de activitatea întreprinderilor 

din industria prelucrătoare (363383,9 mii lei), cărora le-au revenit 76,9% din volumul 

producţiei industriale.  

Cea mai mare pondere din industria prelucrătoare o are  industriei alimentare şi a băuturilor, 

cărora le revine circa 69,2% (253850,7 mii lei). Întreprinderile din această ramură au obţinut 

în ianuarie-decembrie 2014 un volum de producţie cu 54332,2 mii lei mai mult decît în 

ianuarie-decembrie 2013 (199518,5 mii lei). Principalii operatori în domeniul industriei 

alimentare şi a băuturilor cu un volum al producţiei de 97701,4 mii lei sunt SRL Nova Nut -

76136,4 mii lei şi SRL Setvin Grup-21565,0 mii lei. 

O altă ramură industrială dezvoltată în raion este producţia de articole de îmbrăcăminte ce 

generează o cifră a venitului din vînzări de 6,8% (sau circa 24734,6 mii lei) din totalul 

industriei prelucrătoare. Principalii operatori industriali în acest domeniu este compania SRL 

Eurotextile (cu un volum al producţiei de 2810,2 mii lei) cu capital privat.  

Totodată, producţia de articole din fier înregistrează o cifră a venitului din vînzări de 3% (sau 

circa 10948,7 mii lei), iar principalul operator în acest domeniu este SRL Firma T (cu un 

volum al producţiei de 4089,1 mii lei); producţia de articole din lemn are o cifră a venitului din 

vînzări de 2,8% (sau circa 10200,9 mii lei) din industria prelucrătoare. Principalul operator 

industrial în producţia articolelor din lemn este SRL Mob Elita (cu un volum al producţiei de 

20538,5 mii lei) o companie cu capital privat. 

Prezenţa resurselor naturale în raion a permis şi dezvoltarea industriei extractive. În raion se 

extrage pietriş, prundiş, bolovani şi silex şi pietre pentru cioplit şi construcţii, însă acestea nu 

sunt valorificate pentru producerea materialelor de construcţie la nivel local. Totodată, 

industria extractivă în raion în anul 2014 a constituit 23,1% (109395,8 mii lei) din volumul 

producţiei industriale. Putem menţiona că industria extractivă în raion, începînd cu anul 

2009, este în creştere şi a evoluat de 2,4 ori faţă de anul 2009. 

Tabel 83. Principalii operatori din domeniul industriei în 2014 

Denumirea 

întreprinderii 

Localitatea Genul de 

activitate 

Forma de 

proprietate 

Numărul  

angajați 

(pers) 

Volumul 

producției 

(mii lei) 

Daca 

au 

export 

SA Cariera 

Micauti 

s.Gornoe Indust. 

extractiva 

privata 182 109,6 Nu are 

SRL Alianta 

Vin 

Strășeni Industria 

prelucrătoare 

privata 91 59,2 are 
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SRL Firma T Strășeni Industria 

construcțiilor 

metalice 

privata 27 4089,1 Nu are 

SRL Mob Elita Strășeni Fabricare 

mobilii 

privata 40 20538,5 are 

Srl Eurotextile Strășeni Fabricarea art. 

de 

îmbrăcăminte 

privata 68 2810,2 are 

Srl Nova Nut Strășeni Industria 

alimentara 

privata 34 76136,4 are 

SRL Setvin 

Grup 

Strășeni Industria 

alimentara 

privata 27 21565,0 are 

Sursa: Datele oferite de Consiliul raional Strășeni 

Valoarea producţiei industriale livrate, conform datelor BNS, a constituit în 2014 circa 449,3 

mil. lei.  

Tabel 84. Valoarea principalelor produse industriale 

 

Unitatea de 

măsură 

Efectiv 
în % fata de 

2013 

2013 2014 
 

Pietriș, prundiș, bolovani si silex,   mii tone 527 801 151 

Conserve de legume si fructe,   tone 38,6 3 7,7 

Fructe prelucrate si conservate,   tone 109,2 56,4 51,6 

Faina,   tone 242,7 124,8 51,4 

Nutrețuri gata pentru hrana animalelor,   tone 1011,7 1012,7 100 

Pîine si produse de panificație,   tone 2222,5 2422 108,9 

Produse de cofetărie,   tone 110,3 120 108,8 

Divin,  

 mii litri 100% 

alcool 164,4 103,4 
62,9 

Vin spumant,   mii dal - 10,4 - 

Vinuri naturale din struguri,   mii dal 752,7 720 95,7 

Vinuri tari cu o concentrație de alcool 

peste 15%,   mii dal 
18 13,9 77,2 

Sursa: datele BNS 

Putem concluziona că în raionul Străşeni sunt dezvoltate în principal industria alimentară şi 
a băuturilor, producţia de articole de îmbrăcăminte şi producţia de articole din fier cît şi 
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industria extractivă. Ca atare genurile de activităţi se clasifică în cadrul grupului de activităţi 
bazate preponderent pe materia primă locală sau de import (în regim de perfecţionare 
activă) şi sunt destinate în majoritatea cazurilor spre export. 

 

Principalele probleme  

În linii generale constrîngerile aduse firmelor din raion sunt caracteristice pentru sectorul 

industrial la nivel naţional: 

1. Asigurarea industriei cu forţă de muncă calificată (orientarea profesională a tinerilor 

în şcolile medii de cultură generală; colaborarea instituţiilor de învăţămînt cu 

întreprinderile industriale; susţinerea specialiştilor tineri etc.). 

2. Lipsa mijloacelor financiare proprii. Insuficienţa investiţiilor în producere (dezvoltarea 

infrastructurii; atragerea investiţiilor străine;). 

3. Birocraţia; 

4. Neconformare la standardele şi cerinţele pieţei europene privind exportul. 
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1.8.3. Investiţiile şi procesul investiţional 

Calitatea mediului de afaceri afectează activitatea investiţională şi dezvoltarea economică 

prin costuri administrative şi de conformare şi prin riscuri asociate cu opacitatea 

reglementărilor şi aplicarea discreţionară a sancţiunilor. Promovarea unei reglementări 

inteligente şi a unei abordări orizontale, cu instituirea unor standarde interoperabile în 

domeniu, va crea condiţii pentru valorificarea tuturor oportunităţilor de dezvoltare a 

afacerilor. Una dintre principale priorităţi a raionului Străşeni este atragerea investițiilor 

străine.  

În anul 2014, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor 

surselor de finanţare, au realizat investiţii în valoare de 318 mil lei. Acest indicator a avut o 

tendință pozitivă, în anul 2010 a constituit 93,5 mil. lei, iar în 2014 a alcătuit 318 mil. lei. 

Comparativ cu anul 2013, acest volum s-a majorat cu 61 %  (197,4 mil. lei) iar faţă de anul 

2010 de circa 3,4 ori (93,5 mil. lei).  

Tabel 85. Evoluţia principalilor indicatori ai activităţii investiționale pe elemente de structură 
tehnologică  

  2010 2011 2012 2013 

Investiții in active materiale pe termen 

lung - total, mil. lei 93,5 152,3 159,7 197,4 

Lucrări de construcții-montaj 54,5 79,3 84,3 79 

Utilaje, mașini 15,3 37,2 39,4 44,1 

Mijloace de transport 14,1 27 24 26,9 

Alte cheltuieli si lucrări 9,6 8,8 12 47,4 

Sursa: datele BNS 

Analiza structurii tehnologice a investițiilor indică că volumul principal al investiţiilor i-a 

revenit lucrărilor de construcții-montaj, cota-parte a cărora în totalul investiţiilor a constituit 

43,5% (138,2 mil. lei) şi ponderea valorii utilajelor, maşinilor a constituit 37,4% (119 mil. lei). 

Tabel 86. Structura investiţiilor pe surse de finanțare pentru perioada 2010-2014 mil.lei 

   2010 2011 2012 2013 2014 

Investiții in active materiale pe termen lung - 

total, mil. lei 93,5 152,3 159,7 197,4 318 

Finanțate din contul bugetului de stat, mil. lei 32,1 14,3 17,8 11,6 26,4 

Finanţate din contul bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale, mil.lei 4,3 12,3 8,8 21,4 23,4 

Sursa: datele BNS 
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Analiza structurii investiţiilor în active materiale pe termen lung, în profil teritorial, 

demonstrează că finanţarea din contul bugetului de stat a constituit 26,4 milioane lei sau 

8,3% din investiţiile totale, acest indicator fiind în creştere de circa 2,3 ori faţă de anul 2013. 

Însă comparativ cu anul 2010 acest indicator s-a diminuat cu 26%. Investiţii finanţate din 

contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a constituit în anul 2014 circa 23,4 milioane 

lei sau 7,4% din investiţii totale, acest indicator fiind în creştere cu 9,3% faţă de anul 2013 

(21,4 milioane lei) şi de 5,4 ori faţă de anul 2010 (4,3 milioane lei). Finanțarea din contul 

bugetului de stat cu 26,4 milioane lei şi finanţarea din contul bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale cu 23,4 milioane lei a constituit 15,7% din investiţiile totale (318 

milioane lei).  

Tabel 87. Structura specifică a investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe  

  2010 2011 2012 2013 2014 

Investiții in active materiale pe termen lung 

- total, mil. lei, din care: 93,5 152,3 159,7 197,4 318 

Clădiri de locuit 18,9 15,3 20,5 12,1 20,9 

Clădiri (exceptînd de locuit) şi edificii 22,5 46,4 41,2 38,2 63,9 

Utilaje, mașini si mijloace de transport 29,4 64,2 63,4 71 159 

Altele 22,7 26,4 34,6 76,1 74,2 

Sursa: datele BNS 

În structura specifică a investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe, cota 

majoritară a fost orientată spre investiţii în utilaje, maşini şi mijloace de transport ce 

constituie 50% din totalul investiţii (318 mil. lei) sau de 2,2 ori mai mult decît în anul 2013. 

Cota parte a investiţiilor utilizate pentru  procurarea clădirilor (exceptînd de locuit) şi edificii a 

constituit 20% din volumul total de investiţii, sau 67% mai mult faţă de anul 2013.  

Tabel 88. Investiţii în active materiale pe termen lung, pe tipuri de mijloace fixe, în profil teritorial, 
milioane lei; preţuri curente (2013-2014) 

investiții in 

active materiale 

pe termen lung 

clădiri de 

locuit 

clădiri (fără 

clădirile de 

locuit) şi 

edificii 

utilaje, 

maşini şi 

mijloace de 

transport 

altele 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Total  19 

132,3 

20 

849,2 

2 

680,3 

2 

668,6 

4 

106,4 

4 

349,2 

8 

087,9 

8 

979,0 
4 257,7

4 

852,4 

Nord /  
2 828,1 3 044,8 119,1 123,3 702,9 507,5 

1 

389,7 

1 

542,5 
616,5 871,6 

Centru 
2 211,7 3 077,9 151,5 177,0 564,6 825,0 905,9 

1 

152,4 
589,7 923,5 
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Străşeni 197,4 318,0 12,1 20,9 38,2 63,9 71,0 159,0 76,1 74,2 

Sud  1 103,4 1 478,0 46,7 46,9 268,0 252,8 504,7 675,2 284,0 503,2 

UTA 

Găgăuzia 
294,4 293,3 20,0 31,6 36,8 44,3 166,2 136,3 71,4 81,1 

Sursa: datele BNS 

Comparativ cu alte regiuni de dezvoltare, Regiunea Centru deţine cote mai mari ale 

investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport circa  1152,4 mil. lei (raionul Străşeni 

159 mil. lei) şi mai puţin în clădiri de locuit circa 177,0 mil. lei (r. Străşeni 20,9 mil. lei). 

În anul 2014 valoarea lucrărilor de construcţii-montaj  efectuate de organizaţiile în antrepriză 

incluse în cercetarea statistică lunară a constituit 135,6 milioane lei sau cu 43% mai mult (în 

preţuri comparabile) faţă de anul 2013. După valoarea nominală a acestui indicator raionul 

Străşeni s-a poziţionat pe locul 3 în Regiune de Dezvoltare Centru. În ultimii trei ani evoluţia 

indicatorului analizat arată că raionul Străşeni a atins performanţe în dinamică, acest 

indicator a constituit anul 2012 - 60,1 milioane lei, ca apoi în anul 2014 să se majoreze pînă 

la 135,6 milioane lei, şi să ocupe poziţia a treia în cadrul RCD fiind depăşit de raioanele 

Strășeni  şi Ialoveni.  

 

Principalele probleme 

 lipsa unui serviciu specializat în atragerea investițiilor precum și a unor strategii de 

stimulare a investițiilor în raion; 

 conştientizarea redusă a oportunităţilor investiţionale; 

 nivelul de trai redus al populaţiei care determină pe de o parte nivelul redus al cererii 

pentru bunuri şi servicii, iar pe de altă parte reţin spiritul antreprenorial; 

 

Recomandări 

Activitatea investiţională este influenţată de o serie de factori ce afectează spiritul 

antreprenorial la nivel naţional – cadrul legal complex, instabilitatea politică, procedurile 

birocratice de atragere a resurselor financiare externe, presiunea administrării fiscale şi 

vamale. Unele din  măsuri privind îmbunătățirea climatului investițional în raion sunt: 

 Promovarea imaginii raionului în ţară, cît şi în exteriorul ţării, prin crearea unui profil 

investiţional al raionului, organizarea forumurilor raionale investiționale cu invitarea 

partenerilor străini şi susţinerea participării antreprenorilor locali la expoziţii, forumuri 

comerciale din alte localităţi ale ţării; 

 Crearea unei viziuni clare asupra oportunităţilor investiţionale în raion şi a priorităţii 

proiectelor investiţionale; 

 Evaluarea obiectelor disponibile în proprietate APL care ar putea prezenta potenţiale 

obiecte investiţionale; 

 Crearea și consolidarea infrastructurii de suport în afaceri, inclusiv crearea unui 

incubator de afaceri.  
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 Sprijinirea investițiilor în alte forme de economii, cum ar fi economia socială 

(antreprenoriatul social) ceea ce aduce nu doar investiții în localitate, dar și asigură 

sprijin diferitor pături sociale mai puțin avantajate. 

 

Analiza SWOT  

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Amplasarea geografică favorabilă. 

• Accesul la drumurile rutiere de importanţă 

naţională şi la calea ferată, care creează 

avantaje adiţionale pentru întreprinderile 

industriale orientate spre export. 

• Existenţa spaţiilor mari, precum şi a 

spaţiilor suficiente pentru stocare. 

• Preţuri mai mici pentru arenda spaţiilor 

industriale, a depozitelor, a forţei de 

muncă. 

• Pe teritoriul raionului există importante 

zăcăminte de materiale de construcţii. 

• Existența parcurilor industriale în raion. 

• Lipsa unei infrastructuri de susținere a 

afacerilor și atragerea investițiilor, genul 

incubatoare de afaceri. 

• Infrastructura tehnico-edilitară slab 

dezvoltată. 

• Insuficienţa resurselor financiare. 

• Insuficienţa forţei de muncă calificate. 

• Lipsa punctelor de colectare a materiei 

prime agricole. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Valorificarea pe deplin al avantajelor 

proximităţii faţă de Chişinău. 

• Disponibilitatea resurselor naturale în 

special a zăcămintelor de materiale de 

construcţii. Creşterea cererii pentru 

servicii de construcţii ar putea facilita 

dezvoltarea ramurii prelucrătoare a 

materialelor de construcţie prin 

exploatarea zăcămintelor naturale 

necesare pentru acest sector. 

• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii 

drumurilor respectiv şi a cailor ferate. 

• Lipsa informaţiei centralizate şi a unui 

mecanism viabil de informare a publicului 

privind oportunitățile de investire în raionul 

Străşeni. 

• Reducerea numărului populaţiei, ce 

determină reducerea numărului de 

angajaţi. 

• Venituri limitate a populaţiei locale. 

• Neconcordanţa dintre autorităţile centrale 

şi autorităţile raionale creează 

impedimente la implementarea unor 

proiecte. 
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1.8.4. Agricultura 

 

Conform situației din anul 2015 suprafața raionului Strășeni cuprindea 72908,8 ha, din care 

terenurile agricole ocupau 34453,7 ha sau 47,3%. Terenurile arabile au ocupat 17413,2 ha 

sau cca. 50% din total terenuri agricole. Cele mai mari suprafeţe din terenurile arabile ale 

raionului Străşeni sunt ocupate de culturi precum grîul, porumbul, floarea soarelui şi orzul. În 

mediu pentru perioada 2009-2015 ponderea acestor culturi în structura suprafeţelor 

însămânţate a fost de 30%, 28%, 23% şi 13%, respectiv. Suprafeţe mai mici sunt ocupate 

de leguminoase boabe, legume de cîmp, rapiţă şi culturi furajere. 

Figura 32. Structura suprafeţelor însămânţate in raionul Străşeni, media pentru perioada 2009-2015, 
% 
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Sursa: elaborata de autor în baza datelor CR Strășeni. 
 

Pot fi observate anumite tendinţe în cultivarea culturilor de cîmp. Astfel, suprafeţele de 

porumb şi floarea soarelui au crescut cu cca. 41 şi 144% respectiv în perioada 2009-2015. 

În aceiaşi perioadă suprafeţele de grîu şi orz s-au redus cu cca 41% şi 60%, respectiv. 
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Figura 33. Suprafeţele însămânţate cu principalele culturi agricole in raionul Străşeni, hectare, 2009-
2015 
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Sursa: elaborata de autor în baza datelor CR Strășeni. 

Producția agricolă globală este determinată în primul rînd de suprafețele însămânțate. Astfel 

conform datelor din anul 2014 cele mai mari volume de producție agricolă au fost obținute la 

porumb, grîu, floarea soarelui și fructe. Se poate observa o reducere drastică a volumelor 

de producție a culturilor de cîmp în anul secetos 2012, în timp ce producția globală de 

legume în cîmp deschis nu a suferit schimbări în acest an, fapt motivat de folosirea 

schemelor de irigare la producerea legumelor. 

Figura 34. Producția agricola la culturile de cîmp şi legume, tone, 2009-2014 
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Sursa: elaborata de autor în baza datelor CR Strășeni. 

Se atestă o creștere dinamică a suprafețelor de teren protejat, care a ajuns la 21,4 mii metri 

pătrați în anul 2014, comparativ cu 9,2 mii metri pătrați în anul 2012. Acest fapt este 

condiționat de apropierea localităților din raionul Strășeni de or. Chișinău, care prezintă o 

piață atractivă pentru producția de legume.  
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Figura 35. Suprafețele de teren protejat în raionul Strășeni, 2012-2014, mii ha 
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Sursa: elaborata de autor în baza datelor CR Strășeni. 

Profilul agrar al raionului Strășeni este predominant horticol cu un accent pronunțat pe 

producerea de fructe, struguri și procesarea ulterioară a strugurilor în vin. Plantațiile 

multianuale, conform datelor din anul 2014, au ocupat 1982 ha, sau 5,8% din total terenuri 

agricole.  

De menţionat reducerea suprafețelor ocupate de culturile fructifere în perioada 2009-2014 

cu cca 23% și creșterea în aceiași perioada a suprafețelor ocupate de culturile fructifere pe 

rod cu cca 14%. Acest fapt poate fi explicat prin procesele de defrișare a plantațiilor vechi și 

de formare a plantațiilor noi de culturi fructifere. În prezent circa 70 la sută din suprafețele de 

livezi nu sunt lucrate și necesită defrișare. Totodată mecanismele de aplicare a subvențiilor 

pentru defrișare sunt complicate și din această cauză nu sunt pe larg aplicate de către 

agricultorii din raion.  

Tendințe asemănătoare au fost observate și la plantațiile de vii. Astfel suprafețele de vii s-au 

redus cu cca 18%, de la 1221 ha în 2009 până la 997 ha în 2014. În același timp suprafețele 

de vii pe rod au crescut cu cca 11%, de la 898 ha în 2009 până la 993 ha în 2014. În cazul 

viilor, suprafețele totale și cele pe rod aproape au coincis în anul 2014, fapt ce denotă lipsa 

sau insuficiența plantațiilor noi de vii, fapt ce poate cauza în perspectivă medie și lungă o 

reducere a suprafețelor de vii pe rod și implicit a recoltelor de struguri. 

Figura 36. Suprafeţele principalelor culturi multianuale, hectare, 2009-2014 

 
Sursa: elaborata de autor în baza datelor CR Strășeni. 
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Producţia de fructe şi struguri reprezintă cea mai mare parte din producţia globală agricolă 

din raionul Străşeni. Totodată se poate observa fluctuaţia bianuală a producţiei globale de 

struguri, fapt condiţionat de condiţiile climatice ale anilor agricoli, dar şi aplicarea insuficientă 

a tehnologiilor avansate în acest domeniu. Aceasta devine şi mai evident pe fundalul unei 

creşteri stabile a producţiei de fructe. 

Figura 37. Producţia globală de struguri şi fructe în raionul Străşeni, 2009-2014, tone  
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Sursa: elaborata de autor în baza datelor CR Strășeni. 

Situația din fitotehnie, conform datelor pe anii 2011-2014, arată că recoltele medii la cultule 

de cîmp în raionul Strășeni au fost mai mici decât rezultatele medii pe Republica Moldova la 

grîu cu cca. 13%, la porumb cu cca. 17%, la floarea soarelui cu cca. 11%, și la orz cu cca. 

19%. Totodată recoltele medii la culturile cu valoare adăugată înaltă au fost mai mari decât 

recolta media pe republică cu cca. 38% la fructe nuci si pomușoare, cu cca. 29% la struguri 

şi cu cca. 16% la legumele de cîmp.  

Figura 38. . Raportul dintre recoltele medii la 1 hectar în raionul Strășeni și Republica Moldova, media 
2011-2014, % 
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Sursa: elaborata de autor în baza datelor BNS 
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Acest fapt demonstrează un nivel redus de competitivitate comparativa cu alte raioane ale 

Republicii Moldova la culturile de cîmp şi avantaje competitive evidente la producţia de 

fructe, nucifere, bacifere, struguri şi legume de cîmp.  

O caracteristică tipică a terenurilor agricole din raionul Strășeni este gradul înalt de 

fragmentare a acestora. Aceasta este condiționată de ponderea semnificativă a suprafețelor 

de culturi pomicole și viticole și de gradul înalt de fragmentare a acestora.  

Nivelul de utilizare a îngrășămintelor minerale în raionul Străşeni, în pofida unor fluctuaţii 

anuale, este în mediu mai înalt decât mărimea acestui indicator în general pentru Republica 

Moldova, dar şi pentru regiunile de Centru şi Sud. Astfel în mediu pentru perioada 2006-

2014 în gospodăriile agricole din raionul Străşeni au fost utilizate în mediu 38,4 kg de 

îngrășăminte minerale pentru 1 ha de semănături, nivelul anului 2014 fiind de 63,7 kg de 

îngrășăminte minerale pentru 1 ha de semănături. 

Figura 39. Utilizarea îngrășămintelor minerale în Republica Moldova, regiunile Nord, Centru, Sud şi 
raionul Strășeni, kg/ha de semănături, 2006-2014  
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Sursa: elaborata de autor în baza datelor BNS. 

Utilizarea îngrășămintelor organice în raionul Strășeni nu este raportată în sursele de date 

statistice, dat fiind lipsa unui sector animalier bine conturat, care ar genera masa organică. 

Astfel, sectorul animalier al raionului Strășeni este într-o stare subdezvoltată. Producerea 

animalieră comercială practic lipsește. O dovadă în plus a acestui fapt este și lipsa datelor 

despre productivitatea sectorul animalier al raionului Strășeni în anuarele statistice 

teritoriale. Cea mai mare parte din șeptelul animalier este crescută în sectorul individual.  

În perioada 2009 -2014 efectivul de bovine s-a redus cu 10,3%, inclusiv şeptelul de vaci cu 

cca 20%. În aceiași proporție s-a diminuat și efectivul de cabaline în raion. Șeptelul de ovine 

și caprine s-a redus în aceiași perioadă cu 5,3%. De menționat că efectivul de caprine s-a 

majorat cu cca 45% în perioada 2012-2014. Totodată, în perioada 2009-205, a crescut în 

aceiași perioadă șeptelul de porcine cu 37,4%, de iepuri – 11,5%, precum și numărul 

familiilor de albini – 53,8%. 
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Tabel 89. Efectivul de animale în gospodăriile raionului Strășeni, 2009-2015, capete, familii 

  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015/200
9 

Bovine total  3122 3343 3269 2943 2921 2822 2799 -10,3 

Inclusiv, vaci 2182 2339 2180 1953 1894 1871 1750 -19,8 

Porcine 9100 10400 15032 11444 11454 9781 12504 37,4 

Ovine şi Caprine 7686 8129 8174 7464 7288 7214 7280 -5,3 

Inclusiv, caprine   nd nd  nd  2651 2670 3841 nd  
 

Cabaline şi Asini 1165 1145 1080 1081 1040 1015 934 -19,8 

Păsări (x 10)  nd nd  13898 12978 13836 16308 nd  
 

Iepuri - total 8800 8818 8862 9153 10037 9098 9808 11,5 

Familii de albine 1963 1636 2434 2161 2652 2914 3019 53,8 

 

Aceste tendințe denotă anumite modificări în profilul producției animaliere din raion fie spre 

producția care este deficitară pe piața internă cum ar fi carnea de porc, fie spre producția cu 

potențial de vânzare atât pe piața internă, cât și pe cea de export cum ar fi mierea de albine 

și alte produse apicole.  

În acelaşi timp volumul vânzărilor de porci, vite şi păsări pentru sacrificare în greutate vie 

sunt într-o scădere dinamică. Astfel după o creştere a volumul de vânzare în anul 2010 

până la cca 5988 tone a urmat o perioadă până în anul 2014 când volumul acestor vânzări 

s-a redus până la nivelul de cca. 86 tone în anul 2014, înregistrînd o scădere de cca 70 ori 

(!), comparativ cu anul 2010. 

Figura 40. Volumul vînzărilor de carne (în greutate vie) în r-l Strășeni, 2009-2014, tone 
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Sursa: elaborata de autor în baza datelor CR Strășeni. 

Lanțul valoric al producției vitivinicole din raionul Strășeni pe lîngă un număr mare de 

gospodării mici include și un șir de gospodării cu volume de producție mai semnificative, 

cum ar fi SRL ,,Agrodor-CV” din satul Cojuşna, SRL ,,Fosforsol” din satul Rădeni, GŢ 

,,Dănăilă Nicolae” din satul Lozova, GŢ ,,Ungureanu Ion” din satul Cojuşna şi altele.  

Prelucrarea strugurilor se face la întreprinderile SRL ,,Străşeni-Vin” din or Străşeni, S.A. 

,,Migdal-P” din satul Cojuşna, S.A. „Romanești” din satul Romanești, S.A „Zubreşti”, SRL 

„Cojuşna”, SRL „Oneşti” şi altele. Din cauza problemelor economice multe întreprinderi 

vinicole şi-au sistat temporar activitatea, iar altele sunt în procedură de faliment sau au 
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falimentat deja. În prezent capacitățile de prelucrare a strugurilor din raionul Strășeni sunt 

utilizate la un nivel de 50% din potențialul de producere. 

Mai multe întreprinderi cum ar fi S.A. ,,Migdal-P”, SRL ,,Străşeni-Vin”, SRL „Nectar-S”, S.A. 

„Romanești”, SRL „Vindicum”, SRL „Vin Select” dispun de linii pentru îmbutelierea vinului. 

Cu toate că randamentul de utilizare a acestui echipament nu depășește 10-15%. Principala 

cauză a stagnării din acest sector este reducerea semnificativă a exporturilor de vinuri pe 

piața Rusiei. Pentru a redresa situația se fac încercări de diversificare a piețelor de 

desfacere prin penetrarea unor piețe netradiționale cum ar fi China, SUA, România, Polonia, 

Cehia, Nigeria, Sudan, etc.  

Principali producători de fructe din raionul Strășeni sunt întreprinderile S.A. ”Romaneşti” din 

satul Romanești, SRL ”Olmar Grup” din satul Sireţi, S.A. ”Zubreşti” din satul  Zubreşti, SRL 

”Codru -ST” din orăşelul Bucovăţ, Gospodăriile Ţărăneşti ”Hegea Nicolae”, „Vrînceanu 

Natalia” şi „Trofimov Vasile” din satul Sireţi. 

Lanțul valoric al producției pomicole din raionul Strășeni include un şir de frigidere pentru 

păstrarea fructelor și legumelor, inclusiv cu atmosfera controlată, cu o capacitate totală de 

circa 10 mii tone. Printre cei mai importanți operatorii economici din acest domeniu pot fi 

menționați: SRL “Codru - ST” din orășelul Bucovăţ (4000 tone), S.A. “Romanești” din satul 

Romanești (3000 tone), SRL “Elvitis - Com” și SRL “Olmar-Grup” din satul Sireţi cu 

capacități frigorifice de 2000 tone și 500 tone, respectiv. Pe teritoriul raionului există și o linie 

de ambalare a fructelor care aparține SRL “Codru - ST”. 

Procesarea fructelor este limitată preponderent la uscarea acestora. Principalii operatori 

economici care sunt implicați în uscarea fructelor sunt: SRL “Codru - ST” din orășelul 

Bucovăţ, SRL “Olmar-Grup” din satul Sireţi, SRL ”Retan Drex” din satul Cojușna și altele. 

Fructele uscate, preponderent prunele; sunt livrate atât pe piața locală, cât și pe cea de 

export.  

În raionul Strășeni există capacități de colectare și procesarea a nucilor în cadrul 

întreprinderii SRL ”VildVastPrest”. Miezul de nucă este exportat în țările UE, preponderent 

în Grecia.  

În cadrul întreprinderii ”Nectar-S” pe lîngă producerea ciupercilor se efectuează și 

prelucrarea acestora sub forma de ciuperci murate și marinate.  

În afară de aceste întreprinderi în raion mai activează şi un număr semnificativ de mori şi  

oloiniţe care prelucrează materia primă agricolă la nivel de localitate sau deservește câteva 

localități învecinate.  

