
   
  REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
                              

DECIZIE nr. 6/
din      septembrie 2021

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

În temeiul art. 43 (1), lit. j, art. 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional  nr. 5/1 din  18
iunie 2021 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni
pentru anii 2021-2025”, examinînd  nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă Planul de acțiuni pentru anul 2021 privind implementarea Strategiei de
dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025, conform anexei.
     2.  Se  pune  în  seama președintelui  raionului  să  monitorizeze  permanent  realizarea
Planului  de  acțiuni  pentru  anul  2021  privind  implementarea  Strategiei  de  dezvoltare
integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025.
     3. Direcțiile din subordinea Consiliului raional:
-   să execute  acțiunile  Planului  nominalizat,  cu  prezentarea  în  luna  ianuarie  2022  a
informațiilor anuale privind executarea acestora;
-  să  prezinte  propuneri  în  cadrul  ședințelor  operative  pentru  eficientizarea  realizării
acțiunilor Planului precitat.
     4.  Controlul  asupra  executării  prevederilor  prezentei  decizii  se  pune  în  seama
președintelui raionului (P. Tamaciuc).
     5. Prezenta decizie intră în vigoare la dat includerii în Registrul de stat al actelor locale

Preşedinte al şedinţei,                                                                

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU



Anexă 
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr.      din      septembrie 2021

                                                                                                                 Planul de acțiuni
pentru anul 2021 privind implementarea Strategiei de dezvoltare

integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021 – 2025  
                                                       

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

Programe Proiecte Indicatori de
monitorizare

Perioada de
implementare

Surse Responsabili de
execuție

Sporirea calității 
serviciilor publice prin 
managementul eficient al
resurselor umane

Asigurarea angajării și promovării 
personalului pe bază de merite

Numărul persoanelor 
angajate
Numărul persoanelor 
promovate

2021-2025 Interne Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală 
educație și cultură
Direcția generală 
asistență socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

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

Numărul angajaților 
instruiți
Numărul aleșilor locali
instruiți

2022-2024 Interne Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală 
educație și cultură
Direcția generală 
asistență socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

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

Echipament procurat 2021-2025 Interne, externe Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală 
educație și cultură
Direcția generală 



asistență socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

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

Sporirea nivelului de 
participare a societății 
civile în procesul 
decizional

Dezvoltarea mecanismului de 
participare a cetățenilor la procesul
decizional

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

2021-2025 Interne Secretarul Consiliului 
raional
Direcția generală 
educație și cultură
Direcția generală 
asistență socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic

Asigurarea informării publicului 
despre procesul decizional

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

2021-2025 Interne Secretarul Consiliului 
raional
Persoana responsabilă 
din cadrul Aparatului 
președintelui raionului
Șeful Direcției generale 
educație și cultură
Șeful Direcției generale 
asistență socială
Șeful Direcției economie
și infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

Obiectivul 3: Îmbunătățirea transparenței în actul de guvernare locală

Îmbunătățirea
transparenței actului de

guvernare locală

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

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

2021-2025 Interne Secretarul Consiliului 
raional
Persoana responsabilă 
din cadrul Aparatului 
președintelui raionului
Șeful Direcției generale 
educație și cultură
Șeful Direcției generale 
asistență socială



Șeful Direcției economie
și infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

Organizarea și asigurarea accesului
la informațiile de interes public

Numărul solicitărilor 
de informații
Numărul vizitatorilor 
pe pagina web oficială

2021-2025 Interne Persoana responsabilă 
din cadrul Aparatului 
președintelui raionului
Șeful Direcției generale 
educație și cultură
Șeful Direcției generale 
asistență socială
Șeful Direcției economie
și infrastructură
Șeful Direcției finanțe
Șeful Serviciului juridic

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

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

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

2021-2025 Interne, externe Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală 
educație și cultură
Direcția generală 
asistență socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 
Primăriile

Dezvoltarea și promovarea 
procesului de cooperare regională

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

2021-2025 Interne Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală 
educație și cultură
Direcția generală 
asistență socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 



Menținerea și dezvoltarea relațiilor
de colaborare cu partenerii externi

Stabilirea 
parteneriatelor și 
încheierea acordurilor 
de colaborare cu 
parteneri externi

2021-2025 Interne, externe Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală 
educație și cultură
Direcția generală 
asistență socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 

Crearea și organizarea 
schimburilor de 
experiență cu județele 
înfrățite

Menținerea și dezvoltarea relațiilor
de colaborare cu județele înfrățite

Numărul vizitelor de 
lucru și schimb de 
experiență

2021-2025 Interne, externe Aparatul președintelui 
raionului
Direcția generală 
educație și cultură
Direcția generală 
asistență socială
Direcția economie și 
infrastructură
Direcția finanțe
Serviciul juridic 