Totodată în raion se simte lipsa unui sistem de colectare a fructelor și legumelor care ar 

permite concentrarea unor volume mari de producție agricolă și ar asigura marketingul 

acesteia.  

Gradul înalt de incertitudine reduce semnificativ posibilitățile de implementare a planurilor de 

dezvoltare a sectorului agricol. Astfel agricultura devine un sector neatractiv pentru 

business, iar tinerii specialiști nu sunt suficient de motivați pentru a lucra în agricultură. 
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1.6.1.1. Principalele probleme cu care se confruntă agricultorii din raionul Strășeni 

Printre problemele cu care se confruntă agricultorii din raionul Strășeni, cele mai importante 

sunt următoarele: 

 Fragmentarea terenurilor agricole creează dificultăți suplimentare pentru aplicarea 

tehnicii şi tehnologiilor avansate; 

 Revitalizarea sub-sectoarelor de agricultură cu valoare adăugată înalta cum ar fi 

viticultura, pomicultura şi legumicultura. 

 Problemele ce țin de utilizarea tehnologiilor, echipamentului și utilajelor agricole 

învechite, depășite moral și tehnic; 

 Problemele ce țin de accesul limitat la piețele de desfacere pentru produsele 

agroalimentare și în special a fructelor, legumelor, strugurilor, cât și a produselor 

derivate din acestea;  

 Insuficiența acută  a infrastructurii de prelucrarea a produselor agroalimentare și în 

special a celor horticole;  

 Insuficiența surselor de apă şi a echipamentului necesar pentru irigare; 

 Accesul foarte limitat la sursele creditare ieftine și de lungă durată; 

 Lipsa unui sector animalier industrializat  

 Insuficiența cronică a forței de muncă necalificată, dar în special a celei calificate 

pentru activități agricole specifice; 

 Activitatea insuficientă a infrastructurii de extensiune, educaţie specializată şi suport 

informaţional  

 Probleme ce ţin de dezvoltarea insuficientă a structurilor asociative (cooperatiste) în 

agricultura raionului Strășeni, fapt ce ar spori competitivitatea acesteia pe plan local, 

regional şi extern.  

 Lipsa unui sistem de colectare şi comercializare a surplusurilor de producţie agricolă 

de la populaţie şi de la micii producători agricoli 

 

Analiza SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Condiţii pedo-climatice favorabile pentru 

producția horticolă 

 Tradiții și experiență în agricultura cu 

valoarea adăugată înaltă cum ar fi viticultura, 

pomicultura și legumicultura   

 Acces bun la infrastructura și serviciile de 

transport  

 

 Parcelarea excesivă a terenurilor agricole 

 Insuficiența infrastructurii de post-recoltarea și 

prelucrare a materiei prime agricole, în 

special a fructelor 

 Diversificarea insuficientă a piețelor de 

desfacere pentru vinurile produse la 

întreprinderile din raion 

 Insuficiența forței de muncă calificate și 

necalificate 

 Lipsa surselor de apă pentru irigare 

 Lipsa unui sector animalier industrializat 

 Infrastructura subdezvoltată a drumurilor în 

spațiul rural  

 Cultura antreprenorială în spațiul rural slab 
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dezvoltată 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Promovarea structurilor asociative din 

agricultură  ca soluție pentru consolidarea 

terenurilor agricole 

 Accesarea fondurilor disponibile prin fondurile 

UE pentru structurile asociative din agricultură  

 Dezvoltarea irigării prin reabilitarea sistemelor 

de irigare și practicarea irigației mici  

 Extinderea planului de consolidare a 

terenurilor agricole 

 Dezvoltarea agriculturii specializate în 

microzone  

 Valorificarea potenţialului comercial a zonelor 

turistice specifice raionului Strășeni 

 Dezvoltarea structurilor asociative în 

agricultură  

 Intensificarea hazardurilor naturale, 

extinderea proceselor de eroziune 

 Calamităţile naturale și în special secetele pot 

periclita producția agricolă din raion  

 Depopularea, migrarea populației rurale și 

alte tendinţe demografice nefavorabile pot 

cauza probleme serioase pentru producția 

agricolă din raion  

 

Recomandări 

Sunt propuse următoarele recomandări de remediere a problemelor din sectorul agricol al 

raionului Strășeni: 

 Elaborarea propunerilor de modificare a Codului Funciar pentru a facilita 

consolidarea terenurilor cu destinaţie agricolă. 

 Extinderea activităţilor de explicare şi instruire la nivel de APL 1 şi 2 referitor la 

necesitatea consolidării terenurilor agricole. 

 Lansarea unui concurs raional cu genericul „Cel mai bun consolidator de terenuri 

agricole al anului” pentru a promova cazurile de succes în acest domeniu. 

 Susţinerea proceselor de casare şi defrişare a plantaţiilor multianuale vechi prin 

simplificarea procedurii de aplicare 

 Susţinerea proceselor de înfiinţare a plantaţiilor multianuale noi ca măsură de 

revitalizare a viticulturii, pomiculturii şi altor activităţi agricole cu valoare adăugată 

înaltă. 

 Susţinerea prin mijloace disponibile a proiectelor de prospectare şi construire a unor 

surse de apă pentru irigare, precum şi a proiectelor de procurare şi exploatare a 

echipamentului  pentru irigare. 

 Organizarea activităţilor de curăţare şi amenajare a albiei rîului Bîc în perimetrul 

raionului Străşeni.  

 Organizarea seminarelor de instruire şi promovare a irigaţiei mici.  

 Îmbunătăţirea accesului la finanţare prin organizarea seminarelor de informare 

împreună cu reprezentanţii instituţiilor de creditare şi microcreditare.  

 Conlucrarea activă în cadrul proiectelor de finanţare internaţională (Siret-Prut-Nistru) 

 Organizarea forurilor de atragere a investitorilor de peste hotare şi a celor locali.  
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 Participarea la expoziţiile de profil şi asigurarea suportului informaţional pentru  

producătorii agricoli, şi în special a celor cu activităţi de export. 

 Promovarea activităţilor de informare şi instruire a producătorilor agricoli din raion 

referitor la aplicarea şi avantajele aplicării tehnologiilor noi în cooperare cu structurile 

naţionale de extensiune.  

 Promovarea activităților de sporire a valorii produselor agricole prin sortarea, 

păstrarea, prelucrarea și ambalarea acestora. 

 Lansarea unui concurs raional cu genericul „Cel mai bun  agricultor” cu accent pe 

implementarea tehnologiilor noi în agricultură  

 Organizarea vizitelor de schimb de experienţă în gospodăriile cu profil similar din alte 

raioane ale republicii şi de peste hotare  

 Îmbunătățirea  accesului la pieţele de desfacere locale și externe pentru producția 

pomicolă, viticolă și vinicolă din raion. 

 Stimularea dezvoltării consumului de produse agricole pe piaţa internă prin 

intermediul atragerii fluxului de turişti la diferite evenimente cu caracter festiv din 

raion cum ar fi: Bostaniada, evenimentele de la complexul Vatra, diferite expoziții, 

hramurile localităţilor, etc.    

 Utilizarea modelelor de înfrăţire a localităţilor din raion cu cele de peste hotare în 

scopul promovării exporturilor producţiei agricole autohtone.  

 Stimularea activităților de creșterii productivității şi sporire a calităţii în sectorul agricol 

din raion. 

 Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi înfiinţării noilor ferme. 

 Protecția solului împotriva eroziunii prin intermediul extinderii fâșiilor și zonelor 

forestiere în zonele afectate.  
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1.9. MEDIUL

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 

Strășeni, 2016-2020  

Auditul socio-economic al raionului Strășeni 
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1.9.1. Mediul  

 
Monitorizarea calităţii aerului 

Conform datelor Inspectoratul Ecologic de Stat, pe parcursul anului 2015 au fost luați la 

evidență 345 agenţi economici cu impact moderat și mixt asupra mediului și nici unul  cu risc 

sporit. Printre  agenţi economici cu risc moderat se prezintă:  

 Baza de păstrare a gazului lichefiat  - cu volumul emisiilor de 88,3 tone/an; 

 113 întreprinderi cu emisii pînă la 50 t/an, dintre care pe parcursul anului 2014  au 

perfectat  autorizațiile de emisii 41  agenți economici. 

În raza r. Străşeni, la 01.01.2016, activau 237 obiecte cu impact asupra aerului atmosferic, 

inclusiv 191 agenţi economici. Pe lîngă sursele fixe de poluare, un impact semnificativ îl au şi 

sursele mobile de poluare a aerului atmosferic. 

 0 - obiecte periculoase de gradul I, cu emisii de peste 500 t/an, 

 0 - obiect  cu impact moderat de gradul II, cu emisiile între 50 şi 499 t/an 

 237 -  obiecte cu impact redus de gradul III, cu emisiile de pînă la 49 t/an. 

Raionul are la activ 19 staţii Peco, 2 depozite de păstrare a preparatelor de uz fitosanitar. 

Fermele și complexe zootehnice – 10 la număr dintre care doar 7 şi-au menţinut activitatea 

în anul 2015 au un  impact redus de poluare a atmosferei. 

 

Surse de poluare a aerului atmosferic 

 

Sursele fixe de poluare a aerului sunt reprezentate de sectoarele: termoenergetic şi 

industrial. Emisiile totale, de la sursele fixe de poluare a aerului, în anul 2015 au constituit 

624,6 t/an, din care 165,5 t/an – sectorul energetic; 459,1 t/an – sectorul industrial 

comparativ cu anul 2014 cînd cantitatea calculată a emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic 

de la sursele de poluare de către sursele staţionare ale agenţilor economici a constituit 
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660,3 tone/an, pentru sectorul industrial - 439,4 tone şi, respectiv sectorul energetic 220,8 

tone. În raion sunt înregistrate, activînd, 100 de cazangerii, din care 88 se află la balanţa 

autorităţilor publice locale.  

Sectorul termoenergetic la nivelul anului 2015 a folosit 979,9 tone de combustibili solizi şi 

3108,6 mii m3 de gaz, iar sectorul industrial în anul 2016 a eliminat 459,1 tone de poluanţi în 

aerul atmosferic. 

Tabel 90. Volumul de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de la sursele staţionare, anul 2015 

sursa: Anuarul Inspecţiei Ecologice Străşeni 
 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică şi Inspecţiei Ecologice Străşeni, dinamica  

evoluţiei cantitative a emisiilor de sulf şi azot, de dioxid de carbon şi substanţe solide în 

perioada de referinţă 2008 – 2014 prezentată în figura de mai jos se diminuează treptat de 

la an la an. 
Figura 41. Dinamica evacuarea substanțelor poluante în aerul atmosferic de către sursele staţionare, 
t 

               
sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS 

 

Volumul emisiilor supuse purificării este foarte mic, majoritatea poluanţilor fiind emişi direct 

în atmosferă fără a fi trataţi sau filtraţi. Din totalul de 624,6408 t emise în 2015 de sursele 

fixe de poluare, 400,9332 t rămîn a fi nesupuse procesului de filtrare purificare. 

 

 

Nr. 
Domeniu 

de 
activitate 

 
2015 

Inclusiv, t. 
Altele  

(t) Solide SO2 (t) CO (t) NO2 (t) CH (t) 
Compuşi 
organici 
volatili 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Sectorul 
energetic 

165,5360 45,4750 41,1950 76,9850 1,8810 - - - 

2 
Sectorul 
industrial 

459,1048 159,6108 9,0624 87,8340 10,5808 69,2340 111,7740 11,0087 

Total 624,6408 205,0858 50,2574 164,8190 12,4618 69,2340 111,7740 11,0087 
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Sursele mobile sunt reprezentate de transportul auto cota căruia constituie cca 88% din 

emisiile totale de la sursele de poluare (fixe şi mobile) ale bazinului aerian, transport aerian, 

naval şi feroviar. Din aceste surse provin emisii în cantităţi mari de hidrocarburi, oxizi de 

carbon, oxizi de azot şi de sulf, etc., care sunt în funcție de diferiți factori: calitatea 

combustibilului utilizat, starea tehnică a vehiculelor, numărul unitarilor de transport 

exploatat,etc. Totalul emisiilor de la sursele mobile de poluare a aerului constituie 3956,087 

t, din care 71,1126 t de SO2, 3105,946 t de CO şi 330,0807 t de NO2, restul revine altor 

poluanți.  

 
Tabel 91. Analiza consumului de combustibili şi poluanţi emişi de sursele mobile (t), anul 2014 

Denumirea 
combustibilul
ui 
utilizat 
 

Consumul 
de 

combustib
il, 

(tone) 
 

Cantitatea poluantului, (t/an) 

S02 CO N02 
Aldehi

de 

Hidro 
carbur

i 

Metale 
grele 

Subst
anţe 

solide 

Suma 
totală 

de 
emisii 

Benzină, (t) 
4719 9,44 2076,35 117,98 5,66 217,07 0,074 7,08 

2433,

7 

Motorină,(t) 
3842 

57,6

3 
180,58 157,53 13,06 73 0,010 35,35 517,6 

Gazpetro-
lierlichefiat, (t) 

2021,4 4,04 849 54,58 2,42 92,99 0 2,22 
1005,

3 

TOTAL 10582,6 
71,1

1 
3105,94 330,08 21,15 383,1 0,086 44,65 

3956,

1 

sursa: Anuarul Inspecţiei Ecologice Străşeni 

 

Monitorizarea resurselor de apă 

Resursele de apă a raionului sunt reprezentate de 51 bazine acvatice, 77 de izvoare cu o 

amenajare un număr de 65 izvoare, cca. 6841 fîntîni de mină, amenajate fiind 5930 unităţi și 

83 sonde arteziene, dintre care la moment funcţionează  numai 55. Sisteme de apeduct 

dispun 14 localități de și numai 6 localități au sistem de canalizare. 

Cel mai mare bazin artificial al raionului este lacul Ghidighici pe rîul Bic (6,8 km). Acest bazin 

acvatic asigură regularizarea şi evacuarea scurgerilor de suprafaţă, răspunde presingului 

recreativ, se folosește pentru aprovizionarea cu apă potabilă şi tehnică, pentru irigație, 

navigație şi în alte scopuri. 

Din cele 3085 rîuri care curg permanent şi temporar şi intră în componenţa reţelei fluviale a 

Republicii Moldova; dintre ele 4 au trecerea pe teritoriul raionului.  Aceste rîuri au vara un 

debit scăzut, iar cîte o dată se usucă complet, apa lor este puternic mineralizată şi practic nu 

e potabilă. Deosebit de „sărat” este rîul Botna, datorită faptului că trece prin localităţi cu 

lutişuri neogene stratificate.  

Reţeaua hidrografică a raionului Străşeni în cea mai mare parte este reprezentată de rîul 

Bîc, traversează raionul pe o distanţă de 20,6 km cu un număr de 201 a cursurilor de apă şi, 
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cu o densitate a reţelei hidrografice de 0.44 km/km2. Rîul Işnoveţ, un alt afluent de dreapta 

al  Nistrului, îşi ia obîrşia în Codrii Căprienii şi parcurge raionul pe o distanţă de 10,5 km, iar 

bazinul hidrografic are o suprafaţă de 56 km2.  

În aria raionului Străşeni sunt prezente cca. 16,5 mii m3/zi din resursele de exploatare a 

apelor potabile subterane din totalul de 869,5 mii m3/zi ale Republicii Moldova și 2 mii m3/zi 

din cele tehnice (193,25 mii m3/zi – total pe ţară), care se extrag din 304 de sonde din cele 

7801 total pe RM. La nivelul anului 2015 în raionul Străşeni, au fost captaţi în total 307,6 mii 

m3 de apă, dintre care 43,5 mii m3 din sursele de suprafaţă, iar 264,1 mii m3 din sursele 

subterane, dintre care, 202,4 mii m3 au fost folosiţi în scopuri menajere, 61,7  mii m3 – în 

scopuri de producţie şi  43,5 mii m3 – în scopuri agricole (pentru irigare). 

Monitorizarea resurselor funciare 

Suprafața totală a fondului funciar a raionului Străşeni constituie 72908,21 ha, dintre care -

18875,07 ha constituie teren arabil, 11609,8 ha - plantații multianuale, fînețe - 48 ha, păşuni-

3560,1 ha, plantațiile forestiere constituie 26146,96 ha, mlaștini - 270,2, ha, ape - 799,8 ha, 

drumuri - 2464 ha, străzi şi piețe - 745,91 ha, construcții şi curţi - 2455 ha, alte terenuri-

5295,1 ha, alunecări de teren - 697,3 ha. 

La 01.01.2016, suprafaţa terenurilor calificate ca erodate a fost de 20335  ha, ceea ce a 

constituit 30% % din terenuri. Factorul esenţial ce duce la degradarea stratului fertil de sol 

este datorată arderii vegetației uscate şi a miriștilor. 

Consecințele eroziunii sunt la fel datorate încălcărilor legislaţiei ecologo-funciare, inclusiv 

prin modul de prelucrare a terenurilor agricole de-a lungul pantei, da asemenea şi cultivarea 

culturilor prăşitoare pe versanţi cu înclinaţie mare. 

Suprafața terenurilor ocupate de rîpe a constituit 273,84 ha și alunecări de teren 697,3 ha, 

ceea ce se echivala respectiv cu 0,38 și 0,96%. 

 
Tabel 92. Suprafața terenurilor deteriorate şi erodate în raionul Strășeni 

Suprafaţa 
alunecărilor de 

teren 

Suprafaţa 
rîpelor 

Terenuri erodate 

Total inclusiv 

 
Slab Moderat Puternic 

697,3 273,84 20335 11412 5574 3349 

sursa: Anuarul Inspecţiei Ecologice Străşeni 

 

Zăcămintele naturale 

Dintre resursele minerale în raion se găseşte: piatră brută, pietriş şi prundiş la cariera din 

Micăuţi şi nisip pentru construcţie. Calcarul sub formă de piatră but şi pietriș de diferite 

fracțiuni sunt extrase de către SA „Cariera Micăuți”, volumul zîcămîntului este estimat la o 

cantitate de 4250,8 mii m3. În anul 2015 s-a extras 512 mii m3.  
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Pe teritoriul raionului Strășeni exista un şir de acumulări, nesemnificative, de substanțe utile, 

cum ar fi cele de nisip şi argilă, însa nu reprezintă interes  economic din cauza cantităţi  

reduse  şi calităţii proaste ale acestor substanțe. Astfel, în localitatea Bucovăț cu o eventuală 

extragere minieră, însă după calitate nu poate fi utilizat în construcție;  pentru necesități 

gospodărești în localitățile Dolna, Lozova, Vorniceni, Gălești și Căpriana se extragere 

neautorizat de către populație argilă și nisip însă, în cantități mici. 

 

Starea fondului forestier 

Pădurile din raionul Străşeni, care la moment deţin suprafaţa totală de 25419,30 ha, sînt 

încadrate în grupa întîi funcţională, avînd în exclusivitate funcţii de protecţie a mediului 

înconjurător şi se împart în următoarele categorii funcţionale după aportul lor de protecţie.   

 igienico-sanitare şi de recreere 2977,57 ha - 11,72% 

 conservare a genofondului 13962,80 ha  - 54,93 % 

 protecţie a solului, apelor, de protecţie a mediului 8478,93 ha - 33,35 %        

Vegetaţia forestieră a raionului Străşeni este  reprezentată de păduri de foioase 

caracteristice Europei Centrale compuse din specii predominant de stejar, gorun,frasin. Ca 

specii ajutătoare se întîlnesc teiul, carpenul, arţarul asociate  cu subarbuşti de 

corn,alun,păducel,soc etc. 

Potrivit datelor cadastrale Raionul Străşeni este unul dintre cele mai împădurite raioane ale 

republicii. Suprafaţa totală al terenurilor fondului silvic (starea la 01.01.2016) constituie 

26821,0  ha ceea ce reprezintă 36.78 % din suprafaţa totală a raionului (72908,83 ha). 

Din suprafaţa totală al fondului silvic:  

 25419,30 ha sunt păduri masive, 

 1245,37 ha plantaţii de tufari cu arbuşti. 

 350.92 ha fîşii forestiere de protecţie. 

 

Starea fondului cinetic 

Suprafaţa fondului cinegetic din raion  constituie 60478,84 ha, inclusiv: 

 25097 ha  fondul silvic,  
 35001,65 ha terenuri agricole  
 380,16 ha bazine de apă şi bălţi 

Starea fondului ariilor protejate de stat  

Ariile protejate asupra cărora se extinde controlul de Stat şi, care fac parte din Legea privind 

fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25.02.1998, care stabileşte bazele 

juridice ale creării şi funcţionării fondului ariilor naturale protejate de stat, principiile, 

mecanismul şi modul lui de conservare, precum şi atribuţiile autorităţilor publice centrale şi 

locale, organizaţiilor neguvernamentale şi ale cetăţenilor în acest domeniu. 

Potrivit legii menționate suprafaţa totală a ariilor naturale protejate de stat in raion constituie 

8157,46 ha sau 11,18 %. Această suprafaţă alcătuieşte reţeaua ariilor protejate a raionului 
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Străşeni, ce include obiecte şi complexe de importanţă naţională şi internaţională şi cu 

semnificații importante pentru conservarea biodiversităţii şi habitatelor naturale cu 

următoarele categorii de obiecte şi complexe naturale: 

a) rezervaţii ştiinţifice – 1                                         b) monumente ale naturii - 32 

c) rezervaţii naturale – 4                                  d) rezervaţii peisagistice - 2 

e) arii cu management multifuncţional-2                  f) monumente de arhitectură peisajera - 1 

Repartiţia pe categorii  şi denumire a rezervaţiilor naturale în raionului Străşeni se prezintă 

astfel: 

1. Categoria – rezervaţie ştiinţifică, deţinătorul – Autoritatea centrală pentru mediu, 

denumirea complexul – Codru (satul Lozova) 

2. Categoria – monumente ale naturii (A) Geologice şi paleontologice, deţinătorul – 

primăria municipiului Chişinău, denumirea complexul – Cariera "Cazacu" (La nord de 

staţia de cale ferată Vatra) 

3. Categoria – monumente ale naturii (A) Geologice şi paleontologice, deţinătorul – 

primăria satului Vorniceni, denumirea complexul – Rîpa "La Chetrărie" (La est de satul 

Vorniceni) 

4. Categoria – rezervaţie naturală (A) Silvică, deţinătorul – Gospodăria Silvică 

de Stat Străşeni, denumirea complexul – Condriţa (Ocolul silvic Condriţa, Condriţa, 

parcela 17, subparcela 1) 

5. Categoria – rezervaţie naturală (A) Silvică, deţinătorul – Gospodăria Silvică 

de Stat Chişinău, denumirea complexul – Roşcani (Ocolul silvic Ghidighici, Rădeni, 

parcelele 10, 11, subparcelele 6,7) 

6. Categoria – rezervaţie peisagistică,  deţinătorul – Gospodăria Silvică de Stat Străşeni, 

denumirea complexul – Căpriana-Scoreni (între satele Lozova, Vorniceni, Pănăşeşti, 

Truşeni, Cojuşna, ocolul silvic Căpriana, Căpriana, parcela 21, subparcelele 7-14; 

parcela 27, subparcelele 4-13; parcela 33, subparcelele 2, 3, 5; parcelele 28-30, 34-36; 

ocolul silvic Scoreni, Scoreni, parcelele 1-8) 

7. Categoria – arii cu management multifuncţional (B) Sectoare reprezentative cu vegetaţie 

de luncă, deţinătorul –Gospodăria Silvică de Stat Străşeni, denumirea complexul -Luncă 

cu bumbăcariţă (Valea rîului Buda, Căpriana, parcelele 19-21) 

8. Categoria – arii cu management multifuncţional (B) Sectoare reprezentative cu vegetaţie 

de luncă, deţinătorul – Întreprinderea Agricolă "Lozova", denumirea complexul – Luncă 

cu bumbăcariţă (Zona de protecţie a rezervaţiei ştiinţifice "Codru", între parcelele 5, 9, 

10) 

 

Analiza SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa minelor şi carierelor de extragere a 

zăcămintelor minerale 

- Existenţa rezervaţiei ştiinţifice Codru  pe 

teritoriul raionului 

- Procesul de monitorizare a calităţii 

mediului ambiant este fragmentat; 

- Lipsa paşapoartelor monumentelor naturii; 

- Nivel redus de cunoştinţă în rîndul 



 

158 
 

- Existenţa programelor şi planurilor de acţiuni 

complexe  raionale şi locale în domeniul 

protecţia mediului 

-  Inițiative şi proiecte de înverzire a mediului 

ambiant; 

- Activități de regenerare a fondului forestier, 

- Efectuarea permanent a lucrărilor silvo-tehnice 

populaţiei privind problemele de mediu; 

- Cazuri de braconaj si tăieri ilicite ale 

fondului forestier; 

- Insuficienţa fondurilor faţă de necesităţile 

locale şi regionale; 

- Nu există mecanisme de captare și 

utilizare a substanțelor poluante de la 

sursele staționare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Creşterea capacităţii domeniului de mediu 

pentru a absorbi asistenţa financiară şi 

tehnică; 

- Colaborarea în cadrul diverselor acorduri 

bilaterale; 

- Existenţa surselor de finanţare pentru 

implementarea proiectelor de mediu de 

programe/proiecte; 

- Posibilitatea de a atrage surse financiare 

datorita Fondului Ecologic National; 

- Generarea anuală a unei cantităţi 

semnificative de deșeuri vegetale care pot fi 

utilizate pentru producerea biogazului; 

- Introducerea raportării, monitorizării şi 

evaluării performanţei în domeniul mediului, 

asigurarea transparenţei sectorului. 

- Ameninţările schimbărilor climatice asupra 

resurselor de apă din raion din punct de 

vedere atît al cantităţii, cît şi al calităţii;  

- Lipsa resurselor financiare pentru 

adoptarea politicilor naţionale în domeniul; 

- Risc moderat al elevilor expuși la factorii 

de risc, condiționați de calitatea apei 

potabile; 

- Eficienţă managerială redusă la nivel 

naţional privind eradicarea problemelor de 

mediu ambiant; 

- Utilizarea iraţională a resurselor 

naturale; 

- Sistemul nefuncţional de scurgere a 

apelor reziduale ale spitalului; 

 

Recomandări 

 Elaborarea cadastrului spaţiilor verzi cu o ulterioară întocmire a pașaportului ecologic al 

raionului Străşeni; 

 Paşaportizarea bazinelor acvatice şi a altor surse de apă din raionul Străşeni; 

 Efectuarea lucrărilor de amenajare a albiilor rîurilor, cu o ulterioară plantare a salciei 

energetice pe suprafaţa albiei părăsite. 

 Promovarea utilizării mai vaste a biocombustibililor în calitate de carburanţi; 

 Crearea şi restabilirea fîşiilor de protecţie riverane şi a bazinelor de apă, a pădurilor pe 

terenuri degradate, a spaţiilor verzi; 

 Stabilirea unui regim strict de protecţie a speciilor de floră şi faună  rare şi pe cale de 

dispariţie; 

 Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, supuse alunecărilor şi folosite pentru 

extragerea substanţelor minerale utile; 
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 Evaluarea situaţiei în domeniul colectării şi epurării apelor reziduale urbane şi 

identificarea zonelor sensibile şi mai puţin sensibile; 

 Identificarea apelor naturale poluate sau care ar putea fi afectate, desemnarea zonelor 

vulnerabile la nitraţi; 

 Consolidarea capacităţilor centrelor de formare continuă în ceea ce priveşte educaţia 

ecologică; 

 Întreprinderea măsurilor de reducere a impactului negativ al activităţii economice asupra 

mediului de prevenire a poluării acestuia prin măsuri de sensibilizare şi conştientizare atît 

a populaţiei cît şi agenţilor economici; 

 Aplicarea sancţiunilor persoanelor fizice/juridice care aduc pagube considerabile mediului 

încontrător; 

 Renovarea parcului auto din raion şi republică, care este sursa cu impactul cel mai 

semnificativ asupra aerului atmosferic; 

 Implementarea standardelor europene „EURO 4”, „EURO 5” la mijloacele auto de 

transport şi aplicarea unor taxe pentru autotransportul ce depăşeşte aceste standarde; 

 Delimitarea de către autoritățile publice locale a rezervațiilor şi ariilor naturale 

 protejate de stat prin borne de hotar, panouri informative, etc; 

 Dezvoltarea unui mecanism de gestionarea a fondului forestier pentru conservarea 

 acestuia; 

 Tratarea şi eliminarea nămolurilor din rîuri şi afluenților acestora; 

 Elaborarea mecanismelor de monitorizare si control a surselor fixe de poluare a 

aerului atmosferic; 

 Efectuarea unui studiu pentru determinarea cantităţii de zăcăminte existente; 

 Finanţarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei privind poluarea mediului 

înconjurător. 
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1.9.2. Salubrizarea publică 

 

1.9.2.1. Cadrul legal şi instituţional de reglementare a managementului deşeurilor 

Obiectivele prioritare la nivel naţional în domeniul gestionării deşeurilor, conform HG nr. 248 

din 10.03.2013 cu privire la  Strategia de gestionare a deşeurilor, sunt: 

- dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor menajere prin armonizarea 

cadrului legislativ, instituţional şi normativ la standardele UE;  

- dezvoltarea infrastructurii regionale de  eliminare a deşeurilor menajere solide şi a staţiilor 

de transfer, în conformitate cu practicile statelor membre ale UE; 

- dezvoltarea sistemelor de colectare şi tratare a fluxurilor de deşeuri specifice prin 

promovarea şi implementarea principului „responsabilitatea producătorului”, inclusiv a celor 

periculoase, prin plasarea a cîte un punct de colectare la nivel de regiune. 

În vederea conformării cu cerinţele legale în domeniul gestiunii deşeurilor, este în curs de 

elaborare cu finanţare din fondul EPTATF, documentaţia pentru elaborarea studiilor de 

fezabilitate a Regiunii 4 (mun. Chișinău, Strășeni, Ialoveni, Hîncești, Criuleni, Cocieri, 

Anenii Noi), cu o perioadă de realizare a investiţiei 2016 – 2017.  

. 

1.9.2.2. Serviciile de salubrizare 

Activitatea de salubrizare menajeră cuprinde: 

a) colectarea şi transportul gunoiului menajer de la populaţie; 

b) colectarea şi transportul gunoiului de la agenţii economici. 

Teritoriul oraşului Străşeni este deservit de operatorul de salubritate I.M. ”Gospodăria 

Comunală Străşeni” cu un grad de acoperire a serviciului de salubrizarea menajeră de 

70%. Colectarea şi transportul gunoiului menajer de la populaţia oraşului Străşeni, la 

nivelul „Spațiului Locativ”  se face zilnic, iar pentru „sectorul privat” se efectuează 1/2 

săptămîni în baza graficului avizat şi aprobat de Primărie.  
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Colectarea şi transportul gunoiului de la agenţii economici se face conform graficelor 

întocmite pe baza prevederilor contractuale.  

 

Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul rural este de 40%. În afară de oraşul 

Străşeni, încă 2 operatori de salubrizare menajeră activează pe teritoriu raionului: 

- ÎM „Salubr Sireţi” ce deserveşte localităţile Sireţi, Roşcani, Pănăşeşti, Căpriana. În 

satul Sireţi, deşeurile se acumulează de la populaţie în 700 tomberoane, de la agenţii 

economici şi instituţiile publice – în 12 containere, sunt colectate şi transportate cu 

autospeciala la poligonul de deşeuri (cu o suprafaţă de 2,0 ha) de 2 ori pe 

săptămînă. La nivelul anului 2015 tarifele stabilite pentru cetăţeni erau de - 35 lei pe 

lună, iar pentru întreprinderi - 50 lei pe lună. 

- ÎM „Salubr Cojuşna” ce deserveşte satul Cojuşna. Aici deşeurile se acumulează de la 

populaţie în pungi de plastic, de la agenţii economici şi instituţiile publice – 

containere, sunt colectate şi transportate cu autospeciala la poligonul de depozitare a 

deşeurilor (cu o suprafaţă de 3,0 ha). La nivelul anului 2013 tarifele stabilite pentru 

cetăţeni erau de - 25 lei pe lună, iar pentru întreprinderi - 50 lei pe lună. 

- Serviciul de salubrizare menajeră gestionat de Primăria satului Tătăreşti. Evacuarea 

deşeurilor din localitate către gunoiştea neautorizată (cu o suprafaţă de 0,03 ha) este 

organizată cu tractorul contractat în mod centralizat. La nivelul anului 2013, 600 

gospodării achitau cîte 60 lei anual. 

În ceea ce priveşte restul localităţilor rurale, evacuarea şi transportarea gunoiului la 

poligoanele  de deşeuri se face în mod individual.  

 

Salubrizarea stradală 

 

Activitatea de salubrizare stradală se execută doar în oraşul Străşeni de către operatorul de 

salubrizare I.M. ”Gospodăria Comunală Străşeni” în baza unui contract de prestări servicii 

încheiat cu Primăria Străşeni. Salubrizarea străzilor în oraşul Străşeni se efectuează 

manual, pe 5 străzi ale orașului ce constituie 25 % din tot teritoriu. Pentru menținerea 

curățeniei stradale, în locurile de agrement, de recreere, pe aliniamentele stradale sunt 

amplasate cca. 70 coșuri stradale pentru depozitarea deșeurilor.  

 

Colectarea deşeurilor menajere 

 

Forma de colectarea deşeurilor la nivelul oraşului Străşeni se face diferit zonele rurale ale 

raionului. Oraşul dispune de o rampă de depozitare a deşeurilor menajere solide autorizată 

amplasată la periferia oraşului (lîngă traseul Străşeni-Scoreni). Deşeurile sunt colectate de 

la 11 platforme cu tomberoane de tip euro, cu volum 1100 litri, pentru acumularea deșeurilor 

menajere, dintre care 6 platforme cu tomberoane de tip vechi, cu volum 1m3, ce sunt relativ 

sunt amenajate. Din deşeurile menajere reciclabile sunt colectate separat doar deşeurile din 

plastic. Costul 1m3 de deşeu este de 9 lei pentru persoane fizice şi 114 lei pentru persoane 

juridice. Întreprinderea de salubrizare dispune de 2 unităţi de evacuare a deşeurilor, 2 

tractoare cu remorcă, un buldozer şi deserveşte circa 6700 persoane fizice şi circa 200 de 

persoane juridice. Procesele de tratare şi de reciclare a deșeurilor lipsesc.  
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În sate, comune ce beneficiază de serviciile operatorilor de salubrizare, colectarea deșeurilor 

se efectuează în saci după care sunt încărcați în mașină manual. Sortarea deșeurilor în 

spațiul rural nu are loc.   

 

Tabel 93. I.M. ”Gospodăria Comunală Străşeni” 

Activităţile serviciului public de salubrizare DA NU 

măturatul,spălatul,stropirea şi întreținerea căilor publice    

curățarea  şi transportul zăpezii de pe căile publice  şi menținerea în 

stare de funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț 
   

dezinsecția, dezinfecția şi deratizarea; se face o dată în an    

precolectarea, colectarea,  şi transportul deşeurilor raionale cu excepția 

celor toxice, periculoase sau cu regim special; 
   

sortarea deşeurilor    

depozitarea controlată a deşeurilor raionale    

organizarea, prelucrarea, neutralizarea  şi valorificarea materială  şi 

energetică  a deşeurilor vechi, inclusive producerea de composit 
   

colectarea, transportul, depozitarea  şi valorificarea deşeurilor 

voluminoase provenite de la populație, instituții publice  şi agenți 

economici inclusive a deşeurilor electrice şi electrocasnice 

   

preselectarea, organizarea reciclării deşeurilor şi valorificarea lor    

colectarea, transportul  şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite 

din gospodăriile populației; Deşeurile animaliere sunt colectate în gropi 

speciale, sau bunchere, platforme închise. 

   

 

 

1.9.2.3. Infrastructura de gestionare a deşeurilor 

Raionul Strășeni are 39 localităţi, care administrativ sunt împărțite în 27 primarii, 2 oraşe - 

Strășeni, Bucovăţ, 25 comune şi 12 sate. 

 Numărul de DDMS5 inventariate - 27 localităţi.   

 Numărul de DDMS  autorizate-2 

 Neautorizate - 25 localităţi. 

Depozitele sunt localizate divers: în gropi de siloz sau gropi pentru dejecţii animaliere, 

cariere, versanţi afectaţi de alunecări de teren, margine de drum etc.  

Majoritatea gunoiștilor nu sunt amenajate, și sunt construite fără proiect de construcție. 

Practic la toate depozitele deşeurile sunt depozitate haotic, lipseşte compactarea acestora, 

periodic fiind doar îngrămădite dar nu şi păzite. Toate rampele nu au îndiguire, cu excepția 

o. Strășeni, Tătăreşti, Chirianca şi Sireți. Evidența deșeurilor și cantităților transportate la 

gunoiști nu se duce. Poligonul de depozitare a deșeurilor din comuna Gălești (cu o suprafaţă 

                                                           
5
 DDMS - depozite de deșeuri menajere solide 
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de 0,6 ha) este amplasat pe fostul depozit de chimicale. În majoritatea cazurilor, 

transportarea deșeurilor la locurile de depozitare se efectuează în mod individual, fără 

evidență. 

Gunoiştile autorizate sunt prezente în: Comuna Micleuşeni, Lozova, Satul Roşcani (cu o 

suprafaţă de 1,0 ha) şi în oraşul Străşeni cu suprafaţa gunoiştii de 3,7 ha, unde anual se 

depozitează circa 15.000 m3. 

Gunoiștile neautorizate sunt în satele Dolna, Vorniceni (cu suprafaţă de 1,0 ha şi un volumul 

al deşeurilor acumulate ce constituie cca 12000 m3), Bucovăţ, Negreşti (cu suprafaţă de 0,5 

ha şi un volumul al deşeurilor acumulate ce constituie 20 tone), Comuna Ghelauza (cu 

suprafaţă de 1,2 ha), Căpriana ( cu o suprafaţă de 0,45 ha şi o capacitate de 13500 m3), 

Cojuşna cu suprafaţă de 3,0 ha) şi Comuna Pănăşeşti (cu suprafaţă de 2,0 ha). 

La moment s-au construit 10 platforme pentru stocare a DMS (2- Lupa - Rece) și 8 - 

Codreanca. 

 
Figura 42. Formarea deşeurilor de producţie şi consum, (t/an) 

 

 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS 

 

Principalele probleme 

Problema deşeurilor toxice  

 

Conform datelor statistice ale BNS, în raionul Străşeni, pe parcursul anului 2014, s-au 

generat 13699 tone de diferite fluxuri de deşeuri. Din această cantitate, peste 6612 tone 

(sau 48,26%) deşeuri toxice au fost  depozitate la gropile de gunoi. Concomitent,  s-a 

înregistrat şi o creştere a deşeurilor generate faţă de anul 2013 cu 720,7 tone. 

 

Surse de deşeuri toxice generate în raionul Străşeni se datorează activităţii industriale/de 

producere a agenţilor economici din zonă. Potrivit celor mai recente date statistice 

disponibile (statistica.md), în 2014, datorită activităţii industriale din raionul Şoldăneşti, au 

fost utilizate aproximativ 446 tone de deşeuri de producţie. 
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Figura 43. Existenţa deşeurilor toxice (la sfîrşitul anului), (t/an) 

  

 Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS 

 

Problema activităţii de salubrizare 

Salubrizarea stradală: 

- lipsa mecanismului specializat (automăturătoare); 

Salubrizarea menajeră: 

- insuficiența numărului necesar de tomberoane; 

- nu au acces la serviciul de evacuare și depozitare a deșeurilor managere solide toți 

locuitorii or. Strășeni; 

- lipsa numărului suficient de locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor; 

- nu se efectuează sortarea deșeurilor; 

 

Analiza SWOT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Absenţa unor industrii poluante semnificative 

la nivel teritorial; 

- Existenţa pe teritoriul raionului a 3 operatori 

de salubrizare cu extindere  a serviciilor către 

diferite zone rurale; 

- În oraş şi suburbii, gunoiul este colectat cu 
desfășurare planificată; 

- Existența unui număr semnificativ de gunoiști 

neautorizate; 

- Servicii de colectare şi depozitare deşeuri 

insuficient de dezvoltate  

- Lipsa unui sistem eficient de colectare şi 

evacuare a deşeurilor; 

- Colectarea şi depozitarea neselectivă şi 

defectuoasă a deșeurilor 

- Nu este efectuată sortarea și tratarea 

deșeurilor;  

- Nu are loc reciclarea deșeurilor; 

- Participarea redusă a publicului la luarea 
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Recomandări 

 

 Crearea unei noi entităţi care va purta responsabilitate pentru gestionarea 

deşeurilor pentru întreaga regiune. Mai mult decît atît, aceste asociaţii vor trebui 

să coopereze strîns între ele, în scopul pregătirii politicii coerente şi a planurilor de 

acţiune pentru gestionarea deşeurilor pentru viitorul sistem regional integrat de 

gestionare a deşeurilor;6 

 Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor în cadrul zonei de management al 

deşeurilor, conform scenariului preferat din cadrul planificării regionale şi Strategiei de 

gestionare a deşeurilor, aprobată prin HG nr. 248 din 10.03.2013. 

- asocierea Autorităţilor administraţiei publice locale în scopul gestionării deşeurilor pe 

întreaga zonă de management al deşeurilor, conform noilor abordări ale dezvoltării 

sectorului la nivel de regiune;  

- construcţia unui depozit unic şi crearea infrastructurii ce ţine de zona de 

management al deşeurilor.7 

 Reducerea depozitelor existente pînă la 1-3 depozite pe raion şi locaţii îmbunătăţite 

pentru perioada de tranziţie; 

 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale fiecărei primării în domeniul gestionării 

deşeurilor; 

 Construirea unei platforme de compostare pentru tratarea deşeurilor animaliere şi 

agricole; 

                                                           
6
În conformitate cu Anexa nr. 2 la Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova                             

pentru anii 2013-2027 
7
Conform Programului regional sectorial al ADR Centru: „Programul regional de management al 

deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Centru” 

deciziilor de mediu. 

OPORTUNITĂŢI CONSTRÎNGERI 

- Posibilitatea de a atrage surse financiare 

datorită Fondului Ecologic National; 

- Existenţa programelor de finanţare în 

domeniul serviciului de salubrizare; 

- Posibilitate de sensibilizare și educare a 

populației și a tinerilor cu privire la problemele 

ecologice și cele de mediu; 

- Oportunitate de dezvoltare a serviciilor de 

salubrizare prin clusterizarea localităților 

raionului şi dezvoltarea formelor de 

cooperare inter-comunitare. 

- Tendința de extindere a suprafețelor 

gunoiștilor autorizate şi neautorizate; 

- Îndepărtarea investitorilor semnificativi datorită 

ofertelor reduse de terenuri şi utilităţi; 

- Cultura ecologică a populaţiei este redusă. 
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 Acoperirea a circa 100% din populaţiei rurale şi urbane cu servicii îmbunătăţite de 

recuperare a deşeurilor organice şi de ambalaj, de tratare a deşeurilor specifice; 

 Dotarea cu echipament a serviciului public de salubrizare, precum urmează: Utilaj pentru 

depozitarea şi colectarea deşeurilor; Utilaj şi instalaţii de tratare şi procesare a deşeurilor; 

Instalaţii de eliminare a deşeurilor;  

 Dezvoltare formelor de cooperare inter-comunitară în domeniul salubrizării şi 

managementului deşeurilor; 

 Îmbunătăţirea, eficientizarea activităţii întreprinderii municipale de gestionare a deşeurilor; 

 Sporirea atractivităţii pentru agenţii economici în scopul creării unor întreprinderi de 

management a deşeurilor în baza unor parteneriate din sectorul public-privat; 

 Educarea populaţiei privind sortarea deşeurilor şi protecţia mediului ambiant; 

 Implementarea programelor de instruire şi conştientizare privind asigurarea  unui 

management integrat al deşeurilor la nivel intercomunal/interraional în regiuni; obligaţia 

de asumare a responsabilităţii producătorului şi principiului poluatorul plăteşte; 

substanţele şi amestecurile chimice cu risc major pentru mediu şi sănătatea publică; 

 Evacuarea şi distrugerea deşeurilor de pesticide, inclusiv din categoria poluanţilor 

organici persistenţi, acumulate pe teritoriul ţării din perioada sovietică; 

 Implementarea proiectelor investiţionale în domeniul gestionării deşeurilor (construcţiei 

depozitelor pentru deşeuri menajere solide, staţiilor de transfer regional şi staţiilor de 

tratare mecanico-biologică); 

 Diminuarea impactului deşertificării solurilor prin implementarea tehnologiilor resurso-

productive; 

 Îngrădirea, dotarea gunoiştilor autorizate cu dig de protecţie şi construcţia unui drum de 

acces spre acestea. 

 Organizarea colectării şi evacuării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, 

acumulatoarelor cu implicarea APL I şi II, Direcția raională de învătămînt, agenți 

economici, IE Strășeni. 
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1.10. TURISMUL 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 

Strășeni, 2016-2020  

Auditul socio-economic al raionului Strășeni 
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1.10.1. Potenţialul turistic al raionului Strășeni  

 

1.10.1.1. Situaţia existentă 

Raionul Străşeni dispune de un potenţial turistic destul de important, dar acesta nu este 

valorificat. În raion practic lipsesc unităţi economice cu profil hotelier. Raionul Străşeni este 

unul dintre puţinele raioane ale Republicii Moldova care raportează lipsa capacităţilor de 

primire turistică cu funcţiuni de cazare.  

Locaţiile de alimentaţii publică nu sunt numeroase. Turiştii pot gusta din bucate tradiţionale 

la astfel de restaurante precum ar fi: ”Lacul verde”, „Mobila masiv”, „Loripaz” şi „La Bădiş”  

Raionul Străşeni, dispune de 

multiple obiecte de atracţie 

turistică.  

În raionul Străşeni sunt 

amplasate şi activează mai 

multe biserici, mânăstiri şi 

complexe monastice de o 

valoare istorică şi culturală 

deosebită, cum ar fi 

mânăstirile Căpriana şi 

Ţigăneşti. Mănăstirea 

Căpriana, fiind una dintre 

cele mai vechi mănăstiri din 

Basarabia.  

În raionul Străşeni s-au 

născut şi au activat 

numeroase personalităţi notorii cum ar fi: cunoscutul savant filolog Polihronie Sîrcu, 

mitropolitul Olteniei - Nestor Vornicescu. Tot în raionul Străşeni, s-au născut compozitoarea 
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Zlata Tcaci, dramaturgul şi eseistul Aureliu Busuioc, regizorul de film şi scenaristul - Valeriu 

Jereghi, regizorul, actorul şi scenaristul Victor Ignat, artista emerită a Republicii Moldova - 

Olga Ciolacu, cineastul şi scriitorul - Mihai Poiată, maestrul internaţional al jocurilor de 

dame, campion al URSS, campion mondial - Ion Dosca. În raionul Străşeni îşi au originile 

interpreţii - Anatol Mârzencu, Irina şi Anatol Bivol, trei dintre membrii formaţiei ,,Zdob şi 

Zdub” - Roman Iagupov, Mihai Gancu şi Anatol Pugaci. Formaţia ,,Ştefan-Vodă” a fost 

fondată de Tudor Ungureanu ca ansamblu etnofolcloric la Casa de Cultură din or. Străşeni 

în anul 1986.   

De asemenea şi alte obiective din raion prezintă o valoare specifică şi pot fi exploatate ca 

puncte de atracţie turistică pentru potenţialii vizitatori ai raionului Străşeni, cum ar fi crama 

de la Cojuşna, etc.  

Patrimoniul naţional de valoare turistică 

 

A. Potenţialul natural 

Potenţialul turistic natural al raionului Străşeni este format din resursele naturale ale 

raionului şi anume: zona de Codru, rîurile Bîc şi Sireţi cu anfluenţii lor, şi mutiple landşafturi 

pitoreşti.  

Printre cel mai valoroase monumente ale naturii pot fi menţionate: 

 Rezervaţia naturală ,,Codrii” 

 Pădurile pitoreşti din preajma satelor Căpriana şi Scoreni 

 Stejari seculari din preajma satului Cojuşna 

 Landşafturile pitoreşti din preajma satuluii Dolna 

 Rezervaţia de la Ţigăneşti 

 Râpa ,,La Chetrărie” 

 

Rezervaţia naturală ,,Codrii” se află în partea de nord-vest a masivului silvic Căpriana – 

între satele Lozova, Micleuşeni, Bursuc şi Drăguşeni, la cca 50 km distanţă de or. Chişinău. 

Rezervaţia serveşte ca depozit al genofondului pădurilor central europene. Suprafaţa este 

de 5177 ha (inclusiv 96,7 păduri), la care se mai adaugă şi o zonă de protecţie de circa 

12300 ha. În rezervaţia ,,Codrii” sunt puse sub protecţie circa 1000 specii de plante. Din 800 

specii vasculare – 60 sunt rare, iar 23 sunt incluse în Cartea Roşie a Moldovei. Aici se 

găsesc 43 specii mamifere, 14510 mii de specii insecte. Rezervaţia naturală ,,Codrii” este 

unicul loc din Moldova, unde s-e efectuează în mod at regulat studiul faunei nevertebratelor. 

Mulţi dintre copacii giganţi din rezervaţie, cu vîrstă de peste 250 de ani, sunt ocrotiţi de stat 

ca monumente ale naturii, printer aceştia numărîndu-se şi legendarul stejarul al lui Ştefan 

cel Mare cu o vârstă de peste 500 de ani 

Pădurile pitoreşti din preajma satelor Căpriana şi Scoreni prezintă cel mai mare masiv 

de pădure din Republica Modova, care cuprinde 1762,4 ha şi se află între satele Lozova, 

Vorniceni, Pănăşeşti, Truşeni şi Cojuşna. Aceste păduri au fost declarate monument al 

naturii încă în anul 1937. 

Landşafturile pitoreşti din preajma satuluii Dolna sunt situate la sud de satul Dolna. şi se 

întind pe o suprafaţă de 389 ha. Au fost luate sub ocrotirea statului în anul 1975.  
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În depresiunile rezervaţiei de la Ţigăneşti cresc stejari cu vîrsta de peste 200-300 ani, 

tulpinile având circa 1 metru în diametru. Rezervaţia cuprinde 680 ha şi este situată pe 

versanţii unui hîrtop care se dechide în valea rîului Ichel, în partea de jos a căruia se află 

mănăstirea Ţigăneşti. 

La est de satul Vorniceni este situată rîpa ,,La Chetrărie” care este un monument geologic.  

Rîul Bîc îşi are originile în izvoarele din dealul Hâncului, care se află în partea de sud-vest a 

satului Temeleuţi din raionul Călăraşi. Debitul mediu anual de apă al rîului este de 1 m³/sec, 

iar lungimea de 155 km, revărsîndu-se în rîul Nistru lîngă satul Gura Bîcului. Din păcate, rîul 

Bîc pe întreg parcursul său, inclusiv pe teritoriul raionului Străşeni este cel mai poluat 

afluent al Nistrului. Problemele ecologice ale raului sunt amplificate si de absenta unor statii 

de epurare in partea sa superioara, motiv pentru care toate apele reziduale sunt varsate 

direct in rau. Pe mai multe sectoare ale raului, indicatorii pentru substante chimice toxice, 

periculoase pentru sanatate, depasesc cu mult normele admise, pe alocuri chiar de zeci de 

ori. Aceasta poluare puternica afecteaza grav biodiversitatea pe rîului. Astfel în Bîc practic 

nu mai sunt pesti treptat dispărând şi alte animale de apa. 

Rîul Sireţi este un rîu care face parte din bazinul hidrografic al Nistrului şi traversează 

localităţile Sireţi şi Străşeni. Are ca afluenţi rîuşoarele Bahna, Hîrtopu şi Rîpa Chiracei. Pe 

Rîul Sireţi au fost construite mai multe baraje dintre care cel mai mare este Lacul Bahna, 

construit pe cursul inferior al afluentului Bahna.  

Lacul Bahna este un lac de acumulare situat pe cursul de mijloc a rîului Bahna în 

apropierea satului Sireţi. Se foloseşte ca bazin piscicol, dar prezintă şi un popular loc de 

odihnă al localităţii. Malul de est acoperit de păduri este adesea împînzit de turişti.  

Pe teritoriul raionului Străşeni au fost proiectate trei trasee turistice şi anume:  

I. Oraşul Străşeni - Mănăstirea Căpriana - Mănăstirea Condriţa - Observatorul Lozova - 

Mănăstirea Hîncu - Mănăstirea Varzăreşti – Conacul boerului Zamfirache Arbore Ralli 

din satul Dolna – Rezervaţia „Codrii” din satul Lozova - Biserica din lemn şi cuptoarele 

de lut din satul Vorniceni – popas la restaurantul „La Bădiş” - Centrul cultural „Vatra” – 

oraşul Străşeni; 

II. Oraşul Străşeni - Fabrica de vin „Migdal P” din satul Cojuşna - Mănăstirea „Iacov 

Persul” din satul Sireţi – Baza de odihnă „Supraten” din satul Roşcani – oraşul Străşeni. 

III. Oraşul Străşeni - Fabricile de vin din oraşul Străşeni – Muzeul „Gavril Drăguţan” din 

satul Recea - „Conacul cucoanei” din satul Lupa–Recea - Mănăstirea Tîganeşti - 

Centrul de agrement  „Chircu” din satul Grebleşti – oraşul Străşeni. 

B. Potenţialul antropic 

Potenţialul antropic al raionului Străşeni dispune de 97 monumente de diverse categorii, 

inclusiv: 22 – monumente arheologice, 32 – monumente comemorative de război şi 38 – 

monuimente istorice de arhitectură. 
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Mănăstirea Căpriana este una dintre cele 

mai vechi mănăstiri în Basarabia, prima 

menţiune documentară a acestei mănăstiri 

datînd cu anul 1420. Este situată în zona 

centrală a Republicii Moldova, la 

aproximativ 40 km nord – vest de 

Chişinău, în ţinutul deluros împădurit care 

purta numele de Codrii Lăpuşnii. Este 

considerată de mulţi istorici ultimul bastion 

al arhitecturii voievodale din Moldova, 

aparţinînd spaţiului cultural românesc. 

Avînd statutul de mănăstire domnească, aşezămîntul monastic s-a bucurat de grija mai 

multor domnitori ai Moldovei. Mănăstirea a fost construită la început din lemn şi a suferit de 

pe urma năvălirii repetate ale tătarilor şi turcilor. Ştefan cel mare este ctitorul bisericii din 

Piatră cu hramul Adormirea Maicii Domnului (1491 – 1496). În 1542 – 1545, domnitorul 

Petru Rareş a efectuat ample lucrări de restaurare cum se consemnează în cronica lui 

Grigore Ureche. Alexandru Lăpuşneanu, născut în zona Lăpuşnei a efectuat noi lucrări de 

întărire şi dezvoltare şi a făcut importante donaţii mănăstirii. La sf. sec al XVII – lea, 

mănăstirea Căpriana cunoaşte o perioadă de declin. În 1698, mănăstirea a fost închinată 

mănăstirii Zografu de pe muntele Athos. 

După anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus (1812), mănăstirea Căpriana a trecut în 

1813 în subordinea Casei Bisericii din Chişinău, a nou formatei Arhiepiscopii a Basarabiei, 

în fruntea căreia s-a aflat Mitropolitul Gavriil Banulescu – Bodoni (1746 – 1821). Acesta a 

întreprins importante lucrări de restaurare a bisericii de piatră cu hramul „Adormirea Maicii 

Domnului”. În 1840 a fost ridicată a doua biserică a mănăstirii cu hramul Sf. Gheorghe, iar în 

1903 a treia biserică „de iarnă” cu hramul Sf. Nicolae. La Căpriana a existat cea mai mare 

bibliotecă mănăstirească din Basarabia, cărţile căreia ulterior au dispărut. În anul 1962 este 

închisă şi devastată. În anul 1989 mănăstirea şi-a redeschis porţile.  

La o distanţă de circa 13 km de mânastirea Căpriana se află un alt locaş religios important 

şi anume mânastirea Condriţa, care deşi se află în cadrul municipiului Chişinău, 

alcătuieşte un complex organic cu mânăstirea Căpriana. Mânastirea Condriţa are hramul 

Sfantului ierarh Nicolae si este situata in satul Condrita, la 15 kilometri de gara Straseni si la 

26 de kilometri de municipiul Chisinau. 

Mănăstirea a fost ctitorită mai intîi ca 

schit, în anul 1783, de ieromonahul 

Iosif, venit de la Mănăstirea Căpriana. 

In anul 1918, schitul de călugări 

Condrița s-a separat de Mănăstirea 

Căpriana, devenind mănăstire de sine 

stătătoare. Biserica cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului a fost 

ridicata intre anii 1895-1897. 
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Mănăstirea „ Adormirea Maicii Domnului” de la Ţigăneşti (de călugări) a reînviat de mai 

multe ori din cenuşă după ce a fost distrusă de tătari, apoi de comunişti. În 1960 toţi 

călugării au fost încărcaţi în camioane şi duşi în direcţii necunoscute. Se zice că unii au fost 

închişi în puşcării, alţii exilaţi sau împuşcaţi. În 1992 mănăstirea a fost redeschisă. Acum 

această zonă a devenit un miniparc 

naţional, în proiect fiind finisarea 

construcţiei bisericii şi deschiderea unui 

muzeu. O atracţie pentru turişti ar putea 

fi şi biblioteca impresionantă unde sînt 

depozitate cărţi de peste 100 de ani. 

În prezent pe teritoriul mănăstirii 

funcţionează trei biserici, cea de-a treia 

fiind deschisă în 2009. La mănăstire 

sunt 30 de persoane, slujbele oficiate 

se ţin în fiecare zi. 

Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Iacov Persul (de călugări) este o ctitorie monahicească 

contemporană ce se vrea a fi o fidelă continuatoare a tradiţiei creştine autentice. 

Mănăstirea se găseşte în satul Sireţi, localitate cu vechi tradiţii ce-şi înfig rădăcinile în 

negura vremurilor pînă la Sfîntul Voievod Ştefan cel Mare, ai cărui oşteni veniţi din munţii 

Vrancei s-au aşezat pe valea 

Siretului pentru a fi mai aproape 

de hotarul ameninţat şi călcat de 

hoardele păgîne. 

La 10 decembrie 1998 cei trei 

monahi slujitori ai Sfîntului Ierarh 

Nicolae din Sireţi, protosinghelul 

Porfirie, Eromonahul Teodor şi 

Erodiaconul Natanael au sfinţit 

locul viitoarei mănăstiri, iar la data 

de 24 mai 1999 s-a pus temelia bisericii Sf. Mare mucenic Iacov Persul, biserica ce s-a 

sfinţit un an mai tîrziu, la data de 29 octombrie 2000. La 22 martie 2005 au început lucrările 

de construcţie a marii biserici ce s-au finalizat în luna 

septembrie 2006 în totalitate cu cheltuiala părintelui Mihail 

Cazacu. Mănăstirea Sireţi deţine un bogat tezaur duhovnicesc 

nepreţuit şi anume părţi importante din moaştele mai multor 

sfinţi: Nicolae al Mirelor Lichiei, Iacov Persul, Gheorghe 

Purtătorul de Biruinţe, Mercurie ş.a. Aceste sfinte moaşte sînt 

expuse spre închinare în biserica Sfîntul Iacov Persul. 

Biserica din lemn din satul Vorniceni este obiect de 

importanţă naţională, înregistrat la Ministerul Culturii. Se află pe 

traseul turistic Roua Codrilor Moldovei. De asmenea trebuie 

menţionate astfel de biserici cum biserica ,,Sf. Cuvioasa 

Parascheva” construită în 1907 şi Biserica ,,Sf. Nicolae” fondată 
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în 1835, ambele fiind amăplasate în oraşul Străşeni. 

Conacul boierului Ralli – filiala Casei muzeu A.S. Puşkin se află în s. Dolna, r. Străşeni. 

Casa boierului Ralli a fost construită în anul 1840 pe fundaţia casei vechi boiereşti a lui 

Zamfirake Ralli, construită la sfîrşitul sec.XVIII – începutul sec. XIX. În lunile iulie-august 

1821 A.S. Puşkin a fost invitat de familia boierului Z. Ralli să viziteze conacul familiei din s. 

Dolna. Însoţit de Z. Ralli şi fiii lui, Puşkin a vizitat satele Iurceni şi Vărzăreşti, iar după 

amintirile membrilor familiei Ralli a locuit un timp scurt în tabară de ţigani, unde s-a 

îndrăgostit de fiica bulibaşului, Zamfira. Inspirat de această călătorie în Dolna, poetul a scris 

în anul 1824 celebrul poem „Ţiganii”. 

În componenţa filialei intră: conac, vie, 

livadă, scuar cu monumentul A.S. 

Puşkin şi un foişor. Zona puşkiniană 

include deasemenea biserica Sf. 

Maria cu morminte ale membrilor 

familiei Ralli, izvorul Zamfirei şi poiana 

Zamfirei. 

În anul 1964 conacul boierului Ralli, 

prin decretul Ministerului Culturii al 

URSS devine filiala Casei – muzeu 

A.S.Puşkin din Chişinău. 

Muzeul istorico-etnografic ,,Gavril Drăguţan”, din satul Recea a fost fondat de 

pedagogul, publicistul şi poetul Gavril Drăguţan. Fondul acestui muzeu constituie 1540 de 

piese cu caracter numismatic, arheologic şi etnografic.  

Muzeul ,,Ion Ştefan Ambroci” din satul Lozova dispune de un fond de bază care cuprinde 

circa 350 piese, inclusiv monede, mobilă veche, unelte de muncă, etc. 

Muzeul etnografic din oraşul Străşeni este unul relativ nou, fiind deschis la 27 octombrie 

2008 cu sediul în Casa raională de cultură.   

Printre alte m monumente arhitecturale pot fi menţionate: Conaculu Cristi (vila-conac a 

familiei Romanov din satul Romaneşti, clădirea staţiei feroviare, construită în anii 30 ai sec. 

XX din orăşelul Bucovăţ.   

C. Patrimoniul etno-cultural 

Străşeniul este un raion cu o creaţie populară importantă, care şi-a pus amprenta în portul 

naţional, obiecte de cereamică, folosind pentru aceasta diverse motive ornamentale. 

În raionul Străşeni îşi desfăşoară activitatea mai mulţi meşteri populari, dintre care pot fi 

menţionaţi: 

 Olga Chiriac, Maria Rusu, Ludmila Cîrpală - meşteri populari, specialiste în 

confecţionarea costumului naţional. 

 Simeon Botnari – specialist în prelucrarea artistică a lemnului  

 Meşterii specializaţi în olărit din satul Ţigăneşti 
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 72 meşteri populari în diferite domenii (croşetă, broderie, ţesut, feronerie, împletitul 

cu fibre vegetale, artă plastică), care participă la expoziţiile organizate în cadrul 

sărbătorilor naţionale, festivalurilor raionale şi naţionale.  

 

În luna noiembrie 2014 a fost organizat simpozionul „Meşteşuguri populare: realizări şi 

perspective” cu participarea a 30 meşteri populari din raion, care au fost menţionaţi cu 

diplome şi premii băneşti din partea Consiliului raional. 

Costumul popular este o parte componentă valoroasă a tezaurului nostru cultural. Astfel, 

colectivele artistice „Rotunda”, „Dumbrava verde”, „Muguraşii”, ”Recenii”, „Cimbrişor”, 

participând la mai multe parade ale portului naţional organizate în cadrul  diferitor 

evenimente socio-culturale din republică.  

Activităţile culturale reprezintă cea mai efivcientă metodă de atragere a turiştilor. A devenit 

deja o tradiţie ca în luna septembrie, în satul Lozova să fie organizat  Festivalul Etno 

Gastronomic ”BOSTANIADA™” care are drept scop susţinerea economiei rurale prin 

sporirea veniturilor sătenilor şi în cadrul căruia se sărbătoresc roadele toamnei precum şi 

seadmiră splendoarea acestui anotimp, prin intermediul diverselor expoziţii de dovleci si 

bostani, meşteşuguri inspirate din natură, cu muzică etno, paradă, concursuri, jocuri, 

sculptură in dovleci, arhitectură din bostani, degustări de vin şi bucate de casă. 

O iniţiativă interesantă este lansarea festivalului ”EcoGastroEtnica” care va fi organizat în 

luna august ca parte componentă a festivalului ”La poalele Codrului”. 

în raionul Străşeni  se organizează mai multe festivaluri şi concursuri precum:  

 Festivalul Internaţional de Poezie şi Muzică „Eminesciana”, care are deja 29 ediţii 

consecutive,  

 Festivalul bienal de poezie şi muzică „Legămînt”, dedicat creaţiei poetului Grigore Vieru,  

 Festivalul „Dor de Eminescu”,  

 Sărbătoarea colindelor „Colindăm, colindăm iarna...”, desfăşurat la Mănăstirea 

Ţigăneşti, cu 6 ediţii în palmares,  

 Festivalul tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „Florile dalbe”,  

 Festivalul de folclor „Cîntece de pe valea Bîcului”,  

 Festivalul internaţional de folclor „Cîntec, joc şi voie bună”, 4 ediţii  

 Festivalul - concurs raional de muzică corală „Ecoul codrilor” din satul  Lozova,  

 Concursurile raionale „Străşenenii au talent” şi „Muzica pentru toţi”, Noaptea muzeelor, 

Ziua mondială a turismului, „Toamna aurie” ş. a. 

 

Hramurile localităţilor şi multe alte evenimente deasemena constituie puncte de atractie 

pentru turişti. 

Infrastructura turistică a raionului Străşeni este sub-dezvoltată şi nu dispune nici de un 

hotel, pensiune turistică sau agro-turistică. În raion activează câteva restaurante şi alte 

locaţii de alimentare publică. Printre cele mai cunoscute pot fi menţionate:  

 Restaurantul terasă ”Lacul verde” SRL cu o capacitate de 50 locuri şi o parcare 

pentru 30 de maşini. Restaurantul este amplasat în or. Străşeni pe şoseaua Chişinăului 



 

175 
 

5A şi lucrează zilnic de la 10:00 la 24:00. Telefoane de contact: 060584483, 

069121251. 

 Restaurantul terasă „Mobila masiv” SRL cu o capacitate de 200 locuri şi o parcare 

pentru 80 unităţi de transport, amplasat în satul Roşcani, raionul Străşeni, la o distanţă 

de 18 km de la Chişinău. Lucrează zilnic între orele 08:00 -şi 23:00. Telefon de contact: 

068865606. 

 Restaurantul terasă „Loripaz” SRL cu o capacitate de 100 locuri şi o parcare pentru 

70 unităţi de transport,. Restaurantul este amplasat 30 km de la Chişinău şi lucrează 

zilnic de la 10:00 până la 22:00. Telefon de contact: 023752295 

 Restaurantul „La Bădiş” (Rozimpex SRL) are o capacitate de 250 locuri şi o parcare 

pentru 100 unităţi de transport. Este amplasat în raionul Străşeni, la km 32 pe traseul 

Chişinău – Ungheni. Lucrează zilnic între orele 09:00 şi 23:00. Telefoane de contact: 

023722682, 023727008 

 

Pe teritoriul raionului Străşeni, la circa 30 km de oraşul Chişinău, pe traseul Chişinău-

Ungheni este amplasat Complexul Etno-cultural ,,Vatra”, care reprezintă o platformă de 

promovare a culturii şi tradiţiilor populare. Complexul se afşă într-un cadru natural pitoresc, 

la periferia Rezervaţiei naturale ,,Codrii”, şi oferă posibilitatea organizării unor evenimente 

de amploare, permiţînd organizarea evenimentelor muzicale şi de divertisment, cum a fi 

tîrguri, spectacole, expoziţii de obiecte de artizanat, costume populare, gastronomie 

tradiţională, workshop-uri, master-class-uri, etc. Complexul are o suprafaţă de 10 ha şi 

poate găzdui circa 50.000 de vizitatori, fiind dotat cu locuri de joacă pentru copii, terenuri de 

sport şi zonă de camping.  

În raionul Străşeni sunt dezvoltate preponderent reţelele de transportul auto. Transportului 

auto îi revine cea mai mare parte a traficului de mărfuri şi persoane. Serviciile de transport 

auto sunt prestate de Gara Auto Străşeni şi alţi agenţi economici privaţi.  

 

1.7.1.1. Capacitatea instituţională în domeniul turismului 

 

Capacitatea instituţională se referă la cadrul instituţional descentralizat care se ocupă 

nemijlocit de dezvoltarea sectorului turistic a raionului. La moment, în cadrul CR Străşeni 

funcţiile de de promovare şi dezvoltare a turismului sunt executate de către specialitii din 

cadrul Secţiei cultură, turism, sport şi tineret a Consiliului Raional Străşeni. Personalul 

existent care activează în cadrul Consiliului Raional Străşeni nu are drept domeniu de 

activitate specific şi nu este specializat în domeniul turismului, ceea ce nu permite o 

dezvoltare mai dinamica a acestui sector cu potenţial strategic.  

 

În raion nu există un oficiu sau agenţie de turism, care să aplice politicile raionale de 

dezvoltare şi modernizare în vederea eficientizării administrării resurselor turistice. Se atestă 

lipsa unor locale de prestarea a serviciilor de cazare, precum şi a celor amenajate pentru 

comercializarea produselor de artizanat.  

 

Totodată în raion activează două firme specializate în prestarea serviciilor de turism: 

“Lamizana Tur” şi “Transnola Tur”. Un rol specific în dezvoltarea serviciilor de turism îl are şi 

complexul etno-cultural „Vatra”. 
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În prezent raionul Străşeni nu dispune de un cadru de planificare şi promovare a turismului. 

În acest context menţionăm lipsa unei strategii speciale de dezvoltare a turismului la nivel 

raional.  

 

Analiza SWOT  

 

 

Principalele probleme 

 Promovarea insuficientă a potenţialului turistic al raionului Străşeni 

 Lipsa unor structuri la nivel raional şi local specializate în promovarea şi dezvoltarea 

turismului 

 Instituţionalizarea la nivel raional şi local a poziţiilor de specialişti în promovarea şi 

dezvoltarea turismului 

 Lipsa cadrelor instruite în domeniul promovării şi dezvoltării turismului 

 Lipsa unei structuri de şcolarizare şi instruire continuă în domeniul turismului 

 Investiţiile reduse în domeniul turismului 

 Valorificarea insuficientă a potenţialului turistic local 

 Diversificarea redusă a ofertelor turistice.  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unui număr variat de obiecte de 

destinaţie turistică, în special cu caracter 

religios  

 Existenţa unui potenţial şi tradiţii etno folclorice 

care poate fi valorificat în cadrul diferitor trasee 

turistice 

 Diversitatea landşafturilor naurale, a florei şi 

faunei 

 Conexiuni bune la reţeaua de drumuri 

naţionale 

 Apropierea de muicipiul Chişinău   

 Lipsa unei strategii de dezvoltare a turismului 

în raion  

 Lipsa unui centru de informare turistică 

 Diversificarea insuficientă a ofertei 

meşteşugăreşti şi a oportunităţilor de 

comercializare a acestora 

 Lipsa funcţiei de responsabil pentru sectorul 

turism în cadrul Consiliului Raional. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Existenţa resurselor naturale pentru 

dezvoltarea meşteşugăritului popular 

 Posibilitatea includerii obiectivelor turistice şi a 

unităţilor de deservire turistică în programul 

traseelor turistice regionale, naţionale şi 

internaţionale  

 Susţinerea de către donatorii externi a 

proiectelor de conservare a patrimoniului 

turistic 

 Aplicarea la programele transfrontaliere în 

domeniul turismului  

 Elaborarea şi implementarea strategiei de 

dezvoltare a turismului  

 Diversificarea instrumentelor de informare şi 

promovare turistică 

 Bugetul raional pentru dezvoltarea turismului 

foarte limitat 

 Nu există personal instruit în domeniul 

acordării serviciilor turistice  

 Accesul limitat al localităţilor rural din raion la 

infrastructura tehnico edilitară  
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Recomandări  

 

a. Implicarea agenţilor economici în dezvoltarea serviciilor de turism, reclamă şi 

promovarea acestora, 

b. Angajarea unui specialist cu profil ”Turism” în cadrul secţiei ”Economie” a CR 

Străşeni,  

c. Identificarea patrimoniului cultural din raion şi promovare acestuia prin intermediul 

pliantelor, CD-urilor, hărţilor turistice şi altor materiale publicitare, 

d. Restaurarea şi amenajarea obiectelor istorice cu potenţial turistic, 

e. Elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a turismului în raionul 

Străşeni,  

f. Identificarea oportunităţilor unor investiţii publice directe pentru restaurarea şi 

ameliorarea punctelor de atracţiie turistică cu grad ridicat de importanţă, 

g. Diversificarea ofertelor turistice cu noi posibilităţi de agrement şi refacere, 

h. Elaborarea şi diseminarea hărţilor turistice şi a ghidurilor turistice raionale,  

i. Extinderea cooperării în domeniul turismului cu alte raioane ale Republicii şi 

înfrăţirea acestora în ramura de turism, 

j. Organizarea şcolilor de vară, iarnă precum şi a seminarelor de instruire în 

domeniul promovării şi dezvoltării turismului 

k. Organizarea în cadrul şi cu suportul întreprinderilor specialzate în turism a unei 

conferinţe ştiinţifico-practice naţionale sau internaţionale în domeniul promovării şi 

dezvoltării turismului 

l. Crearea unei reţele de gospodării ţărăneşti, ce ar fi încadrate în itinerarele 

turismului rural, pentru a crea elementele necesare de infrastructură turistică în 

spaţiul rural al raionului.  
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1.11. CULTURĂ ŞI SPORT 
 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 

Strășeni, 2016-2020  

Auditul socio-economic al raionului Strășeni 
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1.11.1. Domeniul cultural  

 
1.11.1.1. Evaluarea mediului cultural 

 

Infrastructura culturii din Raionul Străşeni este promovată de următoarele tipuri de instituţii: 

35 biblioteci, 3 muzee, 2 şcoli de învățământ artistic, 34 case şi cămine de cultură. Toate 

instituţiile culturale sunt în subordinea Secţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport - serviciu de 

stat descentralizat, care se supune metodologic Ministerului Culturii al Republicii Moldova, 

iar administrativ - Consiliului raional Străşeni (APL de nivelul I şi II). Politicile de dezvoltare a 

activităţilor de cultură din raion sunt prevăzute în Planul de activitate al secţiei cultura pe 

anul 2016. Pentru revitalizarea8 patrimoniului cultural din raion, autorităţile publice locale în 

anul de raport au alocat 1068,0 mii lei, destinate reparaţiilor curente şi capitale a  instituţiilor,  

alte  240,0 mii lei  au fost alocaţi pentru procurarea aparatajului de sonorizare, 110.8 mii lei 

pentru procurarea costumelor populare. În urma dării în arendă a spaţiilor de arendă s-a 

acumulat suma de 265,2 mii lei. 

Tabel 94. Instituţii culturale ale raionului Străşeni în anul 2016 

Nr. Denumirea Numărul 

1. Case şi cămine de cultură 34 

 2. Biblioteci, dintre care: 35 

 2.1. Biblioteci pentru copii 1 

 3. Muzee 3 

 4. Şcoli de învățămînt artistic 2 

 5. Formaţii cu titlu model 35 

 6. Formaţii fără titlu model 34 

7. Monumente, dintre care: 97 

 7.1. arheologice 22 

Sursa: în baza datelor oferite de Consiliul Raional Străşeni 

 
Programele de dezvoltare culturală în teritoriu includ organizarea de manifestări culturale şi 

participarea formaţiilor artistice din diverse localităţi la concursurile şi festivalurile raionale şi 

naţionale. Relaţii de colaborare şi parteneriate fructuoase9 au fost stabilite între Consiliul 

raional, Secţia cultură, turism, tineret şi sport, primăriile Sireţi, Ţigăneşti, Micleuşeni, 

Cojuşna, Lozova, Tătăreşti, Vorniceni, Recea, Şcolile de Arte Străşeni şi Cojuşna, Casa 

Raională Cultură Străşeni, BPR “M.Sadoveanu”, ONG “Cultura nouă”, organizaţii culturale 

din or. Baia Mare, Cămpulung Moldovenesc, Brăila, Cetatea de Baltă, România, instituţii de 

cultură din Budapesta, Ungaria. În urma colaborărilor s-au desfăşurat următoarele 

                                                           
8 http://crstraseni.md/index.php?pag=page&id=802&l=ro 
9 http://crstraseni.md/index.php?pag=page&id=802&l=ro 
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evenimente  culturale: spectacolul de colinde la Mănăstirea Ţigăneşti, festivalul „Armoniile 

primăverii”, sărbătoarea cântecului pascal cu participarea colectivelor artistice din raion şi a 

coralei „Armonia” din or. Baia Mare, România, festivalul de folclor ”Cântec, joc şi voie bună” 

în  s. Vorniceni, festivalul de poezie şi muzică ”Eminesciana”, “Noaptea muzeelor” s. Recea, 

festivalul râului Bîc cu genericul ”Iubeşte-ţi rîul” la complexul etno-cultural „Vatra”, 

participările formaţiilor artistice la spectacole şi  festivaluri în România, Ungaria. 

1.11.1.2. Case şi cămine de cultură 

În raion activează 34 de case şi cămine de cultură dintre care 9 sunt cămine de cultură şi 25 

case de cultura. Starea căminelor de cultură în general este satisfăcătoare, astfel 9 cămine 

de cultura necesită reparaţii, 18 case de cultura au nevoie de reparaţie iar 6 se află în stare 

satisfăcătoare. Casele şi căminele de cultură îşi organizează activitatea în baza 

Regulamentului propriu de activitate, elaborat şi aprobat în corespundere cu prevederile 

Regulamentului-tip, precum şi de actele legislative şi normative în vigoare, aflată în 

gestiunea APL-I şi II.  

Tabel 95. Starea tehnică a instituţiilor de cultură ale raionului Străşeni în anul 2015 

Mediu  Starea tehnică a clădirilor Numărul de 

angajaţi 

Nr. Satisfăcătoar

e 

Necesită reparaţii 

Cămine de cultură 9 9 9 21 

Şcoli de învățămînt 

artistic 

2 2 2 curente şi schimbarea 
acoperişului 

65 

Case de  cultură 25 6 18 169 

Sursa: în baza datelor oferite de Consiliul Raional Străşeni 
 

În perioada 2008-2014 numărul total de locuri în sălile de spectacol în raion este în creştere. 

Pentru anul 2014, capacitatea caselor culturale conform datelor BNS este de 10,2 mii de 

spectatori, ceea ce reprezintă 3% din numărul total pe republică şi 8% din zona Centru. În 

medie, la 1000 revin 111 de locuri, medie mai mare decît pe ţară (94 locuri) şi zona Centru 

(120 locuri) în anul 2014.  
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Figura 44. Evoluţia numărului de locuri în sălile de spectacole în raionul Străşeni, mii 

 

Sursa: elaborat în baza datelor preluate de la BNS 

Prin urmare, din punct de vedere al genului de activitate al formaţiilor de creaţie artistică, 

peste 26% dintre ele sunt formaţii folclorice, peste 20% sunt coruri şi 14% sunt ansambluri 

vocale. Procentele cele mai mici sunt înregistrate în cazul ansamblurilor de muzică şi dans, 

formaţii de dansuri folclorice, fanfare, orchestre de muzică populară, etc. Starea tehnică a 

edificiilor de cultură rămâne dificilă şi la un nivel scăzut, 18 case de cultură şi 9 cămine de 

cultură necesită reparaţie capitală.  

Tabel 96. Formaţii de creaţie artistică în funcţie de genul de activitate, 2015 

Originea etnică preponderentă Nr. total Nr. membri 

Formaţii folclorice: 9 220 

Ansambluri vocale 5 38 

Formaţii de dans popular 2 50 

Orchestre de muzică populară 1 25 

Formaţii de dansuri folclorice 2 40 

Fanfare  2 25 

Ansamblu de muzică şi dans 2 60 

Cor 7 205 

Ansambluri vocal-instrumentale 4 19 

Centru de meșteșuguri artă rustică 1 4 

TOTAL 35 686 

Sursa: în baza datelor oferite de Consiliul Raional Străşeni 
 

În raion activează 73 colective artistice, din care 32 colective cu titlul “model”, cu un număr 

de 1301 participanţi, 4 ateliere de meşteşugărit: 1-prelucrarea artistică a lemnului (Simeon 

Botnari), 3-pentru confecţionarea costumului popular (Olga Chiriac, Maria Rusu, Ludmila 

Cîrpală), 63 meşteri populari în diferite domenii (croşetă, broderie, ţesut, feronerie, împletitul 

cu fibre vegetale, artă plastică),  care participă la expoziţiile organizate  în cadrul  

sărbătorilor naţionale, festivalurilor raionale şi naţionale. La 14 noiembrie 2014 am organizat 
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simpozionul „Meşteşuguri populare: realizări şi perspective” cu participarea a 30 meşteri 

populari din raion, care au fost menţionaţi cu diplome şi premii băneşti din partea Consiliului 

raional. 

1.11.1.3. Personalul antrenat în domeniul culturii 

Una din problemele importante ce creează impedimente în dezvoltarea domeniului culturii 

este lipsa specialiştilor calificaţi şi remunerarea scăzută acestora (1300 lei, salariul mediu). 

Astfel, în domeniul culturii activează 255 de specialişti. În domeniul cultural sunt 190 de 

persoane dintre care 63 cu studii superioare, 39 cu medii de speciale, 23 de specialişti cu 

studii medii generale. Respectiv, o mare parte din specialişti au emigrat din domeniul artelor 

interpretative spre alte domenii de activitate mai bine plătite sau în alte ţări. Conform 

programului de activitate a secţiei de cultură, turism şu sport este necesar de a antrena la 

cursuri de perfecţionare 5 specialişti. Astfel, în anul 2015, la cursurile de perfecţionare au 

participat doar un singur specialist, cursuri desfăşurate în oraşul Iaşi, România.  

Personalităţi notorii în domeniul culturii din Străşeni care au dus sau duc faima raionului 

sunt: 

 Nistor Vornicescu – mare cărturar, teolog, Mitropolit al Olteniei – născut în s. Lozova, 

 Zlata Tcaci – compozitoare, născută în s. Lozova, 

 Olga Ciolacu – interpreta, artistă a poporului, născută în s. Lozova, 

 Tudor Ungureanu – interpret – artist al poporului, născut în s. Căpriana, 

 Valeriu Jereghi- regizor, artist al poporului născut în Străşeni, 

 Anatol Mîrzencu- interpret, artist al poporului, născut în Străşeni, 

 Roman Iagupov- interpret, conducătorul formaţie „Zdob şi Zdup”, născut în Străşeni, 

 Silvia Zagoreanu- interpretă,de muzică populară, maestru in arte, născută în s. 

Căpriana, 

 Sergiu Diaconu, -instrumentist, maestru in arte, născut in Străşeni, 

 Ion Anton – scriitor, născut in s. Ghelăuza, 

 Ana Bantoş- scriitoare, născută in s. Chrianca, 

 Veceslav Madan- actor, regizor, născut in s. Cojuşna, 

 Mihai Poiată- scriitor, cineast, publicist, născut în s. Cojuşna, 

 Fraţii Anatol şi Irina Bivol- interpreţi, născuţi in s. Cojuşna, 

 Ion Severin- plastician. năcut in Străşeni, 

  Ilie Untilă –  academician, savant in domeniul  selecţiei seminilogiei şi creşterii  

cerealelor – s. Codreanca, 

 Emil Gane- istoric literar, publicist, arhivist – s. Codreanca, 

 Aureliu Busuioc- poet, dramaturg, s. Codreanca, 

 Eugenia Margine- Busuoc  - scriitoare, traducătoare,s. Codreanca,  

 Ion Dosca- campion mondial la joc de dame – or. Bucovăţ, 

 Andrei Ursu  -  or. Străşeni  agrolog.  

 Polihronie Sîrcu-  Străşeni, savant rus de origine moldavă, filolog 

 Maria Boxan-   Străşeni, cîntăreaţă de operă 

 Olga Chiriac – mester popular, 

 Anastasia Dicescu – Străşeni, cîntîreaţă de opera. 

 Maria Siminel- Frusteri  -. Găleşti  folcloristă, muzicolog, 

 Mihail Curecheru- s. Negreşti, scriitor, 

  Elena Curecheru – Vatamanu –Scriitoare, traducatoare, s.Negresti. 
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 Victor Spinei – academician, vicepreşedintele Academiei Române. 

 Claudia Crăciun -  s. Recea , culturolog, doctor in şriinţe ale comunicării, 

 Elena Ţurcanu – interpretă de muzică populară, romanţe, s. Cojuşna. 

 
1.11.1.4. Activităţi culturale 

Pe parcursul întregului an de activitate, Secţia Cultură organizează şi desfăşoară pentru 

populaţia raionului Străşeni o gamă largă de manifestări culturale, artistice, festivaluri şi 

concursuri, expoziţii de artă plastică. Pe parcursul anului 2015 de activitate s-au efectuat 

peste 1000 de manifestări culturale, cu o frecvenţă de 200 mii spectatori. Pe parcursul 

anilor se organizează o serie de acţiunii artistice culturale, organizate de către instituţiile de 

cultură din raionul Străşeni, cele mai importante evenimente culturale – artistice organizate, 

sunt: 

 Sărbătoarea colindelor „Colindăm, colindăm iarna…” la Mănăstirea Tîgăneşti anual la 

8 ianuarie, 

 Festivalul de folclor” Cîntec, joc şi voie bună”  anual ultima duminică din luna  mai 

 Festivalul de muzică şi poezie „Eminesciana” anual ultima duminică din iunie 

 Festivalul obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă „Florile dalbe” anual 25 decembrie 

 Festivalul de muzică corală „Ecoul codrilor” bienal luna mai s. Lozova 

 Festivalul folcloric „Cîntece de pe valea Bîcului” bienal s. Tătăreşti 

Formaţiuni artistice de amatori participante în cadrul festivalurilor, concursurilor raionale şi 

republicane, sunt: 

- Formaţiile folclorice: „Dumbrava verde” CRC Străşeni, „Muguraşii” s. Căpriana, 

„Recenii”  s.Recea, „Codrenii” s. Capriana, „Cimbrişor „ s. Găleşti. 

- Ansanblurile vocale : „Divertis” CRC Străşeni, „Cojuşneanca” s. Cojuşna, „Bordeiaş” 

s. Sireţi 

- Ansamblurile de dans popular: „Baştina „ CRC Străşeni, „Poieniţa” s. Cojuşna, 

„Rotunda” s.Vorniceni, „Lozoiara” s. Lozova 

- Ansamblul vocal instrumental : ”Ţepeş” s. Vorniceni”, „VV CRAB” CRC Străşeni. 

- Formaţii corale : „Doiniţa” s. Sireţi, „Armonia” s.  Găleşti, „Doina Codrului” s. Lozova. 

Costumul popular10 este o parte componentă valoroasă a tezaurului nostru cultural. Astfel, 

colectivele artistice „Rotunda”, „Dumbrava verde”, „Muguraşii”, ”Recenii” au participat la 

parada portului naţional pe 27 august, de Ziua Independenţei, pe Piaţa Marii Adunări 

Naţionale şi parada portului popular de iarnă, desfăşurată la Moldexpo. Frumoase prestări 

scenice au avut-o colectivele artistice prezente la festivalurile şi concursurile raionale, 

naţionale şi internaţionale, devenind deţinătorii trofeelor şi premiilor mari, a emisiunilor TV 

„Aprindeţi luminile”, „Cine vine la noi”, „La noi în sat” etc. 

Cetățenii raionului Străşeni se implică activ în viața culturală prin manifestarea  liberei creații, 

participarea la concursuri, festivaluri pentru artiștii amatori, expunerea lucrărilor artistice în 

cadrul expozițiilor de artă, meșteșuguri populare, prin manifestări de agrement, la fel și prin 

implicarea în procesul creării și renovării sectorului turistic. În acest context, un potențial  

investitor ar putea fi cointeresat să-și plaseze banii în domeniul extinderii pe piață a 

                                                           
10

 http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=793&rid=1116&l=ro 
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produselor meșteșugărești, în susținerea creării  zonelor turistice  și de agrement în spațiul 

raionului, în promovarea tinerelor talente,în dezvoltarea industriilor culturale-concerte, 

expoziții, Festivaluri. 

1.11.1.5. Biblioteci publice 

Cultura raionului Străşeni este promovată, de asemenea, prin intermediul reţelei de biblioteci 

publice ce cuprinde în structura sa 35 de biblioteci, dintre care Biblioteca publică raională 

„Mihail Sadoveanu”, ce pun la dispoziţia utilizatorilor sute de mii de volume şi antrenează 

publicul cititor în diverse activităţi culturale. În anul 2015 reţeaua de biblioteci din raionul 

Străşeni a avut un număr de 17045 de cititori dintre care 9105 de copii. 

Tabel 97. Starea tehnică a bibliotecilor din raionului Străşeni în anul 2015 

Mediu  Starea tehnică a clădirilor Numărul 

de cititori 

Nr. Satisfăcătoare Avariate Necesită 

reparaţii 

Biblioteci publice 35 21 - 14 17045 din 
ei copii 
9105 

Sursa: în baza datelor oferite de Consiliul Raional Străşeni 

 
Din numărul total pe ţară, 2,6% din biblioteci publice sunt în raionul Străşeni cu un număr de 

164,2 mii cititori. Fondul de carte este de 323 mii exemplare în anul 2014, în descreştere cu 

2% faţă de anul 2010. Respectiv, analizând evoluţia fondului de carte, constatăm o 

descreştere a numărului de cărţi şi reviste în perioada anilor 2009-2011 (acesta a scăzut cu 

4%), ceea ce denotă că completarea fondului de carte a bibliotecilor raionului este în 

descreştere.  

Figura 45. Evoluţia fondului de carte în raionul Străşeni 

 

Sursa: elaborat în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică 

Numărul cărţilor şi revistelor în medie la 100 locuitori este de 350 în dinamică acest indicator 

este în descreştere, la fel ca şi la nivelul ţării (472), în anul 2014, ceea ce înseamnă o 

degradare a situaţiei şi învechirea fondului de carte. Atare scădere se datorează casărilor 

publicaţiilor în grafie chirilică şi a celor deteriorate. 
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Numărul utilizatorilor activi în medie la 10000 locuitori este de 1671,19 în dinamică acest 

indicator este în creştere, la fel ca şi la nivelul ţării (2356,32). Rata de înnoire a fondului de 

carte în perioada anului în curs a constituit în anul 2014 – 0,5%. 

Figura 46. Evoluţia vizitelor în bibliotecile din raionului Străşeni 

 

 
Sursa: în baza datelor preluate de la BNS 

Cît priveşte dotarea bibliotecilor din raion conform Programului Novateca, pe parcursul 

anului 2014, 22 biblioteci publice ale raionului Străşeni au beneficiat de serviciile proiectului 

Novateca, care a pus la dispoziţia utilizatorilor 80 calculatoare conectate la Internet. 

Programul Novateca este un grant care urmăreşte să ajute bibliotecile să îşi servească mai 

eficient comunităţile prin instruire şi tehnologii şi are drept scop pregătirea bibliotecarilor 

pentru un serviciu public modern, selectarea celor mai bune metode în conducerea 

bibliotecii, dotarea bibliotecilor cu calculatoare. 

Tabel 98. Dotările reţelei de biblioteci din raionul Străşeni, în anul 2014 

Dotări Nr. biblioteci 

Calculatoare                                                                            22 

Calculatoare conectate la internet                                  22 

Imprimante                                                                                22 

Scannere                                                                                     2 

Reţea electrică                                                                            34 

Încălzire cu gaz natural şi cărbune                                                    17 

Încălzire cu reşouri electrice                                               4 

Încălzire cu sobe                                                                     6 

Convectoare electrice 3 

Sursa: în baza datelor oferite de Consiliul Raional Străşeni 

Personalul antrenat în biblioteci 

În cadrul bibliotecilor activează 74 de bibliotecari dintre care 45% au studii în domeniu. 

Structura pe vîrstă este următoarea: intervalul 45-50 de ani. În raionul Străşeni nivelul 

salariilor pentru un tânăr specialist este de 1400 de lei, acest fapt este o problemă în 

atragerea tinerilor specialişti. În acest context, specialiştii din domeniul bibliotecii, participă 

continuu la cursuri de instruire profesională organizate în raion şi republică.  
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Activităţile bibliotecilor 

 

Reţeaua de biblioteci din raionul Străşeni manifestă o serie de activităţi prin mai multe 

acţiuni culturale. Tradiţional se organizează: Ziua Independenţei şi Limba Noastră cea 

Română. 

Tabel 99. Modul de activitate a bibliotecilor din raionul Străşeni, în anul 2014 

Activități Nr.  

Seminarii informative  9 

Recitaluri de poezii 7 

Serate literare 38 

Mese rotunde 2 

Victorine literare 55 

Matinee literare 28 

Prezentări şi lansări de carte 3 

Ziua uşilor deschise 12 

Buletine informative 4 

Sursa: în baza datelor oferite de Consiliul Raional Străşeni 

Respectiv, sunt organizate activităţi culturale de genul: întâlniri cu personalităţi, scriitori, 

precum și lansări de carte, matinee, mese rotunde, serate literare, conferinţe şi concursuri. 

În bibliotecile din raion se acordă servicii de utilizare a resurselor informaţionale prin: ore de 

cultură informaţională, imprimarea informaţiei selectate, accesarea Internetului, ş.a. 

Principalele probleme  

În urma analizei efectuate au fost evidenţiate următoarele probleme ce creează 

impedimente în dezvoltarea domeniului cultural. Aici pot fi menţionate cele mai importante: 

 Lipsa specialiştilor calificaţi din domeniul culturii, biblioteconomiei;  

 Remunerarea muncii la un nivel scăzut cît şi lipsa condiţiilor de muncă decente, 

generează fluctuația de cadre cît şi a angajaţilor din domeniu; 

 Lipsa unităţii de transport la secţia de cultură; 

 Lipsa conlucrării dintre agenţii economici şi APL în promovarea produsului autohton 

cultural; 

 Marea majoritate a edificiilor culturale în raion necesită reparaţii curente; 

 Finanţarea insuficientă pentru completarea fondului de carte; 

 Lipsa unui fond național, necesar pentru întreținerea obiectelor din patrimoniul 

cultural; 

 Lipsa echipamentelor de sonorizare în cadrul instituţiile culturale; 

 Lipsa literaturii metodice pentru casele de cultură din raion; 

 Abonarea slabă a bibliotecilor în mediul rural; 

 Instituţiile bibliotecare şi muzeele nu dispun de mijloace financiare pentru dotarea cu 

sisteme de încălzire şi echipament necesar. 
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Analiza SWOT  

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Existenţa unui patrimoniu cultural bogat 

(35 biblioteci, 3 muzee, 2 şcoli de 

învățămînt artistic, 34 case şi cămine de 

cultură) 

- Existenţa personalităţilor notorii în 

domeniul culturii; 

- Existenţa formaţii de creaţie artistice în 

raionul Străşeni (în anul 2015 s-au 

înregistrat în total 69 de formaţii) 

- Existenţa tradiţiilor populare, 

- Anual se organizează evenimente 

culturale importante ca: Festivalul rîului 

Bîc „Iubeşte-ţi rîul”, Festivalul de poezie şi 

muzică “Eminesciana”, etc.), 

- Existenţa relaţiilor de colaborare şi 

parteneriate între instituţiile culturale din 

România şi Budapesta; 

- Reparaţii curente în instituţiile culturale din 

raion  - 1 mln. 100 mii lei-reparaţii, 525.0 

mii lei – achiziţii (instrumente, 

costume,aparataj, în anul 2015). 

- Existenţa potenţialului uman în domeniul 

culturii – factor esenţial de dezvoltare a 

sectorului cultural şi de producere a 

brandului regional (35 de formaţii 

folclorice cu 686 de membrii, etc.) 

- Conlucrarea intensă cu mass-media 

locală (TV, radio, presa scrisă, ART TV, 

Radio Lozova, ziarul săptămânal 

„Străşeneanca”); 

- Existența Complexului etno-cultural 

„Vatra”. 

- Insuficienta resurselor umane (255 de 

specialiști activează în anul 2014), 

materiale şi financiare în domeniu (1350 

de lei salariu mediu), 

- Lipsa unei Strategii de dezvoltare în 

domeniul Culturii din raion, 

- Lipsa fondurilor locale pentru dezvoltarea 

sectorului cultural (starea avansată de 

degradare a unei mari părţi din casele şi 

căminele culturale) 

- 28 de instituţii culturale din 36 necesită 

reparaţii (27 cămine şi case de cultură, 2 

şcoli de învățămînt artistic – schimbarea 

acoperişului), 

- Lipsa proiectelor culturale iniţiate, 

- Insuficiența mecanismelor şi a 

managementului de promovare a 

potenţialului uman şi a articolelor produse 

de meşterii populari, 

- Activitatea asociaților culturale 

neexistente în raion, 

- Insuficienţa resurselor financiare pentru 

completarea fondului de carte;  

- Lipsa unor magazine/ puncte de 

valorificare a produselor meşteşugăreşti 

şi de artizanat. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Stimularea creaţiei populare şi revigorarea 

meşteşugurilor tradiţionale 

- atragerea tinerilor în domeniul cultural 

- programe de susţinere (alocări din bugetul de 

stat) 

- Vîrsta înaintată a cadrelor instituţiilor 

culturale, în mediul rural al raionului 

- Înrăutăţirea situaţiei sociale a populaţiei 

- Interes scăzut din partea autorităților 
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- Informatizarea bibliotecilor şi a serviciilor 

oferite de acestea 

- Organizarea unor seminare de instruire a 

specialiştilor din domeniul cultural pentru 

promovarea şi păstrarea culturii naţionale 

- Demararea Programului Național Novateca
11

. 

publice locale pentru dezvoltarea 

instituțiilor de cultură 

- Lipsa tinerilor specialiști 

- Migrarea persoanelor talentate (artişti, 

meşteri, etc.)spre alte raioane sau peste 

hotarele ţării. 

- Remunerarea scăzută a tinerilor 

specialişti. 

 

Recomandări  

Pentru redresarea situaţiei în domeniul culturii, recomandăm următoarele propuneri: 

 

 Atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti în câmpul muncii; 

 Intensificarea schimbului intercultural între raionul Străşenii şi localităţi similare din 

Republica Moldova şi alte ţări; 

 Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor; 

 Îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecilor, în special a celor din mediul rural 

pentru copii; 

 Crearea unor posibilităţi reale şi sensibilizarea populaţiei, în special a tinerilor, 

privind importanţa manifestărilor culturale pentru îmbogăţirea potenţialului 

individual şi ridicarea nivelului cultural; 

 Crearea unor spaţii pentru expoziţii, prezentări de cărţi şi alte evenimente culturale 

în localităţile rurale din raion; 

 Refacerea unor centre de practicare a meşteşugurilor artistice printr-un program 

de identificare a micilor meseriaşi şi îndrumarea acestora spre a înfiinţa micro - 

firme şi asociaţii familiale; 

 Educarea cititorului, promovarea interesului faţă de carte prin organizarea de 

lecturi cu public în şcoli, biblioteci şi muzee; 

 Asigurarea transparenţei deciziilor luate de APL, discuţii publice ale proiectelor 

culturale; 

 Achiziţionarea noilor tehnologii informaţionale, aparataj sonor şi instrumente 

muzicale; 

 Susţinerea tinerilor specialişti de la instituţiile de cultură din sectorul rural prin 

acordarea indemnizaţiilor pentru spaţii locative şi servicii comunale, 

 Implementarea unei Strategii de dezvoltare în domeniul Culturii, Turismului şi 

Sportului la nivel raional. 

 

 
 

                                                           
11

 Detalii pe: http://www.novateca.md/ro/about-novateca/program-overview 
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1.11.2. Domeniul sportiv 

1.11.2.1. Evaluarea sectorului sportiv al raionului Străşeni 

În anul 2014 în raionul Străşeni conform datelor oferite de BNS, atestăm 83 de edificii 

sportive, dintre care: 29 de săli sportive (9x18 şi mai mari), 54 de construcţii sportive de plan 

(terenuri şi cîmpuri). Atare edificii reprezintă 2% din totalul pe republică şi 6,6% din regiunea 

Centru. Starea acestora se califică ca nesatisfăcătoare (necesită reparaţii capitale 

majoritatea din ele). În raion  lipsesc baze sportive, locuri amenajate în spaţii de recreere şi 

bazine pentru înot. 

Evoluţia în dinamică a edificiilor sportive indică faptul că în perioada anilor 2006-2014 

numărul de săli sportive este constant. Excepţie fac terenurile sportive, în această perioadă 

se observă o descreştere de la 62 de unităţi în 2008 la 54 unităţi în 2014.  

Pe parcursul anilor 2009-2015 au fost deschise 11 filiale ale şcolii sportive, în următoarele 

sate: Vorniceni, Lozova, Tătărăşti, Cojuşna, Sireţi, Pănăşeşti, Scoreni, Drăguşeni, 

Romaneşti, Găleşti. 
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Figura 47. Evoluţia numărului de terenuri sportive şi săli sportive în raionul Străşenii, în perioada 
2006-2014 

 

Sursa:elaborat cu suportul experţilor INCE în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică 

În raionul Străşeni activează o şcoală sportivă cu 24 antrenori – profesori, 14 de bază, 1 –cu 

grad didactic I, 16 – grad didactic II. 489 elevi, grupe începătoare – 231 elevi, gr. avansaţi – 

258, fete – 150. În şcoală activează 8 genuri sportive, dintre care: fotbal, volei, orientare 

sportivă, tenis de masă, lupte libere, atletism, handbal, joc de dame. 

1.11.2.2. Baza tehnico-materială 

În ceea ce priveşte baza tehnico-materială, s-au efectuat lucrări de reparaţie în două instituţii 

din raion – gimnaziul Micăuţi, gimnaziul  “Mihai Viteazul”. Problema asigurării cu inventar 

sportiv este importantă şi se consolidează cu anii foarte greu pentru toate instituţiile de 

învăţămînt din raion. Astfel, multe gimnazii nu dispun de echipament şi utilaj sportiv. 

1.11.2.3. Personalul antrenat în domeniul Sport 

în anul 2015, numărul total de lucrători angajaţi în domeniul dat este de 55 persoane, cu 

studii speciale în domeniul sportului, dintre care: 45 cu studii superioare, 8 cu studii medii de 

specialitate şi 2 nespecialişti. Tendinţa Specialiştilor sportivi care participă la instruire 

profesională este în creştere de la an la an, astfel, în anul 2013 au participat 5 persoane, în 

anul 2014 – 8 persoane şi în anul 2015 – 9.  

Figura 48. Evoluţia Personalului antrenat în domeniul Sport, 2012-2015, persoane 

 2012 2013 2014 2015 

- bărbaţi 1391 1371 1347 1300 

- femei 684 614 584 832 

Total angajaţi, dintre 

care: 
63 63 63 55 

 cu studii 
superioare 

51 51 51 45 

 cu studii medii 
de specialitate 

8 8 8 8 
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 nespecialişti 14 14 14 2 

Total persoane 73 73 73 55 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Consiliu Raional Străşeni. 

În acest context, în perioada anilor 2014 – 2015, în cîmpul muncii au fost angajate 5 

persoane tinere în următoarele instituţii: L.T.„Mihai Eminescu”, or.Străşeni, L.T.„Ion 

Vatamanu”, or. Străşeni, L.T.S. Zubreşti, gimnaziul s. Recea, L.T.„Aleco Russo”, s.Cojuşna. 

1.11.2.4. Activităţi sportive 

În ultimii ani în raionul Străşeni sunt desfăşurate peste 100 de competiţii. În acest context, se 

dezvoltă sportul de performanţă. Pe lîngă sportul de performanţă se dezvoltă, de asemenea, 

şi  cel de masă. Sunt populare aşa probe ca: Baschet, volei, lupte libere, joc de dame, şah, 

atletică uşoară, taekwon – do, fotbal, tenis de masă. etc. Cele mai importante activităţi 

sportive organizate în raionul Străşeni sunt: 

 Cupa preşedintelui la fotbal; 

 Campionatul de tenis de masă la tineret; 

 Cupa „OPEN”; 

 Campionatul republican în memoria lui Gheorghe Levadari; 

 Campionatul de şah şi joc de dame Gheorghe Rusu. 

 

În domeniul sportului, pe plan internaţional, echipele sportive din raionul Străşeni duc faima 

la diverse competiţii ca: lupte libere, joc de dame, taekwondo. În afară de organizarea şi 

desfăşurarea acestor activităţi în fiecare an au loc diverse întruniri, seminare, şedinţe, 

serate, vizite de lucru cu specialiştii în domeniu.  

Principalele probleme  

 Lipsa unui teren sportiv pe teritoriul raionului sau oraşului pentru desfăşurarea 

competiţiilor sportive raionale, zonale.  

 Implicarea redusă a societăţii civile în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

sportive. 

 Insuficienţa bazei tehnico-materiale în domeniul sportiv. 

 Infrastructură slab dezvoltată ce ţine de domeniul sportului profesionist şi de 

agrement; 

 Interes redus din partea tinerilor de a se implica în programe și activități sportive; 

 Insuficienţa pîrghiilor și mecanismelor de stimulare a tineretului pentru practicarea 

sportului, etc. 

Analiza SWOT  

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

- Existenţa tradiţiilor şi sărbătorilor sportive; 

- Aşezarea geografică favorabilă a 

raionului; 

- Lipsa specialiștilor în domeniu; 

- Lipsa bazei tehnico-materiale asupra 

dezvoltării sportului din raion; 



 

192 
 

- Rezultate remarcabile în sport; 

- Existenţa unei şcoli sportive; 

- Existenţa programelor raionale sportive, 

- Existenţa potenţialului uman în domeniul 

sportului; 

- Competiţii regulate între gimnazii şi 

primării. 

- Lipsa strategiilor de dezvoltare în domeniul 

sportului; 

- Lipsa unui parteneriat de colaborare public-

privat în domeniul sportului; 

- Infrastructură slab dezvoltată ce ţine de 

domeniul sportului profesionist şi de 

agrement; 

- Lipsa de iniţiativă /motivare  din partea 

populaţiei. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Posibilitatea de a aplica cereri de proiecte 

sociale (acces la fonduri externe si 

granturi); 

- Posibilităţi de creare a parteneriatelor 

naţionale şi internaţionale (publice-

private); 

- Existenţa specialiştilor calificaţi; 

- Programe naţionale de susţinere. 

- Migrarea tinerilor şi sportivilor profesionişti 

spre alte raioane sau peste hotarele ţării; 

- Interesul limitat al populaţiei faţă de sport; 

- Degradarea situaţiei sociale a populaţiei. 

 

Recomandări 

În rezultatul analizei efectuate privind reabilitarea situaţiei în domeniul sportului în raionul 

Străşeni, se recomandă următoarele: 

 Crearea condiţiilor optime pentru atragerea cadrelor didactice tinere în domeniul 

sportului; 

 Asigurarea instituţiilor de învăţămînt cu inventar şi utilaj sportiv necesar; 

 Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor didactice; 

 Consolidarea bazei tehnico – materiale a infrastructurii existente şi crearea unei 

infrastructuri noi de agrement prin: atragerea fondurilor extrabugetare şi prin crearea 

de parteneriat publice-private; 

 Promovarea şi motivarea tinerilor, care au succese sportive; 

 Crearea unor posibilităţi reale şi sensibilizarea populaţiei, în special al tinerilor, 

privind importanţa manifestărilor sportive şi asigurarea unui mod sănătos de viaţă, 

 Colaborarea cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, Comitetul 

Olimpic şi Federaţiile de profil din Republica Moldova; 

 Colaborarea internaţională cu cluburi sportive, federaţii sportive din ţările europene. 
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PLANUL DE OBIECTIVE STRATEGICE 
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Capacitatea administrativă/ administrație publică 
 

Cadru naţional 

Strategia Națională de Descentralizare [Capacitatea administrativă a APL/ Dezvoltare locală] 

 

Obiectiv 1. Dezvoltarea managementului performant în administrația publică 

 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 

potențială  

Responsab

il de 

execuție 

Creșterea 

calității 

procesului de 

planificare și 

implementare 

a proiectelor 

socio-

economice 

 

Delimitarea terenurilor proprietate 

publică în terenuri proprietate 

publică a unităţilor administrativ-

teritoriale, inclusiv a terenurilor ce 

ţin de domeniul public sau cel privat 

Întocmirea listei bunurilor 

imobile  proprietate 

publică pe care le deţin 

în proprietate, în 

gestiune şi prezentarea 

acesteia către Agenţia 

Relaţii Funciare şi 

Cadastru pentru 

sistematizare şi crearea 

bazei de date; 

Identificarea şi formarea 

bunurilor imobile 

proprietate publică 

2016-2017 Surse interne - 

APL I, 

APL II, 

Oficiu 

Teritorial 

Cadastru  
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incluse în listă, 

întocmirea procesului-

verbal al şedinţei 

comisiei de lucru privind 

delimitarea bunurilor 

imobile proprietate 

publică, elaborarea 

proiectelor planurilor 

geometrice şi 

coordonarea acestora cu 

persoanele şi autorităţile 

interesate. 

Valorificarea parteneriatelor cu 

orașele înfrățite, instituțiile partenere 

și asociațiile locale/naționale 

Acorduri de parteneriat 

semnate cu orașele 

înfrățite; 

Propuneri de proiecte 

elaborate în comun cu 

ONG-urile locale 

2016-2020 - - 

APL II, 

ONG-uri 

locale 

Elaborarea planurilor socio-

economice de dezvoltare la nivel de 

APL I 

Planuri comunitare de 

dezvoltare socio-

economice elaborate și 

aprobate în cadrul 

ședințelor consiliilor 

locale 

2016-2017 
USAID, CIAL, 

surse externe 

Estimată 

la o etapă 

ulterioară 

APL I 

Elaborarea planurilor locale de 

amenajare a teritoriilor 
Planuri locale elaborate 2016-2017 APL I, APL II  APL I 

Elaborarea hărților de cooperare 

socio-economică inter-comunitare 

Studiu de mapare 

resurselor socio-

economice elaborat 

pentru localitățile din 

2016-2017 

APL II, 

HORIZON 2020, 

GIZ, USAID, 

UNDP, 

150000 
APL II, 

APL I 
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raion; 

Proiecte comune de 

cooperare între localități 

identificate și aprobate 

Programul 

Dunărea 

Constituirea comisiei de 

monitorizare a implementării 

Strategiei de dezvoltare socio-

economică a raionului Strășeni 

Comisie de monitorizare 

a strategiei constituită 

prin Decizia 

Președintelui  

2016 - - 

APL II, 

ONG-uri 

locale, 

consilieri 

raionali 

Crearea serviciului de management 

al proiectelor și atragerea 

investițiilor 

Serviciu creat prin 

decizia Președintelui 
2016 APL II - 

APL II, 

parteneri 

externi 

Atragerea, 

dezvoltarea și 

retenția 

cadrelor 

calificate 

Organizarea schimbului de 

experiență și vizitelor de studiu cu 

APL-urile de peste hotarele țării 

Numărul vizitelor de 

studiu efectuate în 

străinătate 

2016-2020 
APL II, fonduri 

externe 

Estimată 

la o etapă 

ulterioară 

APL II 

Desfășurarea cursurilor de instruire 

privind administrarea eficientă a 

patrimoniului 

Numărul reprezentanților 

APL instruiți 
2016-2018 APL II, APP 

Estimată 

la o etapă 

ulterioară 

APL II 

Instruirea funcționarilor publici în 

scrierea, execuția și gestionarea 

proiectelor 

Numărul funcționarilor 

publici instruiți 
2016 

USAID, UNDP, 

fonduri externe 
15000 

APL II, 

AAP, 

CIAL, 

USAID, 

ASM, 

ONG-uri 

locale 

Desfăşurarea cursurilor de instruire 

a personalului autorităţilor APL 

privind elaborarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea 

Planurilor Urbanistice Generale şi a 

Numărul funcționarilor 

publici instruiți 
2016-2018 

Fonduri externe, 

APL II 
- APL II 
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strategiilor de dezvoltare locală, 

întocmirea proiectelor şi atragerea 

fondurilor investiționale externe 

Instruirea funcționarilor publici în 

domeniul achizițiilor publice  

Numărul funcționarilor 

publici instruiți 
2016 

USAID, UNDP, 

fonduri externe 

Estimată 

la o etapă 

ulterioară 

APL II, 

Cancelari

a de Stat, 

ONG-uri 

Instruirea funcționarilor publici în 

domeniul limbilor străine 

Numărul funcționarilor 

publici instruiți 
2016-2017 

USAID, UNDP, 

fonduri externe 

Estimată 

la o etapă 

ulterioară 

APL II, 

Cancelari

a de Stat, 

ONG-uri 

Organizarea ”programelor de 

internship” pentru tinerii specialiști 

universitari 

Numărul tinerilor 

universitari plasați pe 

perioadă de internship în 

cadrul CR 

2017-2020 
Ambasade, APL 

II 

Estimată 

la o etapă 

ulterioară 

APL II 

Îmbunătățirea 

transparenței 

actului de 

guvernare 

locală 

Instruirea agenților economici, 

societății civile și APL în domeniul 

guvernării participative locale  

Numărul cursurilor de 

instruire efectuate 
2016-2020 

APL II, CIAL, 

LGSP 
300000 APL II 

Organizarea întîlnirilor publice ale 

primarilor, ale funcționarilor publici 

și ale consilierilor cu populația 

Numărul ședințelor 

organizate 
2016 - - APL I 

Crearea condițiilor de arhivare în 

cadrul APL II 

Dotarea tehnică 

corespunzătoare a 

spațiilor pentru arhivare 

2016-2017 APL II - APL II 
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Finanţe publice 
Cadrul naţional 

Finanţe publice 

Cadrul naţional 

 

- LEGE Nr. 397 din  16.10.2003 privind finanţele publice locale Publicat: 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 248-253, art. Nr. 

996, 

- LEGEA Nr. 181 din  25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Publicat: 08.08.2014 în Monitorul Oficial 

Nr. 223-230 art. Nr. 519, 

- Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, 

- STRATEGIA NAŢIONALĂ DE DESCENTRALIZARE, 

- Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020, 

- Strategia de comunicare a Ministerului Finanţelor pe anii 2010 – 2012, 

- Raport privind evaluarea finală a Planului de acţiuni pentru implementarea  Strategiei de dezvoltare a managementului 

finanţelor publice 2013-2020  pe anii 2013-2014, 

- Raport despre progresele înregistrate pe marginea acţiunilor stabilite în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pe anii 2013-2014, 

- Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Finanţelor pe anii 2012 – 2014, 

- Programul "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2015-2017)” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 939 din 

13.11.2014, publicată in Monitorul Oficial nr. 345-351 din 21.11.2014, art. nr. 1013,  

- Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020, 

- Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 pentru 

perioada anii 2013-2014, 

- Acordul de finanțare privind Programul de suport pentru reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova. 
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Obiectiv 1. Îmbunătăţirea eficienţei şi transparenţei autonomiei financiare a APL Străşeni prin 
implementarea managementului financiar 
 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 

potenţială a 

proiectului 

Responsab

il de 

execuţie 

 

Sporirea 

procesului de 

executare a 

bugetului 

Organizarea ședințelor/consultări 

publice în faza de elaborare a 

proiectului bugetului raional cu 

implicarea persoanelor din 

comunitate (societatea civilă, mediul 

de afaceri etc.) 

Nr. de şedinţe publice 

organizate 
2016-2020 APL II, APL I 

Se va 

estima în 

funcție de 

oportunitat

e și 

necesitate 

Direcţia 

Generală 

Finanţe a 

Consiliului 

Raional 

Aplicarea tehnologiilor informaţionale 

moderne de management în 

procesul bugetar 

Nr. de consultări publice 

organizate 2016-2020 

APL II, APL I 

Ministerul 

Finanţelor, 

PNUD 

Dezvoltarea paginilor web12 şi 

actualizarea periodică cu informaţie 

calitativă şi oportună privind 

elaborarea şi executarea bugetului 

Tehnologii 

informaţionale moderne 

aplicate 
2016-2020 APL II, APL I 

Stimularea 

colectării 

veniturilor 

proprii de 

către 

autoritățile 

publice 

locale 

Consolidarea mecanismelor de 

conlucrare transparentă între APL și 

inspectoratul fiscal teritorial de stat 

prin evidența numărului de angajați şi 

a volumului veniturilor încasate anual 

Raport elaborat 2016-2020 APL II, APL I 

                                                           
12

 http://crstraseni.md/index.php?pag=news&id=814&l=ro 
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 Nr. de cursuri 

frecventate 

 

 

Sporirea 

capacităților 

de instruire 

pentru 

funcționarii 

autorităților 

bugetare 

Pregătirea profesională a 

specialiştilor principali sub aspectul 

managementului financiar 

Nr. de participanţi la 

cursurile de pregătire 2016-2020 

APL II, APL I, 

Ministerul 

Finanţelor 

Instruirea specialiştilor pe modulul 

„Clasificația bugetară și noua 

metodologie de planificare bugetară” 

Nr. de cursuri 

frecventate 2016-2020 

APL II, APL I, 

Ministerul 

Finanţelor 

Instruirea managerilor/angajaţilor din 

cadrul entităţilor publice locale  la 

nivel I-II, privind managementul 

performanţelor şi al riscurilor. 

Nr. de participanţi 

instruiți 
2016-2020 

APL II, APL I, 

Ministerul 

Finanţelor 

Dezvoltarea capacităţilor angajaţilor 

cu funcții de inspectare prin 

organizarea inspectărilor în echipe 

comune din diferite direcţii, instruirii 

profesionale, consultări ai experţilor 

străini şi a seminarelor și participarea 

la training-uri la nivel naţional şi 

internaţional. 

Nr. de cursuri 

frecventate 2016-2020 

APL II, APL I, 

Ministerul 

Finanţelor 
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Mediul de afaceri/Industrie/Investiţii 
 

Cadrul naţional 

1. Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020 
2. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 
3. Planul de acțiuni pentru perioada 2015-2017 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-

2020 
4. Strategia de dezvoltare a comerțului interior in RM pentru anii 2014-2020 
5. Strategia de dezvoltare a industriei pînă în anul 2015 
6. Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova 

 

Obiectiv 1. Creșterea competitivității întreprinderilor din raion 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa potenţială de 

finanţare 

Valoarea 

potenţială a 

proiectului 

Responsabil 

de execuţie 

Crearea şi 

consolidarea 

infrastructurii 

de afaceri 

Organizarea sesiunii de informare a 

actorilor interesaţi privind avantajele 

infrastructurii de suport a afacerilor 

(incubator de afaceri, parc industrial, 

ZEL, business centru, etc.) 

Seminare de instruire 

organizare 
2016-2017 

ODIMM, Agenţia 

pentru Inovare şi 

Transfer 

Tehnologic, 

Consiliul Raional 

Străşeni 

Estimat 

la o 

etapă 

ulterioară 

ONG, 

Consiliul 

Raional 

Străşeni 

Crearea incubatorului de afaceri 

Locația/sediul 

incubatorului identificat; 

Studiu de fezabilitate 

privind crearea 

incubatorului de afaceri 

2016-2020 
APL, agenţii 

economici 

150000 – 

studiu de 

fezab. 

APL, 

agenţii 

economici 
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realizat; 

Surse de finanțare 

(publice/private, interne/ 

externe) identificate; 

Proiect de construcție a 

incubatorului de afaceri 

realizat 

Concurs de selectare a 

întreprinderii 

administratoare și a 

întreprinderilor incubat 

organizat; 

Întreprinderi incubate. 

Promovarea 

dezvoltării 

formelor de 

asociere între 

agenţii 

economici 

Organizarea activităţilor de informare 

a antreprenorilor locali privind 

posibilitățile și formele de asociere 

(cooperarea) pe diverse segmente de 

activitate economică, în special în 

domeniul agro-alimentar. 

Sesiuni de informare 

organizate 
2016-2017 

COSME, 

HORIZON-2020, 

ODIMM  

Estimat 

la o 

etapă 

ulterioară 

APL, 

agenţii 

economici 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi economici 

din raion 

Studiul potențialului de 

asociere realizat 
2016-2020 

COSME, 

HORIZON-2020, 

ONG, APL 

- APL 

Crearea asociației antreprenorilor 

locali 

Grup de inițiativă 

identificat și creat; 2016 
Surse interne ale 

diferitor actori 
- 

APL II, 

APL I 
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Societate înregistrată; 

Plan de activitate a 

asociației realizat; 

Membri ai asociației 

atrași. 

Sporirea 

calităţii 

produselor 

prin ajustarea 

acesteia la 

standardele 

internaţionale 

Susţinerea implementării sistemelor 

de management al calităţii, conform 

standardelor europene şi 

internaţionale. Informarea 

producătorilor privind Sursele 

disponibile de cofinanţare a 

proiectelor de implementare a 

standardelor de gestiune a calităţii. 

Întreprinderi de 

consultanță partenere 

atrase în procesul 

implementării sistemelor 

de management a 

calității 

Sesiuni de informare 

organizate privind 

sistemele de 

management a calității; 

2016-2020 

CAMPU (MAC-

P)13, Ministerul 

Economiei şi 

Comerţului al 

RM, Guvernul 

Japonez14   

Banca Mondialai, 

PNUDii 

Estimat 

la o 

etapă 

ulterioară 

APL, 

agenţii 

economici 

Participarea angajaţilor companiilor 

locale la trainingurile tematice 

aferente sistemului de management 

al calităţii  

2016-2020 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie a RM, 

ODIMM 

Estimat 

la o 

etapă 

ulterioară 

APL, 

asociaţii 

obşteşti 

de profil 

Asigurarea accesului antreprenorilor 

locali la sesiunile de informare privind 

DCFTA 

Sesiuni de informare 

organizate 
2016-2020  

Din 

sursele 

finanțator

ilor 

APL II 

 

 

                                                           
13

 Agricultura Competitiva în Moldova (MAC-P) 
14 2KR: Proiectul Creșterii Producției Alimentare 
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Obiectiv 2.  Dezvoltarea culturii antreprenoriale 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa potenţială de 

finanţare 

Valoarea 

potenţială a 

proiectului 

Responsabil 

de execuţie 

Dezvoltarea 

aptitudinilor 

antreprenoria

le ale 

agenţilor 

economici 

Crearea unei structuri privind 

instruirea  antreprenorilor şi a 

potenţialilor antreprenori, cu accent pe 

tineri, femei şi invalizi (orientarea 

profesională) 
Crearea serviciului de 

consultanță a 

antreprenorilor și 

potențialelor 

antreprenori  

2016-2020 

ODIMM, GEA 

(trening pentru 

tineri în cadrul 

programului 

PNAET), 

 

Estimat 

la o 

etapă 

ulterioară 

APL, 

ODIM 

Crearea unei reţele de consultanţă cu 

privire la oportunităţile de finanţare a 

afacerilor mici şi mijlocii oferite de 

către instituţiile bancare şi nebancare 

din raion, inclusiv sursele naţionale şi 

internaţionale de susţinere a 

afacerilor. 

2016-2020 APL - APL 

Stimularea creării rețelelor de 

antreprenori locali, inclusiv 

participarea antreprenorilor locali la 

structurile existente (ex: JCI, rețeaua 

femeilor antreprenorare, etc.) 

Parteneriate atrase între 

CR și structurile de 

afaceri existente la nivel 

național 

2016-2020 APL II - 
APL I, 

APL II 

 

 

 

 



 

205 
 

Obiectiv 3.  Stimularea mediului investițional 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa potenţială de 

finanţare 

Valoarea 

potenţială a 

proiectului 

Responsabil 

de execuţie 

Promovarea 

imaginii 

investiţionale 

şi industriale 

a raionului 

Organizarea evenimentelor de tip tîrg, 

expoziţii locale şi regionale pentru 

promovarea produselor raionale 

Programe ale 

evenimentelor 

elaborate; 

Parteneri identificați; 

Expoziții locale 

organizate. 

2017-2020 

Ministerul 

Economiei, APL 

II 

Estimat la 

o etapă 

ulterioară 

APL II, 

companii 

de 

consultanţ

ă, mediul 

de afaceri 

Promovarea şi facilitarea participării 

IMM-urilor la forumurile investiţionale 

naţionale şi internaţionale  

Selectarea 

întreprinderilor 

participante la forumuri; 

Acordarea suportului 

logistic, informațional și 

financiar întreprinderilor 

selectare 

2016-2020 
APL, Agenții 

economici 
După caz APL  

Crearea profilului investiţional al 

raionului care să scoată în evidenţă 

performanţele investiţionale şi 

oportunităţile de investire şi 

mediatizarea acestuia. 

Profil investițional 

realizat; 

Platformă electronică 

creată. 

2016-2020 Bugetul local 200000 

Consiliul 

raional, 

APL  

Organizarea  schimbului de 

experienţă şi vizitelor de studiu cu 

agenţii economici din alte localităţi din 

Moldova şi localităţi din străinătate 

Programul vizetelor de 

studiu elaborat; 

Vizite de studiu 

organizate  

2017-2018 Buget local - APL 
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Obiectiv 4. Crearea şi dezvoltarea afacerilor cu activitate industrială 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuţie 

Dezvoltarea 

industriei 

raionului 

Elaborarea hărților economice privind 

potențialul de dezvoltare industrială a 

raionului 

Hărți economice 

realizate 
2016-2020 Surse externe - 

Consiliul 

Raional 

Dezvoltarea capacităţilor APL în 

elaborarea proiectelor privind 

dezvoltarea infrastructurii de 

colectare, prelucrare, păstrare şi 

comercializare a producţiei agricole  

Cursuri de instruire 

organizate 
2016-2020 Surse externe - APL 

 



 

207 
 

Agricultura 
Cadrul naţional 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a Complexului Agroindustrial al Republicii Moldova pentru anii 2008-2015 

Obiectiv 1. Creșterea competitivității sectorului agroindustrial din raion  

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 

potenţială a 

proiectului 

Responsabil de 

execuţie 

Consolidarea 

terenurilor 

agricole  

Campanie de informare a 

producătorilor agricoli privind 

consolidarea terenurilor 

Sesiuni de trening 

organizate 
2016-2020 APL   APL 

Dezvoltarea structurilor asociative în 

sectorul agroalimentar din raionul 

Străşeni 

Sesiuni de informare 

privind structurile 

asociative și 

oportunitățile financiare 

existente organizate; 

Structuri asociative 

create 

2016-2020 APC, APL   APC 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

de irigare 

Reabilitarea sistemelor de irigare din 

satul Cojuşna  

Proiect tehnic realizat; 

Parteneri identificați și 

infromați; 

Surse de finanțare 

atrase; 

Proiect de reabilitare 

realizat. 

2016-2020 
Donatori 

externi, APC 
 

APL, Agenţi 

economici 
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Crearea şi reabilitarea bazinelor de 

acumulare a apelor pluviale  pentru 

irigare  

Lucrări de creare și 

reabilitare a bazinelor 

efectuate 

2016-2020 

Donatori 

externi, APC, 

APL 

 
APL, Agenţi 

economici 

Revitalizarea 

sectorului 

zootehnic 

Sporirea competitivităţii producţiei 

animaliere prin aplicarea tehnologiilor 

avansate  

Sesiuni de trening 

organizate; 

Suport acordat pentru 

elaborarea proiectelor 

investiționale cu specific 

de utilizare a 

tehnologiilor avansate 

2016-2020 

Donatori 

externi, Agenţi 

economici 

 
APL, Agenţi 

economici 

Promovarea 

antreprenoriat

ului rural  

Programe de instruire şi suport pentru  

organizarea şi dezvoltarea 

exploataţiilor agricole  

Programe de instruire 

organizate 
2016-2020 

Donatori 

externi, APC, 

APL 

 APL 

Programe de instruire pentru tinerii 

agricultori în domeniul lansării şi 

gestionării afacerilor în agricultură  

Programe de instruire 

organizate 
2016-2020 

Donatori 

externi, APC, 

APL 

 APL 

 

Obiectiv 2. Dezvoltarea continuă a lanțurilor valorice pentru a atinge valoare adăugată 

 

 

 

Promovarea 

investiţiilor în 

valoarea 

adăugată a 

materiei prime 

agricole 

Dezvoltarea infrastructurii post-

recoltare prin crearea întreprinderilor 

de colectare, ambalare, procesare şi 

păstrare a producţie agricole 

Infrastructură de 

colectare, ambalare, 

procesare și păstrare a 

producției agricole 

dezvoltată 

2016-2020 

Donatori 

externi, APC, 

APL, Agenţii 

economici 

 

APL, 

Agenţii 

economici 

Stimularea asocierii producătorilor 

agricoli pentru procurarea tehnicii, 

Sesiuni de informare 

organizate privind 

asocierea producătorilor 

2016-2020 APC, APL,   

APL, 

Agenţii 

economici 
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inputurilor şi comercializarea 

produselor agroalimentare  

agricoli 

Informarea antreprenorilor rurali 

privind oportunităţile de finanţare 

externă şi acordarea asistenţei pentru 

atragerea granturilor 

Sesiuni de informare 

organizate 
2016-2020 APL  APL 

Elaborarea unui studiu de specializare 

a profilului agricol pe localităţile 

raionului Străşeni 

Studiu de specializare 

elaborat 
2016-2018 APL 220000 APL 

 

Obiectiv 3. Crearea și dezvoltarea infrastructurii agricole 

 

Dezvoltarea 

piețelor 

agricole prin 

programul de 

stiimulare a 

activităților de 

colectare și 

comercializar

e a producției 

agricole 

locale 

Susţinerea participării producătorilor 

agricoli din raion la expoziţiile 

agroalimentare fin ţară şi de peste 

hotare  

Selectarea 

întreprinderilor 

participante la expoziții 

agroalimentare; 

Acordarea suportului 

logistic, informațional și 

financiar întreprinderilor 

selectare. 

2016-2020 APC, APL  

APL, 

Agenţii 

economici 

Facilitarea accesului pe pieţele externe 

prin informarea producătorilor agricoli 

referitor la standardele internaţionale 

de profil  

Sesiuni de informare 

organizate 

2016-2020 
APL, Agenţii 

economici 
  

Informarea producătorilor agricoli 

privind procedurile de export 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 APL 
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Informarea antreprenorilor rurali 

despre oportunităţile noi de 

comercializare 

2016-2020 

APC, APL , 

Agenţii 

economici 

 APL 

Susţinerea producătorilor agricoli în 

efectuarea cercetărilor de marketing şi   

promovarea ideilor noi de afaceri  

Consolidarea dialogului 

între producătorii agricoli 

și instituții de cercetare 

2016-2020 APL  APL 

Program de 

conservare a 

calității solului 

și păstrare a 

zonelor 

naturale 

Informarea agricultorilor despre 

consecinţele nerespectării 

asolamentului şi lucrarea incorectă a 

solului 

Cursuri de informare 

organizate 
2016-2020 

APL, Donatori 

externi 
 APL 

Crearea spaţiilor verzi prin împădurirea 

zonelor cu terenuri erodate  

Planul de împădurire 

elaborat; 

Efectuarea lucrărilor de 

împădurire 

2016-2020 

APL, agenţi 

economici, 

Donatori 

externi 

 APL 

Crearea spaţiilor umede în valea 

râurilor Bâc, Ichel, Işnovăţ‚ Sireţ şi 

Bahna 

Partener privat identificat 

pentru crearea spațiilor 

umede 

2016-2020 

APL, agenţi 

economici, 

Donatori 

externi 

 APL 
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Asistență Medicală 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației raionului Strășeni  

Cadrul legal: 

Programul raional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D 

Programul raional de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic 
Programul raional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat 
Programul raional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală 
Programul raional de Imunizări 
Programul raional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod 
Programul teritorial privind  controlul tutunului 
Programul teritorial privind  controlul alcoolului 
Programul raional de control al tuberculozei 
Programul raional de securitate transfuzională şi autoasigurarea cu produse sanguin 
Programul raional în domeniul alimentației și nutriției pentru anii 2015-2020 

 

Obiectiv 1. Consolidarea capacităților intersectoriale în domeniul sănătății publice 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 

potențială a 

proiectului 

Responsabil 

de execuție 

Mobilizarea 

partenerilor 

sociali pentru a 

identifica și 

soluționa 

problemele de 

Elaborarea și aprobarea Planului local 

intersectorial de acțiuni Sănătate 2020 

orientate spre susținerea eforturilor individuale 

și celor de comunitate pentru fortificarea 

sănătății 

2016 – 2017 
Bugetul de stat, 

Donații, Granturi 
112000 

Grupul 

intersectorial 

de lucru 

Elaborarea și aprobarea programelor teritoriale 

specifice orientate spre  menținerea și 
2016 – 2020 

Bugetul de stat, 

Donații, Granturi 
- 

Consiliul 

raional,  
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sănătate publică fortificarea sănătății populației Conducătorii 

IMSP  

Elaborarea și aprobarea programelor teritoriale 

orientate spre controlul factorilor de risc ce pot 

pereclita sănătatea 

2016 – 2020 

Bugetul de stat, 

Donații, Granturi. 

APL 

- 

Consiliul 

raional,  

Conducătorii 

instituțiilor 

descentraliza

te și 

desconcentr

ate în 

teritoriu 
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Obiectiv 2. Dezvoltarea capacităților și competențelor profesionale ale resurselor umane 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 
potențială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuție 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Organizarea schimbului de experiență și 

vizitelor de studiu cu personalul din alte 

localități din Moldova și localități din 

străinătate. 

2016 – 2020 
Bugetul de stat, 

Donații, Granturi 650000 

Bugetul de 

stat, Donații, 

Granturi , 

APL 

Instruirea medicilor și asistentelor medicale în 

domeniul. 2016 – 2020 
Bugetul de stat, 

Donații, Granturi 
- 

Administraţia 

IMSP şi 

private, CSP 

Proiect cu privire la atragerea cadrelor 

medicale și stimularea acestora, prin facilitățile 

sociale (de ex.: oferirea tichetelor de masă, 

locuințe sau alte pîrghii de atragere). 

2016 – 2020 

Bugetul de stat, 

Donații, Granturi. 

APL 

După 

necesități 

Administraţia 

IMSP şi 

private, CSP 

APL 

Motivarea și 

atragerea 

resurselor 

umane 

Proiect cu privire la atragerea și motivarea 

tinerilor specialiști în raion, prin asigurarea lor 

cu apartamente sociale/loturi de pămînt a 

lucrătorilor medicali. 

2016 – 2020  

Bugetul de stat, 

Donații, Granturi, 

APL 
 

Administraţia 

IMSP şi 

private, CSP 

APL 

Avantajarea cadrelor medicale cu copii la 

serviciile preșcolare (ex.: includerea automată 

în grupurile de grădiniță). 
2016 – 2020 APL 

După 

necesități 

Administraţia 

IMSP şi 

private, CSP 

APL 
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Obiectiv 3. Promovarea modului sănătos de viață 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 
potențială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuție 

Modificarea 

comportamentului 

și adop-tarea unui 

stil de viață 

sănătoasă 

Elaborarea Programului raional de promovare 
a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016-
2020  

2016 
APL,       

Bugetul de stat 
Granturi 

75000 
CSP 

IMSP 

 

Desfășurarea campaniilor de comunicare și de 

schimbare a comportamentului, adaptate 

vîrstei şi nevoilor beneficiarilor pentru 

reducerea poverii evitabile a bolilor prioritare 

cu accent pe grupurile vulnerabile şi vîrstei 

tinere 

2016-2020 
APL,      

 Bugetul de stat 
Granturi 

75000 

CSP 

IMSP 

ONG 

Susținerea derulării periodice a  emisiunilor în 

aspecte de promovare a modului sănătos de 

viață la posturile locale de TV și radio 

2016-2020 
APL,       

Bugetul de stat 
Granturi 

- 

APL  

IMSP 

CSP 

 

Obiectiv 4. Modernizarea instituțiilor medico-sanitare publice din raion  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 
potențială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuție 

Programul 

raional de 

dezvoltare a 

instituțiilor 

medico-sanitare 

publice din 

raionul Strășeni  

Proiect cu privire la modernizarea IMSP, 

inclusiv reparația și construcția noilor edificii 

medicale și dotarea lor cu  echipament 

medical performant. 

2016 – 2020 

Consiliul raional, 

Ministerul 

Sănătății, donatorii 

externi 

În curs de 

estimare  
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Protecție și viață socială 
 

Obiectiv 1. Dezvoltarea şi îmbunătățirea prestării serviciilor sociale 

 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 
potențială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuție 

Elaborarea 
mecanismelo
r pentru 
îmbunătățire
a calității 
serviciilor 
sociale  

Dezvoltarea serviciilor de asistenţă personala 

și serviciu de deservire la domiciliu. 

2016-2020 

APL II,  

Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale 

și Familiei, 

Finanțatori 

 

DASPF, ONG, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale si 

Familiei 

Elaborarea unei baze de date sociale pentru 

persoanele și familiile aflate în situație de risc. 
2016-2017 

DASPF,  

APL 
3000 

DASPF 

 

Facilitarea comunicării și colaborării la nivel 

raional în ceea ce privește organizațiile 

neguvernamentale ce acționează în domeniul 

social. 

2016-2020 

Finanțatori 

  
ONG,  

DASPF 

Cercetarea și analiza situației privind 

persoanelor aflate în situație de risc și social-

vulnerabile din raion. 
2016 

Finanțatori, 
Ministerul Muncii, 

Protecției  Sociale  și 
Familiei, 
DASPF 

5000 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției  

Sociale  și 

Familiei, 

DASPF, APL 

Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

integrate de asistență socială.  
2016 

Ministerul Muncii, 

Protecției  Sociale  

și Familiei 

După 

necesități 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției  

Sociale  și 
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Familiei, 

DASPF 

Mobilizarea cetățenilor și promovarea 

voluntariatului în sfera problemelor sociale prin 

intermediul informării acestora (mass-media, 

seminare, etc.). 

Organizarea campaniilor de promovare a 

voluntariatului în şcoli, biserici, instituţii 

publice: flash mob-uri, în cadrul sărbătorilor, 

evenimentelor publice. 

2016-2020 APL 15000 

APL,  

DASPF,  

ONG 

Realizarea campaniilor de informare în 

comunitate despre activitatea asistentului 

social și rolul acestuia (realizarea și 
distribuirea materialelor informative despre 

activitatea asistenței sociale, dezvoltarea unei 

rețele de puncte de informare despre 

serviciilor sociale și consiliere pe teritoriul 

raionului Strășeni). 

2016-2020 

 

 

APL,  

Finanțatori 75000 
APL, 

DASPF 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane în 
domeniul 
serviciilor 
sociale  

Evaluarea resurselor umane existente și 

nevoilor de formare profesională. 
2016 

Bugetul local, 
ONG 25000 APL, DASPF 

Dezvoltarea competențelor și abilităților 

personalului conform funcției deținute.  
2016 

Bugetul local, 
ONG - 

DASPF, 

MMPSF 

Modificarea organigramei DASPF (instituirea 

unei unități în cadrul DASPF - mărirea 

numărului asistenților sociali de la 32 unități 

pînă la 35 unități). 

2016 – 2020 

Bugetul local 

 

APL, 

DASPF, 

MMPSF 

Organizarea schimbului de experiență și 

vizitelor de studiu cu personalul din alte 

localități din Republica Moldova și localități din 

străinătate. 

2016 – 2020 

Buget de stat,  
Donații,  
Granturi, 

Bugetul local 

650000 
Ministerul 

MPSF 

Asigurarea mobilității asistentelor sociali (de 

ex.: dotarea cu automobile sau cu biciclete 2016 
Buget de stat, 

Donatori 
După 

necesitate 

Ministerul 

MPSF 
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punctele comunitare ale asistenților sociali).  

Atragerea și motivarea tinerilor specialiști în 

raion prin facilitățile sociale (de ex.: oferirea 

tichetelor de masă, locuințe sau alte pîrghii de 

atragere). 

2016 – 2020  

Buget de stat, 
Donații,  
Granturi  

APL,  

DASPF 

Programul 
raional de 
dezvoltare a 
instituțiilor care 
prestează 
serviciile sociale 
în raionul 
Strășeni  

Proiect cu privire la modernizarea DASPF și 

identificarea unui edificiu în vederea asigurării 

cu spațiu.  

2016 – 2020 
APL, Consiliul 

raional 

În curs de 

estimare 
 

 

 
Obiectiv 2. Eficientizarea incluziunii persoanelor vulnerabile în viața social-economică 
 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 
potențială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuție 

Dezvoltarea 
serviciilor de 
incluziune 
socială a 
persoanelor 
vulnerabile în 
raion 

Adaptarea infrastructurii social-economice 

pentru asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilități la servicii comunitare și spații 

publice (instalarea pantelor de acces la 

instituțiile publice). 

2016-2017 

Buget de stat, 

Surse locale, 

Donații, Granturi  

APL, DASPF 

APL I, II  

 

Implementarea mecanismului intersectorial 

(colaborarea asistenților sociali cu medicii). 2016-2020 

Ministerul 

Sănătății, 

Ministerul MPSF 

 
DASPF,  

CMF  

Organizarea seminarelor/dezbateri /întîlniri de 

grup pentru copiii cu dizabilităţi  privind 

educaţia, recuperarea, integrarea lor în 

2016-2020 

APL,  

Finanțatori, 

Buget de stat 

75000 

DASPF,  

ONG,  

APL 
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societatea. 

Implicarea copiilor cu dizabilităţi în diverse 

activităţi sociale cu scopul socializării prin 

organizarea vizitelor, excursii, tabără, etc. 

2016-2020 

APL,  

Ministerul MPSF, 

Buget de stat 

 APL  

Crearea 
serviciilor noi 
pentru 
adaptarea 
persoanelor 
cu dizabilități 

Crearea unor ateliere protejate în localitățile 

raionului avînd drept scop desfășurarea de 

activități de formare, dezvoltare și 

perfecționare a abilităților. 

2016 

Buget local, Buget 

de stat, Finanțări 
 APL 

Instruirea asistenților personali în vederea 

creșterii calității îngrijirii beneficiarilor 

(persoanelor cu dizabilități). 

2016-2020 

Buget local, 
Finanțatori  

APL,  

DASPF 

Participarea 
persoanelor cu 
dizabilități în 
viața social-
economică prin 
angajarea în 
cîmpul muncii, 
implicarea în 
activități de 
luare a 
deciziilor, 
activități 
culturale și de 
divertisment 

Facilitarea angajării în cîmpul muncii a 

persoanelor cu dizabilități prin scutirea parțială 

de taxe locale a agenților economici. 

2016 

Buget de stat, 

Surse locale, 

Donații,  

Granturi 

 

Ministerul 

MPSF, 

APL I 

Susținerea creării unor întreprinderi sociale. 
Susținerea creării serviciilor sociale: locuințe 

protejate, casa comunitară. 
2016-2018 

Buget de stat, 

Surse locale, 

Donații,  

Granturi 

 

Ministerul 

MPSF, 

APL, 

ONG 

Asigurarea cu utilaje speciale a persoanelor 
nevăzătoare sau slab-văzătoare. 
Asigurarea persoanelor cu dizabilităţi de auz 
cu aparate auditive. 
Asigurarea cu utilaje ortopedice (bastoane, 

premergătoare, cărucioare). 

2016-2018 

Buget de stat, 

Surse locale, 

Donații, 

Granturi 

 

DASPF, CR, 
ONG locale, 

naţionale 
CMF, 

CREPOR 
Societatea 

Orbilor 

Crearea centrului de reabilitare (sau azil) 

pentru persoane în etate şi persoanele cu 

dizabilităţi  sau mărirea capacităților centrului 

existent. 

2016-2018 

Buget de stat, 

Surse locale, 

Donații, 

Granturi 

În curs de 

estimare 
CR,  DASPF 
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Obiectiv 3. Integrarea copiilor din familii vulnerabile în societate 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 
potențială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuție 

Elaborarea 
mecanismelo
r pentru 
îmbunătățire
a modului de 
viață a 
copiilor din 
familii 
vulnerabile 

Crearea centrelor de zi pentru copii aflați în 

situație de risc în localitățile în raion. 
2016-2020 Bugetul local, 

DASPF, APL, ONG 
 

APL, DASPF, 
ONG 

Dezvoltarea programelor educaţional-

ocupaţionale în centre de zi în 

vederea încurajării integrării sociale a copiilor 

din familii vulnerabile. 

2016-2020 
APL, 

Buget de stat, 

Finanțatori 

După 

necesitate 
APL, 

DASPF 

Organizarea seminarelor/dezbateri/întîlniri de 

grup pentru copiii din familii vulnerabile privind 

integrarea lor în societate. 

2016-2020 
APL, 
ONG 

75000 
APL, 

DASPF, 
ONG 

Promovarea parteneriatului cu organizaţiile 

neguvernamentale care activează în domeniul 

drepturilor copilului. 

2016-2020 
APL, 

Finanțatori 
 DASPF, 

ONG, APL 

 

Obiectiv 4. Îmbunătățirea calității vieții a persoanelor vîrstnice  

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potențială de 

finanțare 

Valoarea 
potențială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuție 

Elaborarea 
mecanismelor 
pentru 
îmbunătățirea 
modului de 
viață a persoa-
nelor vîrstnice 

Elaborarea cercetării privind modului de viață 
și situația social-economică a persoanelor 
vîrstnice. 

2016-2020 
Buget local, Buget 
de stat, Finanțatori 

75000 
APL, 

DASPF 

Promovarea parteneriatului cu organizaţiile 

neguvernamentale care activează în domeniul 

protecției persoanelor vîrstnice. 

2016-2020 
APL, 

Finanțatori 
 

DASPF, 
ONG, 
APL 
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Educaţia 
 

Cadrul naţional 
 

- Codul Educaţiei al R. Moldova  nr.152 din 17.07.2014, 
- Hotărârea Guvernului nr. 484 din 05.07.2011 cu privire la Planul naţional de acţiuni pentru implementarea reformei structurale 

în educaţie, 
- Programul de activitate a Guvernului RM „Integrarea europeană: libertate, democraţie bunăstare” 2013-2014 Educaţie şi 

cercetare, 
- Strategia de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” – Programul „Educaţie digitală în învățământul 

general”, 
- Strategia Naţională de Dezvoltare” Moldova 2020”, 
- Strategia naţională ”Educaţia pentru toţi”, pe anii 2004-2015 şi Planul naţional de acţiuni ”Educaţia pentru toţi”, 
- Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în RM pentru anii 2011-2020 (HG nr.523 din 11.07.2011). 

 

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

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil de 
execuţie 

Motivarea şi 

retenţia 

specialiştilor de 

profil în raion 

Formarea continuă a 

cadrelor didactice 

(recalificarea cadrelor 

didactice) 

Cadre formate 
2016-

2020 

Instituţiile de 

învățămînt 
 

Direcţia 

învățămînt 

Motivarea şi susţinerea 

cadrelor didactice privind 

creşterea profesională la 

nivel raional prin acordarea 

premiilor bănești, 

diplomelor de merit pentru 

Nr. de cadre didactice susţinute; 

Nr. de premii băneşti; 

Nr. de diplome de merit oferite 

2016-

2020 
APL II, APL I  APLII 



 

221 
 

rezultatele deosebite în 

cadrul concursului 

pedagogul anului și 

rezultatele elevilor în 

cadrul olimpiadelor 

raionale. 

Îmbunătăţirea 

planificării şi 

managementul

ui reţelei 

instituţiilor de 

învățămînt prin 

modernizarea 

bazei tehnico - 

materiale din 

raion. 

Modernizarea bazei 

tehnico-materiale a 

instituțiilor educaționale 

(procurare/renovare) 

(mobilier, materiale 

didactice şi curriculare, 

jucării, table, table 

interactive, terenuri de joc, 

etc.) 

Lista necesarului de echipament 
aprobat 

2016-

2020 

APL I, 

Finanţatori 

externi, 

Erasmus 

 

Direcţia 

învățămînt 

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 
2016-

2020 

APL I, 

Finanţatori 

externi, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Banca 

Mondială în 

Moldova, 

UNICEF, 

Fundația 

Lumos, 

USAID 

 

Direcţia 

învățămînt 

Dezvoltarea reţelei de 

instituţii de învățămînt şi 

grădinițe cu baza tehnico-

materiale (mobilier, 

materiale didactice, jucării, 

table, table interactive, 

Baza tehnico-materială asigurată 
2016-

2020 
 

Direcţia 

învățămînt 
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terenuri de joc, tehnică de 

calcul, jucării, etc.) 

Creşterea eficienţei 

sectorului educaţional în 

raion  prin eliminarea 

excesului de capacităţi şi 

crearea sistemului de 

educaţie flexibil axat pe 

necesităţile elevului,  dotat 

astfel încât să asigure 

învățământ adaptat la 

cerinţele economiei 

moderne. 

 
2016-

2018 

Asociaţia 

Internaţional

ă pentru 

Dezvoltare, 

Fondul 

administrat 

de Banca 

Mondială 

 

Direcţia 

învățămînt 

Crearea unui liceu clasic în 

raion 
Liceu Creat 

2016-

2020 
APL II, APL I  

Direcţia 

învățămînt 

Adaptarea unor edificii 

pentru cămin 
Nr. de edificii 

2017-

2020 
APL II, APL I  

Direcţia 

învățămînt 

Inventarierea tuturor 

spaţiilor instituționale din 

raion.  
Nr. de inventariere 

2016-

2020 
APL  

Direcţia 

învățămînt 

 
Majorarea și diversificarea 

numărului de cercuri, secții 

sportive, filialelor din cadrul 

instituțiilor complementare 

Nr. de cercuri; 

Nr. de secţii sportive şi filiale 

2016-

2020 

Ministerul  

Educaţiei, 

APL 

 APL 

Asigurarea 

accesului 

elevilor la 

activităţi 

Dezvoltarea şi 

diversificarea programelor 

Nr. de programe extraşcolare 

suplimentar elaborate 

2016-

2018 

Ministerul  

Educaţiei, 
 APL 
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extraşcolare şi 

extracurriculare 

extraşcolare 

Participarea în cadrul  

concursurilor naţionale şi 

internaţionale 

Concurs organizat; 

Nr. de tineri participanţi 

2016-

2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

  

 

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

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil de 
execuţie 

Reducerea 

abandonului 

școlar 

Realizarea activităților de 

prevenire a abandonului 

școlar  

Nr. de ghiduri informative 
distribuite 

2016-

2020 

UNICEF, 

Ministerul  

Educaţiei 

 APL 

Prevenirea desegregării 

copiilor romi din raion 
Nr. de vizite efectuate     

Organizarea campaniilor de 

informare pentru părinţi 

despre necesitatea 

şcolarizării şi încadrării 

copiilor în învățămîntul 

obligatoriu şi despre 

necesitatea continuării 

studiilor. 

Nr. de companii de sensibilizare; 

Nr. de vizite efectuate în familiile 
vulnerabile. 

2016-

2020 

Banca 

Mondiala, 

UNICEF 

 APL 

Crearea unui Organizarea odihnei de Şcoli de vară organizate 2016- Finanţatorii  APL I, APL II, 
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mediu 

educaţional 

prietenos, 

accesibil, 

capabil să 

răspundă 

aşteptărilor şi 

cerinţelor 

speciale ale 

beneficiarilor 

vară, a  activităților 

extrașcolare pentru copii 

proveniți din grupurile 

dezavantajoase 

2020 externi ONG-uri. 

Implementarea de 

programe de 

responsabilizare a familiei, 

administraţiei publice locale, 

comunităţii, instituţiilor de 

învățămînt privind 

asigurarea accesului tuturor 

copiilor/elevilor la educaţie 

de calitate 

Programe implementate 
2016-

2020 

APLII, 

Ministerul  

Educaţiei, 

UNICEFiii, 

BANCA 

Mondială 

 APLII,DÎ 

Conlucrarea ONG-urilor  cu 

instituţiile de învățămînt prin 

organizarea diverselor 

evenimente, pentru 

implicarea şi motivarea 

elevului. 

Concursuri, jocuri intelectuale 

realizate 

2016-

2020 

Ministerul  

Educaţiei, 
 

Direcţia 

învățămînt 

instituţiile de 

învățămînt 

Încurajarea proceselor de 

creare a asociaţiilor de 

părinţi şi grupuri de sprijin 

pentru promovarea și 

respectarea drepturilor 

copiilor 

Crearea asociaţiilor 
2016-

2020 

Ministerul  

Educaţiei, 
 

ONG-uri, 

Direcţia 

învățămînt 

Diversificarea formelor şi 

metodelor de formare 

profesională continuă: 

stagii, seminare, trening-

uri,etc., la nivel raional. 

Nr. de stagii; 

Nr. de seminare/ trening-uri/ mese 

rotunde organizate. 

2016-

2020 

APL II, 

Ministerul  

Educaţiei, 

 APLII 
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Dezvoltarea reţelei şcolilor 

de circumscripţie şi 

asugurarea transportului 

specializat pentru elevi din 

instituţiile ce urmează a fi 

reorganizate 

 
2016-

2020 
APLI, APLII  

Direcţia 

învățămînt, 

APLI.APLII 

Susţinerea mediului 

educaţional prin conlucrarea 

intensă cu mediul de afaceri 

prin impulsionarea elevilor 

şi cadrele didactice 

 
2016-

2020 
APLI, APLII  

Direcţia 

învățămînt, 

Agenţi 

economici 

Crearea şi dezvoltarea 

serviciilor  psihopedagogie 

şi de consiliere în grădiniţe 

şi şcoli. 

Nr. de unităţi 
2016-

2020 

Ministerul  

Educaţiei, 
 

Direcţia 

învățămînt 

Asigurarea cu manuale, alte 

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 asigurat 

2016-

2020 

Parteneriat 

Global 

pentru 

Educaţie 

 

Direcţia 

învățămînt 

Dezvoltarea și promovarea 

educației incluzive în raion 

 

2016-

2017 

Ministerul 

Educaţiei, 

Lumos 

Foundation, 

Marea 

Britanie, 

Fundaţiile 

 

Direcţia 

învățămînt 
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pentru o 

Societate 

Deschisă, 

FISM, Banca 

Mondială 

(Japonia) 

 

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

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil de 
execuţie 

Stimularea 

performanţei 

educaţionale 

prin creşterea 

calităţii 

procesului de 

învățămînt din 

raion 

Evaluarea internă anuală a  

programelor  de  studii  de  

la  toate  formele de 

învățămînt, bazată pe 

standardele la nivel naţional 

(aplicarea programelor 

şcolare în vigoare) 

rogramele şcolare aplicate 2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

 

Direcţia 

învățămînt 

Monitorizarea indicatorilor 

de calitate (Metodele de 

predare-învățare, 

instrumentele de evaluare 

şi rezultatele elevilor la 

evaluarea curentă) 

Indicatori de calitate (la examene); 

Nr. de participări la olimpiade 

naţionale/internaţionale; 

Nr. de participări la concursuri 

2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

 

Direcţia 

învățămînt 

Promovarea cu  ajutorul  

mass-media,  a  ofertei  

educaţionale a instituţiilor 

Anunţuri în revistele locale; 

Publicitate la TV local 
2016-2020 APL  

Direcţia 

învățămînt 
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de învățămînt din raion, în 

vederea asigurării calităţii 

personalului didactic, a 

calităţii instruirii 

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 

2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

 

Direcţia 

învățămînt, 

Agenţi 

economici 

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 
2016-2020 APL  

Direcţia 

învățămînt 

Extinderea  gradului  de  

cooperare cu  alte  instituţii 

de învățămînt din RM şi de 

peste hotare. 

Nr. de Acorduri de colaborare 2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

 

Direcţia 

învățămînt 

Elaborarea strategiei de 

evaluare internă a calităţii 

pentru fiecare instituţie 

educaţională. 

Strategie elaborată 2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

 

Direcţia 

învățămînt 
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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 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil de 
execuţie 

Optimizarea 

comunicării 

dintre elevi, 

părinte şi 

cadre 

didactice. 

Angajamentul părinţilor de a 

se implica în problemele 

şcolii (de ex: propuneri 

făcute de părinţi pentru 

eliminarea cazurilor de 

violenţă) 

Propuneri elaborate 2016-2020   

Direcţia 

învățămînt 

Propuneri de îmbunătăţirea 

a regulamentului cu ajutorul 

părinţilor 

Propuneri elaborate 2016-2020 APL  

Direcţia 

învățămînt 

Implicarea părinţilor în 

organizarea şi desfăşurarea 

serbării de Crăciun, 8 Martie, 

Toamna de AUR, 1 iunie - 

Ziua Copilului şi alte 

activităţi. 

Organizarea evenimentelor/ 

anual; 

Nr. de părinţi participanţi. 

2016-2020   

Direcţia 

învățămînt 

Organizarea unor excursii 

împreună cu părinţii. 

Nr. de excursii/sezonier; 

Nr de părinţi implicaţi. 
2016-2020   

Direcţia 

învățămînt 

Instituirea Universităţii pentru 

părinți  
Universitate pentru părinți creat 2017   

Direcţia 

învățămînt 

Fondarea Consiliului raional  

al părinților  și a unei   rețele 

de socializare  ce ar  fortifica 

parteneriatul   școală-familie 

Consiliului raional  al părinților  

creat; 

Reţea de socializare creat/ 

2016 APL  

Direcţia 

învățămînt  
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pagină pe facebook. 

 

 

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

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil de 
execuţie 

Crearea 

condiţiilor 

optime de 

dezvoltare 

timpurie a 

copilului  

Asigurarea calităţii procesului 

educaţional timpuriu prin 

standardele educaţionale de 

stat şi a Curriculumului 

Naţional 

Curricule elaborate 2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

 

Direcţia 

învățămînt 

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/conferințe/simpozioane/ 

mese rotunde/ workshop-uri/ 

seminare practice/ schimburi de 

experienţă/ autoinstruire/ 

activităţi metodico-ştiinţifice/ 

psihopedagogie. 

2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

 

Direcţia 

învățămînt 

Asigurarea cu materiale 

didactice şi tehnico-materiale 

a instituţiilor de educaţie şi 

dezvoltare timpurie a copiilor 

din raion 

Materiale didactice şi tehnico-

materială asigurat 
2016-2020 

Ministerul 

Educaţiei, 

APL 

 

Direcţia 

învățămînt 

Aderarea la programe sociale Nr. de programe sociale 2016-2020 Ministerul  Direcţia 
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complexe de ajutoare a 

copiilor defavorizaţi pentru a 

le asigura accesul la o 

educaţie de calitate 

Educaţiei, 

APL 

învățămînt 

 Extinderea edificiilor pentru 

educaţia timpurie 
Nr. de edificii deschise 2017-2020 APL II, APL I  

Direcţia 

învățămînt 

 

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

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil de 
execuţie 

Crearea 

condiţiilor 

optime 

sportive în 

cadrul 

instituţiilor de 

învățământ 

Asigurarea cu bază tehnico-

materială a sălilor de sport 

din cadrul instituţiilor de 

învățământ 

Inventarierea necesarului de 

echipament sportiv pentru sălile 

de sport 

2016-2020 APL  

Direcţia 

învățămînt 

Dotarea şi procurarea 

echipamentului necesar 

sportiv pentru instituţiile 

educaţionale 

Săli sportive dotate cu 

echipament necesar 
2016-2020 APL  

Direcţia 

învățămînt 

Construcția, amenajare 

locurilor sportive: terenuri de 

sport  (volei, fotbal, etc.) şi 

piscine. 

Terenuri de sport construite și 

amenajate; 

Piscină construită și amenajată. 

2016-2020 APL  

Direcţia 

învățămînt 
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Cultura 
Cadrul naţional  

- STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CULTURII „CULTURA 2020”, 
- Planul de acţiuni  privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Culturii „Cultura 2020”, 
- Hotărîrea Guvernului Nr. 271 din 09.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, 
- Legea nr. 286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 

nr. 14-17, art.47); 
- Legea nr. 135-XV din 20 martie 2003 privind meşteşugurile populare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, 

art.390); 
- Legea nr.280 din 27 decembrie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 82-84, art.270); 
- Legea nr. 58 din 29 martie 2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  

2012, nr. 76-80, art.255). 

Obiectiv 1. Dezvoltarea industriei culturale prin salvgardarea şi promovarea patrimoniului cultural în 
toată diversitatea lui. 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa 
potenţială de 

finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuţie 

Documentare

a şi  evidenţă 

a  

patrimoniului 

cultural 

raional 

Întocmirea registrelor 

patrimoniului cultural imaterial 

raional  

Întocmirea registrelor  2016-2020 

Ministerul 

Culturii, 

APL II 

 

Autorităţile 

administraţi

ei publice 

locale 

Conservarea şi restaurarea 

patrimoniului cultural raional 

material 

Registre formate şi actualizate 2016-2020 APL II   

Consolidarea parteneriatului 

cu agențiile și asociațiile de 

promovare și protejare 

culturală din RM  

Nr. de acorduri de colaborare 2016-2020 

Ministerul 

Culturii, 

APL II, 

Agenția de 

inspectare 

și restaurare 

a 

 

Autorităţile 

administraţi

ei publice 

locale 
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monumentel

or 

Dezvoltarea programelor 

interculturale comune cu 

raioanele/regiunile ”înfrățite”/ 

comune. 

Nr. de programe în comun 

elaborate; 

Nr de vizite anual efectuate. 2016-2020 

APL II, APL 

I, Partenerii 

străini 

 

APL II, 

Partenerii 

străini 

Promovarea 

şi încurajarea 

parteneriatelo

r şi cooperării 

actorilor din 

sector 

 

Promovarea şi identificarea 

parteneriatelor public – privat 

pentru asigurarea rețeaua de 

instituţii culturale din raion 

Nr. de programe în comun 

elaborate 2016-2020 

APL I, 

Ministerul 

Culturii 

 

Autorităţile 

administraţi

ei publice 

locale 

Crearea parteneriatelor dintre 

meşterii populari locali şi 

diaspora moldovenească 

pentru promovarea 

produsului în ţările europeneiv 

Nr de programe în comun 

elaborate. 2016-2020 

APL I, ONG 

Ministerul 

Culturii; 

Uniunea 

Meşterilor 

Populari; 

Biroul 

pentru 

Relaţii cu 

Diaspora 

 

Autorităţile 

administraţi

ei publice 

locale 

-  

Obiectiv 2. Accesul populaţiei la serviciile şi produsul cultural în raionul Străşeni 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa 
potenţială de 

finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil de 
execuţie 

Repararea şi 

ajustarea 

infrastructurii 

culturale la 

Majorarea numărului de 

utilizatori de internet pentru 

dezvoltarea serviciilor 

culturale on-line. 

Actualizarea informaţiei; 

Nr. de vizualizări. 
2016-2017    
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condiţiile 

moderne de 

funcţionare  

Reparaţia curentă a Caselor 

de Cultură din Străşeni 
 2016-2020 

APL II, APL 

I 
  

Reabilitarea şi refuncționarea 

edificiilor culturale în mediul 

rural 

Lista Edificii culturale reabilitate 2016-2020 
APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 

Crearea condiţiilor de 

funcţionare prin efectuarea 

lucrărilor de gazificare a 

caselor de cultură. 

Edificiu cultural reabilitat 2017-2020 
APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 

Evaluarea stării tehnice a 

edificiilor culturale prioritare 
Gazificarea edificiilor 2016-2020 

APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 

Dezvoltarea unei campanii de 

colectare a fondurilor pentru 

reabilitarea edificiilor culturale 

(ADRE) 

Lista Evaluarea tehnică a 

edificiilor culturale 2016-2020 APL I  
APL II, APL 

I 

Dotarea cu echipament 

necesar (instrumente 

muzicale, aparataj sonor, 

etc.) a caselor de cultură din 

raion 

Companii organizate 2016-2020 

Ministerul 

Culturii, APL 

II, APL I 

 
APL II, APL 

I 

Promovarea portului popular 

şi a tradiţiilor din raion 

(costume naţionale). 

Program cultural organizat 2016-2020    

Perfecționare

a 

management

ului cultural 

din raion 

Instruirea personalului din 

domeniul managementului 

cultural prin organizarea 

seminarelor de 

instruire/tabere de creaţie/ 

master clasuri. 

Nu. de aparate sonore 

achiziţionate; 

Nr. de instrumente muzicale 

achiziţionate; 

2016-2020 
APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 

Crearea centrelor de formare 

continuă pentru manageri şi 

pentru angajaţii instituţiilor 

Centre de formare continuă 

create; 2016-2020    
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culturale. Programe elaborate 

Popularizarea 

şi promovarea 

patrimoniului 

cultural 

raional 

Organizarea Ziua Culturii 

pentru aprecierea şi 

premierea oamenii de cultură 

(ianuarie) 

Nr. de costume naţionale 

procurate. 2016-2020 
APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 

Atragerea populaţiei şi 

turiştilor în procesul de 

protejare a patrimoniului 

cultural prin editarea unei 

publicaţii /broşure. 

Nr de seminare, master clas, 

laboratoare de creație/ expediții 

folclorice. 

Nr. de participanţi la seminare. 

2016-2018 APL II  
APL II, APL 

I 

Simpozioanele şi forumurile, 

campanii de promovare 

privind patrimoniul cultural 

imaterial raional 

Simpozioane și forumuri 

organizate 2016-2020 

Ministerul 

Culturii, 

Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei, 

APL II 

  

Elaborarea, publicarea 

materialelor promoţionale, a 

filmelor documentare privind 

patrimoniul cultural raional 

Centre de formare creat 2016-2020 

Ministerul 

Culturii, APL 

II 

  

Informarea publicului cu 

privire la valorile patrimoniului 

cultural imaterial prin 

demararea unor campanii de 

informare şi promovare. 

Nr. de premii acordate; 

Ziua Culturii organizat. 
2016-2020 

Ministerul 

Culturii, APL 

II 

 
APL II, APL 

I 

Implementarea Strategiei de 

promovare a culturii în raion. 

Comisie de monitorizare a 

strategiei creată 2016-2020 APL II, ONG  
APL II, APL 

I 

Realizarea unor filme 

documentare şi scurt metraj, 

despre cultura tradiţională din 

raion. 

Publicaţie / broşură editată 2016-2020 
APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 
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Promovarea tradiţiilor 

populare prin educarea şi 

familiarizării tinerei generaţii 

prin organizarea activităţilor 

cultural-artistice (sărbătorilor 

populare, spectacolelor 

folclorice). 

Materiale promoţionale editate. 2016-2020 
APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 

 

Obiectiv 3. Promovarea şi îmbunătăţirea serviciilor bibliotecilor în raionul Străşeni 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa 
potenţială de 

finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil de 
execuţie 

Valorificarea 

infrastructurii 

bibliotecilor 

din raion 

Evaluarea stării tehnice a 

bibliotecilor din raion 

Lista evaluării tehnice a 

bibliotecilor din raion 2016-2020 
APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 

Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii bibliotecilor din 

raion 

Lista reabilitării şi modernizării 

bibliotecilor din raion 2016-2018 
APL I, APC, 

FNDR, GIZ 
 APL II 

Dotarea bibliotecilor cu 

mobilier specific adecvat 

serviciilor prestate, 

activităţilor desfăşurate şi 

categoriilor de utilizatori 

Nr. de biblioteci dotate cu 

mobilier şi accesorii necesare 2016-2020 

APL II, APL 

I, agenţi 

economici, 

NOVATECA 

 
APL II, APL 

I 

Dezvoltarea 

serviciilor 

interactive de 

bibliotecă prin 

utilizarea 

tehnologiei 

informaţiei şi 

comunicaţiilor 

Realizarea unei strategii 

proprii de dezvoltare a 

colecţiilor în fiecare 

bibliotecă, care să vizeze 

atingerea unui echilibru optim 

între achiziţia de documente, 

eliminarea documentelor şi 

mărirea colecţiei 

Programe elaborate 2016-2016 APLI  APL I 
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Orientarea achiziţiei spre 

toate categoriile de 

documente purtătoare de 

informaţii (documente 

electronice (CD-Rom-uri, cărţi 

electronice, periodice 

electronice, baze de date, 

DVD-uri) 

Procurarea de achiziţii 2016-2020 
APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I 

Dotarea bibliotecilor cu 

calculatoare 

Nr. de biblioteci dotate cu 

calculatoare 2016-2020 

APL II, APL 

I, agenţi 

economici, 

NOVATECA 

 
APL II, APL 

I 

Sporirea 

potenţialului 

de cadre în 

domeniul 

bibliotecarilor 

din raion 

Instruirea continuă a 

specialiștilor şi atragerea 

tinerilor specialişti în  

domeniu 

Nr. de persoane instruite; 

Nr. de seminare. 
2016-2020 

APL II, APL 

I 
 

APL II, APL 

I,APC 

Crearea programelor de 

instruire online pentru 

formarea continuă a 

personalului bibliotecii 

Program de instruire creat 2016-2020 APL II,  APL II 

Asigurarea accesului gratuit 

la calculatoare, Internet şi 

instruire prin participarea în 

continuu în cadrul 

Programului Biblioteci 

Globale Moldova (Novateca) 

Program de instruire creat 2016-2020 

APL II, APL 

I, Agenţi 

economici, 

NOVATECA 

 
APL II, APL 

I 

Crearea unui mecanism viabil 

de alocare a fondurilor pentru 

achiziţie de carte cît şi prin 

parteneriate. 

Participarea în cadrul 

Programului Biblioteci Globale 

Moldova (Novateca). 
2016-2020 

APL II, APL 

I, 
 

APL II, APL 

I, 

 Mecanism creat.     

Modernizarea cu Biblioteca Publică reparată. 2016-2020 APL II, APL  APL II, APL 
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echipamente noi şi repararea 

Bibliotecii Publice din raion. 

I, I, 
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Turismul 
 

 

Obiectiv 1. Îmbunătățirea serviciilor turistice din raionul Strășeni 

 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuţie 

Diversificarea 

portofoliului de 

produse 

turistice 

Integrarea turismului vitivinicol, de afaceri, rural, 

balnear, religios şi de excursii în traseele turistice 

existente 

2016-2020 APL  APL 

Dezvoltarea traseelor de biciclete, hipism şi drumeţie ca 

mijloc de vizitare a zonelor turistice 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Organizarea concursurilor, festivalurilor şi altor 

manifestări social-culturale locale, regionale, naţionale 

şi internaţionale 

2016-2020 
APL, Agenţii 

economici 
 APL 

Deschiderea centrelor de meşteşugărit tradiţional în 

spaţiul rural. 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

Agenții 

economici 

Dezvoltarea turismului piscicol şi a zonelor piscicole în 

scop de agrement 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

Agenții 

economici 

Dezvoltarea 

capacității 

instituționale în 

domeniul 

turismului 

Elaborarea planului strategic de dezvoltare a turismului 

raional 
2016-2017 APL  APL 

Instituţionalizarea la nivel de APL raională şi locală a 

poziţiilor de specialişti în dezvoltarea şi promovarea 

turismului 

2016-2017 APL  APL 

Crearea la nivelul de APL raională şi locală a 

structurilor specializate în dezvoltarea şi promovarea 

turismului 

2016-2017 APL  APL 

Elaborarea planului pentru dezvoltarea turismului în 2016-2017 APL  APL 
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raion 

Stimularea şi creşterea participării comunităţilor locale 

la dezvoltarea turismului rural prin dezvoltarea 

infrastructurii locale, înfiinţarea pensiunilor rurale şi 

dezvoltarea agroturismului 

2016-2020 
APL, Agenții 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Instruirea și 

calificarea 

personalului în 

domeniul 

turismului 

Organizarea cursurilor de instruire pentru agenții 

economici specializați în domeniul managementului 

turistic  

2016-2020 
APL, Agenții 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Organizarea schimbului de practici și a vizitelor de 

studiu în localitățile înfrățite de peste hotare  
2016-2020 

APL, Agenții 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Îmbunătățirea 

stării fizice a 

obiectelor de 

destinație 

turistică 

Inventarierea principalelor resurse turistice, expertiza / 

evaluarea tehnică a obiectelor turistice existente şi 

elaborarea propunerilor de dezvoltare a acestora 

2016-2018 APL  APL 

Promovarea parteneriatelor public private cu scopul 

reabilitării obiectelor turistice 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Reabilitarea obiectelor de destinaţie turistică  2016-2020 
APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Amenajarea Centrului cultural –istoric „Dumbrava 

Marilor Voievozi” în satul Căpriana 
2017-2019 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Promovarea 

turismului 

Dezvoltarea elementelor brandului turistic raional 2016-2020 
APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Identificarea patrimoniului cultural din raion şi 

promovarea acestuia prin intermediul pliantelor, CD-

urilor, hărţilor turistice, ghidurilor şi altor materiale 

publicitare 

2016-2020 
APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Organizarea excursiilor de familiarizare pentru presa 

turistică 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Crearea a spoturilor publicitare despre potenţialul 

turistic al raionului 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Elaborarea „Hărţii Hramurilor” şi a programelor culturale 

existente în raion 
2016-2018 APL  APL 

Dezvoltarea portofoliului de evenimente şi manifestări 

cultural artistice din raion 
2016-2018 APL  APL 
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Elaborarea strategiilor de marketing turistic 2016-2020 
APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Elaborarea şi actualizarea continuă a paginii web 

specializate în sectorului turistic al raionului 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

 
Obiectiv 2. Sporirea numărului de turișri în raionul Strășeni 

 

PROGRAME PROIECTE 
PERIOADA DE 
IMPLEMENTAR

E 

SURSA 
POTENŢIALĂ 

DE FINANŢARE 

VALOAREA 
POTENŢIALĂ A 
PROIECTULUI 

RESPONSAB
IL DE 

EXECUŢIE 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de suport 

turistic 

Amplasarea indicatorilor de circulaţie cu indicarea 

locaţiilor şi obiectelor turistice 
2016 – 2020 APL  APL 

Crearea unor zone de agrement turistic în apropierea 

obiectelor de destinaţie turistică 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Amplasarea panourilor informatice turistice 2016 – 2020 APL  APL 

Includerea informaţiei despre destinaţiile turistice pe 

portalurile din Republica Moldova şi de peste hotare 
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 

Crearea unui Centru Raional de Informare şi Dezvoltare 

Turistică 
2016 – 2017 APL  APL 

Reabilitarea şi reorganizarea capacităţilor hoteliere din 

raion  
2016-2020 

APL, Agenţii 

economici 
 

APL, Agenții 

economici 
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Sportul 
 

Cadrul naţional 

 Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului din Republica Moldova pentru anii 2013-2020 şi Planul operaţional de 
implementare a Strategiei, 

 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI al Ministerul Tineretului și Sportului pentru anul 2015, 
 Legea Nr.330 "Cultura fizică și sport", Monitorul Oficial Nr.83-86 art.399, 05.08.1999, 
 Legea  Nr.298  "Pentru  ratificarea  Convenţiei  internaţionale  împotriva  dopajului  în  sport  a  UNESCO" Monitorul Oficial Nr.5-7 

art.25, 11.01.2008. 

 

Obiectiv 1. Promovarea şi dezvoltarea performanţei sportului ca motor al sănătăţii cetăţenilor 

Programe Proiecte Indicatori de monitorizare 
Perioada de 

implementare 

Sursa potenţială 

de finanţare 

Valoarea 

potenţială a 

proiectului 

Responsabil 

de execuţie 

Sporirea 

gradului de 

participare 

activă a 

populaţiei din 

raion cu un 

complex de 

măsuri de 

popularizare 

a modului 

sănătos de 

viaţă. 

Realizarea STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE A SPORTULUI în 

raion,  care  asigură  pregătirea 

rezervelor sportive pe termen 

lung din raion. 

Strategie elaborată 2017-2020 

Serviciului 

Tineret şi 

Sport, APL I 

 DGE, APL I 

Organizarea şi desfăşurarea 

acţiunile sportive dedicate Zilei 

Sporului local şi raional.  

Nr. de activităţi 2016-2020 
Serviciului 

Tineret şi Sport 
 DGE 

Elaborarea programelor 

desfășurării evenimentelor 

sportive la nivel de APL I. 

Lista programelor şi 

manifestărilor aprobate 2016-2020 

APL I, 

Parteneriate 

publice private, 

Finanţare 

externăv 

 APL I 
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Susţinerea sportul adaptiv, ca 

factor de integrare socială a 

persoanelor cu dezabilități  şi a 

invalizilor. 

Campanii realizate. 2017-2020 

Serviciului 

Tineret şi 

Sport, APL I, 

Ministerului 

Tineretului și 

Sportului 

 DGE, APL I 

Informarea publicului larg cu 

privire la evenimentele sportive 

prin demararea unor campanii de 

informare şi promovare. 

Companii de informare  

realizate. 2016-2020 

Serviciului 

Tineret şi 

Sport, APL I 

 DGE, APL I 

Organizarea şi desfăşurarea 

„Jocurilor sportive”,  prin 

impulsionarea tinerilor sportivi. 

Jocuri sportive organizate  2016-2020 

APL II, APL I, 

agenţi 

economici 

 APL II, APL I 

Accesul larg 

al populaţiei 

la spaţiile 

sportive pe 

teritoriul 

raional. 

Construcţia şi dotarea unui 

stadion 
Stadion construit şi dotat 2017-2020 

APL II, APL I, 

agenţi 

economici 

 APL II, APL I 

Amenajarea unui teren de sport 

după cerinţele moderne 

Locație identificată; 

Partener privat identificat; 

Teren amenajat. 

2017-2020 

APL II, APL I, 

agenţi 

economici 

 APL II, APL I 

Dotarea şi procurarea 

echipamentului necesar pentru 

instituţiile din domeniul culturii 

fizice şi sportului  

Seturi de echipamente 

achiziţionate. 2016-2020 

APL II, APL I, 

agenţi 

economici 

 APL II, APL I 

Reabilitarea şi extinderea 

genurilor sportive în raion  

Cadre calificate în domeniul 

sportiv atrase; 

Programe ale activităților 

sportive elaborate și 

adoptate 

2016-2020 

Ministerului 

Tineretului și 

Sportului 

 APL II, APL I 
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Realizarea şi marcarea pistelor 

de bicicletă  
Piste de bicicletă marcate 2017-2018 

APL II, APL I, 

agenţi 

economici 

 APL II, APL I 

Asigurarea cu bază tehnico-

materială a sălilor de sport. 

Lista sălilor sportive 

asigurate;  2016-2020 
APL II, APL I, 

ERASMUSvi 
 APL II, APL I 

Amenajarea şi instalarea seturilor 

de trenajoare în aer liber în 

parcurile din or Străşeni cit şi în 

parcurile din commune. 

Amenajate şi instalate 

seturilor de trenajoare  2016-2020 

Consiliul Raional, 

Surse 

extrabugetare 

  

Asigurarea cu 

cadre în 

domeniul 

culturii fizice 

şi sportului. 

Asigurarea metodico a instituțiilor 

sportive din raion. 

Materiale metodice 

elaborate și diseminate 2016-2020 APL II, APL I  APL II, APL I 

Ridicarea 

standardului 

de 

performanţă 

în raion. 

Selecţionarea tinerilor sportivi 

pentru sportul de performanţă 
 2016-2018 

 

Ministerului 

Tineretului și 

Sportului 

 APL II 

Susţinerea sportivilor de 

performanţă prin acordarea 

burselor pentru rezultate 

deosebite cît şi de comunitatea 

oamenilor de afaceri. 

Burse/premii acordate 2016-2020 
APL II, Agenţi 

economici 
 APL II, APL I 

Elaborarea calendarului raional 

sportiv 
Calendar elaborat 2016-2020 

Serviciului 

Tineret şi Sport 
 APL II, APL I 

Colaborarea între unităţile 

sportive din raion cu cele de 

înaltă performanţă 

Acorduri de colaborare 

Organizarea competițiilor 

sportive 

2016-2020 

Ministerului 

Tineretului și 

Sportului 

 APL II, APL I 

Valorificarea  

parteneriatelo

Asigurarea cu transport pentru 

deplasarea echipelor sportive la 
Transport asigurat 2016-2020 

Surse 
 APL II, APL I 
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r naţionale şi 

internaţionale 

competiţii extrabugetare 

Colaborare cu Ministerul 

Tineretului si Sportului, Ministerul 

Educației, Comitetul Olimpic si 

Federațiile de profil din Republica 

Moldova. 

Acorduri de colaborare 

Organizarea competițiilor 

sportive 

2016-2020 

Ministerului 

Tineretului și 

Sportului  APL II, APL I 
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 Sectorul energetic şi eficienţa energetică 

 

Cadru national 

Programul National pentru Eficienţă Energetică 2011 – 2020 

 

Obiectiv 1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice 

 

Activităţi/proiecte 
Perioada de 

implementare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil 
Sursa 

Potentială de 
Finanţare 

Program 1.1. Asigurarea unui management energetic performant şi dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniu 

Elaborarea planurilor locale pentru eficienţă 
energetică de către toate primăriile raionului 
Străşeni 

2016 – 2021  - Vice-preşedinte CR; 

Managerul energetic 

raional, APL I 

 

Elaborarea planului raional de dezvoltare durabilă 
în domeniul eficienţei energetice 

2017 56000 Vice-preşedinte CR; 

Managerul energetic 

raional, , APL II 

APL II 

Efectuarea auditurilor energetice pentru clădirile 
publice din raion 

2016 – 2021    Vice-preşedinte CR, 

APL II, APL I  

APL II, Fondul 
Ecologic, FNDR 

Efectuarea auditurilor energetice pentru 
sistemele de iluminat stradal din cadrul primăriilor 

2016 – 2017   APL I, APL II Bugetul local 

Program 1.2. Promovarea utilizării energiei regenerabile 

Amplasarea căsuțelor poștale şi panourilor 
informative în toate primăriile raionului cu scopul 
de a distribui 
materialele (broșurele, pliantele) furnizate de 

2016 – 2017 2000 APL I, APL II APL I, APL II 
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Agenția pentru Eficienta Energetica 
Organizarea seminarelor informative cu primării 
şi societatea civilă privind oportunitățile utilizării 
surselor 
alternative de energie 

2016 – 2021   - Managerul energetic 

raional, AEE, APL II 

APL II 

Program 1.3. Eficientizarea consumului de energie 

Realizarea studiului de oportunitate privind 
utilizarea surselor alternative de energie 

2016 – 2017 25000 Managerul energetic 

raional, APL II 

AEE, Fondul 

Ecologic 

Instalarea sistemelor solare de încălzire a apei în 
instituțiile de deservire socială din raion 

2016 – 2021   În curs de 
estimare 

Managerul energetic 

raional, APL II, APL I 

APL , FNDR, 

cofinanțare 

Instalarea cazanelor pe biomasa în instituțiile 
publice 

2016 – 2021   În curs de 
estimare 

Managerul energetic 

raional, APL II 

UNDP, AEE 

Instalarea diodelor luminiscente 2016 – 2019 În curs de 
estimare 

Managerul energetic 

raional, APL II 

Biroul de 
reintegrare, 
UNDP, AEE 
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Sectorul alimentare cu apă şi canalizare 

Obiectiv 1. Aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din  raionul Străşeni pentru anii  2016-2021 

Denumirea 

UAT 

Denumirea 

Activităţilor 

costul, 

estimat 

(mii lei) 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

Sursa de  finanţare (mii lei) 

bugetul 

de stat 

şi 

fonduri 

bugetu

l 

raional 

bugetu

l local 

şi 

contrib 

popula

ţ 

surse 

extern

e 

Bucovăţ 

(s. Rassvet) 

Construcţia staţiei de epurare, pentru partea 

de nord a oraşului Bucovăţ 
       

Ambasa

da 

Slovaciei 

   

            

Căpriana 

 

Finalizarea construcţiei reţelelor de 

alimentare cu apă s. Căpriana 

 

500 

 

500 
     

500 

FEN 
   

Construcţia rețelelor secundare de conectare 

a gospodăriilor la traseul central cu apă 

potabilă a satului Căpriana 

5790 5790      
4921,5 

FEN 
 868,5  

Chirianca             

Codreanca 

(s. Lupa-

Recea) 

Construcţia reţelelor de aprovizionare cu apă 

potabilă s. Codreanca 
2500 1500 1000     

2125 

FEN 
 375  

Cojuşna Construcţia apeductului  a satului Cojuşna 12000 5500 6500     
10200 

FEN 
 1800  

Dolna 

 Construcţia reţelelor de aprovizionare cu 

apă potabilă,sistemelor de  canalizare şi 

staţie de epurare în s. Dolna 

8000  4500 3000 500   
6800 

FEN 
 1200  
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Găleşti 

(s. Găleştii 

Noi) 

 Construcţia reţelelor de aprovizionare cu 

apă potabilă,sistemelor de  canalizare s. 

Găleşti 

56102,7

9 
 18702 

1870

0 
18700   

47687,7

9 

FEN 

 8415  

Ghelăuza 

(s. Saca) 

Construcţia  reţelelor de aprovizionare cu 

apă potabilă a s. Ghelăuza 
6500 3250 3250     

5525 

FEN 
 975  

Grebleşti 

(s. 

Mărtineşti) 

Proiectarea reţelei de canalizare şi a staţiei 

de epurare a apelor din s. Grebleşti 
120 120      

120 

FEN 
   

Construcţia sistemelor de canalizare şi staţiei 

de epurare  din s. Grebleşti 
4988  2494 2494    

4239,8 

FEN 
 748,2  

Lozova 

(s. 

Stejăreni) 

Construcţia reţelelor de alimentare cu apă, 

sisteme de evacuare şi epurarea apelor 

uzate din s. Lozova (Obiectul nr. 03/14)  

34741 
17350,

5 

17350,

5 
    

29530 

FEN 
 5211  

Micăuţi 

(s. Gornoe) 
            

Micleuşeni 

(s. Huzun) 
Construcţia apeductului a s. Huzun 3000 500 2500     

2910 

FEN 
 90  

Negreşti 
Construcţia  reţelelor de aprovizionare cu 

apă potabilă  şi a sistemelor de  canalizare  
12000 6000 6000     

10200 

FEN 
   

Oneşti 
Construcţia  sistemelor  de canalizare şi 

staţiei de epurare în s.  Oneşti 
12000 6000 6000     

10200 

FEN 
 1800  

Pănăşeşti 

(s. 

Ciobanca) 

 Extinderea reţelei de apeduct din s. Micăuţi 

către s. Pănăşeşti 
700 700      

700 

FEN 
   

Construcţia  reţelelor de aprovizionare cu 

apă potabilă şi a  sistemelor  de   canalizare 

a s. Pănăşeşti 

60000  16700 
1670

0 
16600 

1000

0 
 

51000 

FEN 
 9000  

Rădeni 

(s. 

Drăguşeni,  

s. Zamcioji) 

Elaborarea proiectului pentru construcţia 

sistemelor  de canalizare şi construcţia 

staţiei de epurare  satelor Rădeni, Drăguşeni 

şi, Zamcioji 

100 40          

Construcţia  reţelelor de canalizare şi staţiei 

de tratare a apelor uzate a satelor Rădeni, 

Drăguşeni şi, Zamcioji 

30000  10000 
1000

0 
10000   

25500 

FEN 
 4500  
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Recea 

Construcţia reţelei de apeduct, 

 sistemelor de canalizare şi  staţiei de 

epurare 

19000  7750 7750 3500   
16150  

FEN 
 2850  

Construcţia  reţelelor de aprovizionare cu 

apă potabilă 
1400 1400      

1400 

FEN 
   

Romăneşti 
Construcţia sistemelor de  canalizare şi 

staţiei de epurare s. Romăneşti 
27000 5000 9500 9500    

22300  

FEN 
 4700  

Roşcani 

Construcţia sistemelor de canalizare şi staţiei 

de  epurare a  apelor uzate  s. Roşcani 

 

20000  1500 6000 7500 5000  
17000 

FEN 
 3000  

Scoreni 

Construcţia staţiei de epurare, 2 staţii de 

pompare şi, conectarea la reţeaua de 

canalizare a instituţiilor publice. 

22494  8998 8998 4498   
19120  

FEN 
 3374  

Sireţi 
Construcţia  reţelelor de, canalizare pentru 

instituţiile publice 
35000  25000 

1000

0 
   

35000 

FEN 
   

Tătăreşti 
 Construcţia sistemelor de  canalizare,  

staţiei de epurare şi, tratare a apei.  
22000  7335 7335 7330   

18700 

FEN 
 3300  

Ţigăneşti 
Proiectarea şi construcţia reţelei de apeduct 

a s. Ţigăneşti 
100 30 70     

85 

FEN 
 15  

Voinova 
Extinderea reţelelor de aprovizionare cu apă 

potabilă şi tehnică 
500  500         

Vorniceni 
Construcţia apeductului a zonei de răsărit 

(regiunea Dumeni) 
3000 1800 1200     

1500 

FEN 
 1500  

Zubreşti  Construcţia  reţelelor de aprovizionare cu 
apă potabilă, canalizare a s. Zubreşti 

15200 2000 6000 6000    
12920 

FEN 
 2280  

 TOTAL            
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Sectorul mediul ambiant 

 

Cadru naţional 
 Strategia Naţională de Mediu 2013 – 2023  

 Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse a Republicii Moldova către anul 2020  

 

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

 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 

Sursa potenţială de 

finanţare 

Valoarea 

potenţială a 

proiectului 

Responsabil 

de execuţie 

Eficientizarea 

potenţialului instituţional 

şi managerial în domeniu 

mediului 

 

Instruirea şi consultarea 

metodologică a specialiştilor la nivel 

de raion în protejarea mediului şi 

utilizării resurselor naturale 

2016 - 2018 
APL II, Inspecţia 

Ecologică 
3500 APL II 

Transmiterea sondelor neexploatate 

la bilanţurile primăriilor 
2016 – 2018 APL I, APL II  APL I, APL II 

Crearea mecanismelor de asigurare 

a elaborări planurilor locale de 

acţiuni în domeniul mediului pentru 

raion 

2016 –2017 

Bugetul de stat, 

cadrul de 

parteneriat 2013 

– 2017, Naţiunile 

Unite – 

Republica 

Moldova 

Valoarea ca 

parte 

componentă a 

bugetului 

pentru 

implementarea 

Strategiei de 

Mediu 2013-

2023 

Ministerul 

mediului, 

APL 

 

 
Elaborarea planului local de acţiuni 

în domeniul mediului 
2016 - 2017 Bugetul de stat - 

Ministerul 

mediului, 

APL 
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Organizarea instituţională a 

Inspecţiei Ecologice, după structură 

bicamerală 

 

2016 - 2017 Bugetul de stat - 
Inspectoratul 

de Stat 

Instruirea personalului Inspecţiei 

Ecologice în domeniu 
2016 - 2021 Bugetul de stat 350000 

Inspecția 

Ecologică 

 
Crearea secţiilor ecologice în cadrul 

APL 
2016 - 2017  - 

Cancelaria 

de 

Stat, 

Ministerul 

Mediului, 

APL II 

 

Dezvoltarea sistemului de 

colectare, sistematizare şi 

prezentare a rapoar -telor statistice 

privind calitatea aerului atmosferic 

2016 - - 

Inspecţia 

Ecologică, 

APL II, 

Serviciul de 

Statistică 

teritorială 

Întocmirea paşaportului ecologic al 

raionului Străşeni 
2016 - 2018  - 

APL II, 

Inspecţia 

Ecologică 

Efectuarea studiului de estimare a 

cantităţii zăcămintelor naturale 

existente în raion 

2016 - 2018 Fonduri externe - 

APL II, 

AGEOM, 

Inspecţia 

Ecologică 

Elaborarea studiului de fezabilitate 

privind riscurile la inundaţii şi 

măsurile de prevenire 
2016 – 2017  

Fonduri externe - 

Ministerul 

mediului, 

APL II, 

APL I 

Elaborarea hărţilor şi bazelor de 

date a terenurilor expuse la riscuri 

naturale. Implementarea planurilor 

APL 200000 

APL, 

Ministerul 

Mediului 
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de refacere a terenurilor din zonele 

afectate 

Înverzirea şi amenajarea 

spaţiilor 

 

Campanie de sădire a arborilor şi 

arbuştilor pe pantele terenurilor 

degradate 

2016 – 2021  
Bugetul de stat, 

bugetul local 
- 

APL, 

Ministerul 

mediului, 

Moldsilva 

Înverzirea şi amenajarea spaţiilor 

pentru petrecerea timpului liber 

Refacerea şi gazonarea zonelor 

verzi aferente căilor publice şi 

intersecţiilor 

Programe de combatere a eroziunii, 

înmlăştinirii, salinizării, alunecărilor 

de teren 

 

2016 – 2021 

Fondul Ecologic, 

Ambasade, 

Finanţatori 

externi 

 

APL I, APL 

II, 

Ministerul 

Mediului 

Gestionarea resurselor 

de apă ale raionului 

Deznămolirea rîurilor 2016 – 2018   Fondul Ecologic 124000 APL 

Reanimarea, amenajarea şi 

crearea fîşiilor de protecţie a 

obiectelor acvatice 

2016 – 2021  APL - 
APL, A.S. 

”Moldsilva” 
Extinderea perdelelor forestiere de 

protecţie a malurilor rîurilor 
2016 – 2018  FNDR, Ecologic 152000 

Revizuirea  contractelor  de  

utilizare  a bazilelor acvatice, dintre 

primăriile raionului şi persoanele 

care le exploatează 

2016  - 

APL I, APL II 
Organizarea campaniilor ”Apa 

izvorul vieţii! 
2016 -2021  

Fondul ecologic, 

AP I, APL II 

210000 

Organizarea campaniilor ”rău curat 

de la sat la sat” 
210000 

Inventarierea obiectelor acvatice şi 

a 

surselor de apă 

2016 – 2017  - 

APL I, APL 

II, Inspecţia 

Ecologică 

Înlăturarea vegetaţiei excesive din 2016 – 2018  Fondul Ecologic 75000 APL II, APL I 
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albiile minore ale rîurilor 

Implicarea cetăţenilor în 

acţiunile de ameliorare a 

condiţiilor de mediu şi 

stimularea educaţiei 

ecologice 

Organizarea şi desfăşurarea 

bilunarului ecologic 
2016 – 2021  APL Ecologic - APL II 

Crearea grupurilor locale de 

ameliorare a mediului 
2017 – 2018   - 

APL I, APL 

II, 

Inspecţia 

Ecologică 

Desfăşurarea campaniilor de 

informare a populaţiei privind 

problemele ecologice 

2016 – 2021    
APL, ONG-

uri 

Diminuarea poluării 

aerului atmosferic 

Implementarea proiectului: ”o zi fără 

de maşina ta”15 

2016 – 2021  

 250000 

APL I, APL II 
Implementarea campaniei un aer 

curat pentru toţi 

Fondul Ecologic, 

APL I; APL II, 

Ambasada SUA 

- 

Restabilirea fondului 

cinegetic 

Înmulţirea biocenozelor de animale 

2016 – 2019  

Bugetul local, 

Fondul Ecologic, 

UNDP, alţi 

finanţatori 

- 
APL I, S.A. 

Moldsilva Înmulţirea biocenozelor de plante 

Amenajarea parcurilor de vînătoare 2016 – 2018   

Fondul ecologic, 

S.A. Moldsilva, 

alţi finanţatori 

- 

APL II, APL 

I, 

Inspecţia 

Ecologică 

Elaborarea mecanismelor de 

reducere a 

braconajului 

2016  - 

Inspecţia 

Ecologică, 

Agenţia 

Moldsilva 

Instalarea panourilor informative în 

zonele interzise pentru vînătoare 
2016 – 2017  

APL I, APL II, 

Inspectoratul 
30000 

Inspecţia 

Ecologică 

                                                           
15

 Notă: Obiectivul are drept scop promovarea utilizării bicicletelor în una din zilele săptămînii precum și desfășurarea concursului de biciclete 
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Ecologic de Stat 
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Managementul deşeurilor 

Obiectiv 1. Dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială de 

finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuţie 

Dezvoltarea unui sistem 
instituţionalizat de 
management a deşeurilor 

Crearea unor mecanisme de 

evidenţă a gestionării deşeurilor de 

către autorităţile publice locale şi 

agenţii economici 

2016 - 2017 APL II, APL I - 

APL II, APL 

I, Ministerul 

Mediului, 

inspecţia 

Ecologică 

Elaborarea strategiei raionale de 

management integrat al deşeurilor  
2017 – 2018 GIZ 

Sursele 

finanţatorilor 
APL II 

Consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale fiecărei primării în 

domeniul gestionării deşeurilor 

2016-2020 
ADR, APL I, APL 

II, ARGD 
- 

APL I, APL 

II 

Îmbunătăţirea infrastructurii 
de management al 
deşeurilor 

Crearea gunoiștilor autorizate 2016 – 2018 
GIZ, FNDR, 

Fondul Ecologic 
7.000.000 

APL I, APL 

II 

Extinderea platformelor de colectare 

a deşeurilor zonale 
2016 – 2018 

APL I, Fondul 

ecologic, GIZ, 

Fondul Global de 

Mediu 

- APL I 

Instalarea indicatorilor cu privire la 

sancțiunile pentru aruncare gunoiului 

și a direcției de amplasare a gunoiștii 

autorizate 

2016 Fondul Ecologic 3500 
Inspecția 

Ecologică 

Creşterea gradului de 
acoperire a serviciului de 
colectare a deşeurilor 

Extinderea serviciului de colectare a 

deşeurilor  
2016 - - 

ÎM SCL 

Străşeni, 

APL II 

Îmbunătăţirea şi dotarea tehnică a ÎM 2017-2019 FNDR, GIZ, Valoarea APL II 
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SCL Străşeni  UNDP, USAID, 

alţi finanţatori 

finanţatorilor 

Obiectiv 2. Educarea ecologică a populaţiei 

 

 

Programe Proiecte 
Perioada de 

implementare 
Sursa potenţială de 

finanţare 

Valoarea 
potenţială a 
proiectului 

Responsabil 
de execuţie 

Organizarea campaniilor de 

educare a populaţiei  

Educarea şi informarea populaţiei 

asupra efectului negativ al deşeurilor 

asupra mediului 

2016 – 2020 
APL II, APL I, 

finanţatori externi 
- 

APL I, APL 

II, ONG-uri 

Sesiuni de informare a populației  cu 

privire la colectarea selective a 

deșeurilor 

2016 - 2021 APL I,  APL II  7850 
APL I, APL 

II 
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Anexa  

Proiectele propuse de comunele raionului Străşeni, privind Dezvoltarea Mediul de afaceri din raion 

Denumirea 

localităţii 

Denumirea proiectului 

economic 

Necesitatea și oportunitatea 

proiectului 

Proiectul/programul 

strategic  

Obiective strategice 

Grebleşti Crearea unui depozit de 

acumulare a 

îngrăşămintelor 

animaliere. 

Existenţa în raion a unui număr 

considerabil de animale/ existența 

unei avicole/ existența unor ferme, 

a căror deșeuri nu sunt utilizate și 

pot fi valorificate, etc. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Obiectiv 1. 

Creșterea 

competitivității 

întreprinderilor din  

raion 

   Elaborarea studiilor de fezabilitate 

pentru diverse activităţi 

industriale, cu precădere activităţi 

de procesare a produselor 

agricole/ Dezvoltarea industriei 

raionului 

Obiectiv 4. 
Crearea şi 
dezvoltarea 
afacerilor cu 

activitate industrială 
 

Micăuţi Crearea unei mini fabrici 

de prelucrare a 

produselor lactate. 

Existența unui număr mare de 

animale: vaci, caprine, oi. 

 

Crearea unei mini fabrici 

de producere a fortanului 

şi cărămizii de 

construcție și sobe. 

Existența carierei cu materie primă 

pentru producerea fortanului şi a 

cărămizii. 

 

Scoreni Crearea unui depozit de 

acumulare a 

îngrăşămintelor 

animaliere. 

Existenţa în raion a unui număr 

considerabil de animale/existența 

unei avicole/existența unor ferme, 

a căror deșeuri nu sunt utilizate și 

pot fi valorificate, etc. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Obiectiv 1. 

Creșterea 

competitivității 

întreprinderilor din  
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Recea  Crearea unui depozit de 

acumulare a fructelor 

În comună sunt înregistrați mai 

mulți agenți economici, care 

practică agricultură.  

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor locali 

privind posibilităţile și formele de 

asociere (cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în domeniul 

agro-alimentar/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

raion 

 

Dolna Construcția unei mini 

fabrici de cărămidă în 

localitate. 

Existenţa în localitatea a unei 

cariere (la moment neautorizate) 

cu un potențial mare de materie 

primă calitativă pentru fabricarea  

cărămizii. 

Elaborarea studiilor de fezabilitate 

pentru diverse activităţi 

industriale, cu precădere activităţi 

de procesare a produselor 

agricole/ Dezvoltarea industriei 

raionului 

Obiectiv 4.  
Crearea şi 
dezvoltarea 
afacerilor cu 

activitate industrială 
 

Construcția unei linii de 

sortare, ambalare și 

păstrare a strugurilor. 

Existența în zonă a materiei prime 

necesare pentru o astfel de 

activitate (struguri, prune, mere, 

pomușoare). 

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor locali 

privind posibilitățile și formele de 

asociere (cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în domeniul 

agro-alimentar/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Obiectiv 1. 

Creșterea 

competitivității 

întreprinderilor din  

raion 

 

Oneşti Crearea  unui  punct  de   

producere  a brichetelor  

din  biomasă. 

Capacitatea  masivă  de  materie  

primă. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 
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Rădeni, Crearea unor spații 

frigorifice pentru 

păstrarea fructelor și 

legumelor 

În localitatea  sunt  multe plantaţii 

de livezi și vii, care dau o cantitate 

mare de struguri şi fructe ce pot fi 

depozitate. 

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor locali 

privind posibilitățile și formele de 

asociere (cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în domeniul 

agro-alimentar/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Romanești 

 

Plantarea pomilor 

fructiferi, viță-de-vie. 

Existența unui relief a localității ce 

e favorabil pentru creșterea 

pomilor şi viţei-de-vie. 

Căpriana Crearea unei uscătorii de 

fructe. 

Existenţa livezilor de pruni, vişini, 

cireşi, mere. 

Codreanca Crearea unui depozit de 

acumulare a 

îngrăşămintelor 

animaliere. 

Existenţa în localitate un număr 

considerabil de animale/existența 

unei avicole/existența unor ferme, 

a căror deșeuri nu sunt utilizate și 

pot fi valorificate, etc. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Găleşti Dezvoltarea şi 

menajarea bazinelor 

acvatice pentru 

reproducerea peştilor. 

Existenţa în localitate a bazinelor 

acvatice, care ar permite 

dezvoltarea pisciculturii. 

Elaborarea studiilor de fezabilitate 

pentru diverse activităţi 

industriale, cu precădere activităţi 

de procesare a produselor 

agricole/ Dezvoltarea industriei 

raionului 

Obiectiv 4.  
Crearea şi 
dezvoltarea 
afacerilor cu 

activitate industrială 
 

Lozova Crearea unui depozit de 

prelucrare, reciclare şi 

sortare a deşeurilor 

animaliere. 

Insuficienţa resurselor financiare 

pentru construcţia şi funcţionarea 

unei fabrici dedicate pentru 

valorificarea deşeurilor animaliere. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Obiectiv 1. 

Creșterea 

competitivității 

întreprinderilor din  

raion 
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Ţigănești Construcția unei mini 

fabrici de conservare a 

legumelor și fructelor. 

Existenţa în localitățile învecinate 

a persoanelor care cultivă fructe și 

legume. 

 

Elaborarea studiilor de fezabilitate 

pentru diverse activităţi 

industriale, cu precădere activităţi 

de procesare a produselor 

agricole/ Dezvoltarea industriei 

raionului 

Obiectiv 4.  
Crearea şi 
dezvoltarea 
afacerilor cu 

activitate industrială 
 

Crearea unui  depozit de 

acumulare a deșeurilor 

menajere. 

Existența în localitățile a deșeurilor 

care nu sunt utilizate și pot fi 

valorificate. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Obiectiv 1. 

Creșterea 

competitivității 

întreprinderilor din  

raion 

 

Zubrești 

 

Crearea unui depozit de 

acumulare a fructelor. 

Existenţa agenţilor economici care 

practică agricultură. 

 

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor locali 

privind posibilitățile și formele de 

asociere (cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în domeniul 

agro-alimentar/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Negrești Crearea unui depozit de 

acumulare a 

îngrăşămintelor 

animaliere. 

Existenţa în raion a unui număr 

considerabil de animale/ existența 

unei avicole/ existența unor ferme, 

a căror deșeuri nu sunt utilizate și 

pot fi valorificate, etc. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 
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Cojușna 

 

Crearea depozitului de 

acumulare și ambalare a 

strugurilor și fructelor. 

Existenţa în localitate a 

producătorilor agricoli suficienți. 

 

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor locali 

privind posibilitățile și formele de 

asociere (cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în domeniul 

agro-alimentar/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Ghelăuza Construcția unui frigider 

pentru păstrare a 

strugurilor de masă, a 

perelor. 

Existenţa în localitate a 

producătorilor agricoli suficienți. 

 

Scoreni Construcția unui frigider 

pentru păstrarea 

strugurilor de masă și a 

fructelor. 

Deținătorii de terenuri agricole, 

plantate cu viță-de-vie soiuri de 

masă și fructe, ar putea păstra 

produsele agricole pentru o 

perioadă îndelungată; 

Construcția unei ferme 

de creștere a animalelor 

de prăsilă. 

Existența pășunilor și terenurilor 

pentru creșterea animalelor de 

prăsilă. 

Elaborarea studiilor de fezabilitate 

pentru diverse activităţi 

industriale, cu precădere activităţi 

de procesare a produselor 

agricole/ Dezvoltarea industriei 

raionului 

Obiectiv 4. 
Crearea şi 
dezvoltarea 
afacerilor cu 

activitate industrială 
 

Vorniceni 

 

Crearea unui depozit de 

acumulare a fructelor și 

legumelor. 

Existenţa producției de fructe și 

legume, proiect depus pentru 

finanțe de agentul economic ECO 

GREEN HOUSE de către guvernul 

Poloniei la Ministerul Agriculturii. 

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor locali 

privind posibilitățile și formele de 

asociere (cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în domeniul 

agro-alimentar/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Obiectiv 1. 

Creșterea 

competitivității 

întreprinderilor din  

raion 
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Roşcani Crearea unui depozit de 

acumulare a 

îngrăşămintelor 

animaliere. 

Existenţa în localitate a unui 

număr considerabil de animale,  a 

căror deșeuri nu sunt utilizate și 

pot fi valorificate. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Crearea unui depozit de 

uscare a fructelor. 

Existenţa în localitate a agenţilor 

economici. 

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor locali 

privind posibilitățile și formele de 

asociere (cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în domeniul 

agro-alimentar/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Chirianca Dezvoltarea afacerilor în 

domeniul eficienții 

energetice/producerea 

paleților. 

Existenţa în localitate a multor 

terenuri pîrloagă pe care cresc 

arbuști, o posibilă materie primă, 

ca materie primă pate fi folosite și 

resturile care rămîn în urma 

cultivării porumbului, floarea 

soarelui. 

Cartografierea posibilităţilor de 

asociere între diferiţi agenţi 

economici din raion/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

Pănăşeşti 

 

Crearea unei zone agro-

industriale. 

Existenţa în localitate a terenului 

în aproprierea traseului rutier 

internaţional. 

Organizarea evenimentelor de tip 

tîrg, expoziţii locale şi regionale 

pentru promovarea produselor 

raionale/ Promovarea imaginii 

investiţionale şi industriale a 

raionului 

Obiectiv 3.  

Stimularea mediului 

investițional 

 

Uscătorie pentru fructe, În comună există suficientă 

cantitate (1000 tone) de fructe şi 

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor locali 
Obiectiv 1. 

Creșterea 
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pomuşoare. pomuşoare. privind posibilitățile și formele de 

asociere (cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în domeniul 

agro-alimentar/ Promovarea 

dezvoltării formelor de asociere 

între agenţii economici 

competitivității 

întreprinderilor din  

raion 

 

 

 
                                                           
i Unitatea pentru Implementarea Proiectelor Agricole (Agricultura Competitivă în Moldova, Continuarea proiectului RISP II) 
ii Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creştere economică durabilă la nivel local 
 
iii http://edu.cts.md/sites/default/files/invatamint_pre-scolar.pdf 
iv PROGRAMUL DE STAT DE STIMULARE A PARTICIPĂRII LA TÎRGURI ȘI EXPOZIȚII, detalii pe: http://finantare.gov.md/ro/content/programul-de-stat-de-stimulare-participarii-la-tirguri-si-
expozitii 
v European Youth Foundation (EYF), finanțator Consiliul Europei – Departamentul pentru Tineret şi Spor. 
vi Erasmus + Program al Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, 2014 -2020, suport pentru activitățile din domeniul Sport, detalii pe: 
http://www.edu.gov.md/ro/content/erasmus 
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