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

Sporirea procesului de 
executare a bugetului

Organizarea ședințelor publice în 
faza de elaborarea a proiectului de 
buget

Numărul de ședințe 
organizate

2021 0,0 Direcția finanțe

Publicarea pe  pagina Web a 
Consiliului raional și actualizarea 
periodică cu informație calitativă 
privind  elaborarea și executarea 
bugetului

Numărul de publicări 
pe pagina Web

2021 0,0 Direcția finanțe
Direcțiile generale a 
Consiliului raional 
Aparatul președintelui 
raionului

Stimularea colectării 
veniturilor proprii

Consolidarea mecanismelor de 
conlucrare între APL și 
Inspectoratul fiscal privind 
acumularea veniturilor proprii la 
bugetul local

Suma veniturilor 
proprii încasate

2021 0,0 Direcția finanțe 
Primăriile 
Inspectoratul fiscal



Pregătirea profesională a 
specialiștilor sub aspectul 
managementului financiar

Numărul de persoane 
instruite

Sporirea capacităților de 
instruire pentru 
funcționarea instituțiilor 
bugetare 

Participarea funcționarilor publici 
din APL de nivelul doi și întîi la 
cursuri de instruire profesională

Suma mijloacelor 
financiare utilizate 
pentru formarea 
profesională

2021 80,0 APL  nivelul I

APL  nivelul II

Domeniul: Economie
Obiectiv general: Susținerea unei dezvoltări economice incluzive și durabile

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

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

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

2021

Buget raional,
Bugetele locale,
Donatorii externi

Consiliul raional 
APL nivelul I

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

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

2021 Donatorii externi,
Bugetul raional

Direcția economie și 
infrastructură

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

Numărul cererilor de 
proiect elaborate
Fonduri atrase

2021 Bugetul raional,
Donatori externi

Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

Susținerea creării 
afacerilor noi

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

Instrumente de 
informare create si 
actualizate continuu
Persoane informate
Afaceri cofinanțate

2021 Bugetul raional,
ODIMM

Direcția economie și 
infrastructură

Creșterea competitivității 
sectoarelor economice

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

Creșterea anuală a 
numărului rezidenților 
în ZEL, PI

2021 Bugetul raional Direcția economie și 
infrastructură



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

Campanie de informare a 
producătorilor agricoli privind 
consolidarea terenurilor agricole

Sesiuni de trening 
organizate

2021 APL I, APL II Serviciul agricultură, 
relații funciare, cadastru 
și patrimoniu
APL nivelul I

Promovarea și dezvoltarea 
structurilor asociative în sectorul 
agroalimentar al raionului Strășeni

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

2021 APC, APL I, APL
II

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

Program de conservare a 
calității solului și păstrare
a zonelor naturale

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

Cursuri de informare 
organizate

2021 APC, APL I Serviciul agricultură, 
relații funciare, cadastru 
și patrimoniu
APC 
APL nivelul I 

Dezvoltarea 
infrastructurii de irigare

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

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

2021 Programe de stat,
APC, APL I

Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I
Agenții economici

Identificarea și implementarea 
proiectelor de aprovizionare cu apă
pentru irigare

Numărul de fermieri 
agricoli beneficiari, 
suprafața (ha) de teren 
irigat

2021 Programe de stat,
APC, APL I

Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I
Agenții economici

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

Informarea și acordarea asistenței 
antreprenorilor agricoli privind 
atragerea investițiilor financiare 

Sesiuni de informare 
organizate

2021 APL I, APL II,
APC.

Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

Informarea producătorilor agricoli 
referitor la accesul pe piețele 

Sesiuni de informare 2021 APL I, APL II. Direcția economie și 
infrastructură



externe, importanța respectării 
standardelor internaționale de 
profil

APL nivelul I

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

Informarea agricultorilor despre 
consecințele nerespectării 
asolamentului și lucrarea incorectă 
a solului

Sesiuni de informare 2021

APL I-II
Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

Înverzirea și amenajarea 
spațiilor verzi

Campanie de sădire a arborilor și 
arbuștilor pe pantele terenurilor 
erodate

Numărul de pomi 
plantați

2021
APL I,II.

Direcția economie și 
infrastructură
APL nivelul I

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

Elaborarea planurilor anuale locale de 
gestionare a deșeurilor

Planuri elaborate 2021 Fondurile interne,
fondurile donatorilor

externi

Consiliul raional
APL nivelul I

Modernizarea infrastructurii
de salubrizare în regiunile 
rurale și urbane

Extinderea ariei geografice de prestare
a serviciilor de salubrizare

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

2021 Surse interne,
FNDR,

Fondul Ecologic,

APL nivelul I

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

Indicatori instalați 2021 Fondul ecologic Consiliul raional
Inspecția Ecologică

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

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

Numărul ședințelor 
organizate
Numărul participanților
Numărul evenimentelor 
organizate

2021 Interne, externe Direcția generală educație 
și cultură 
APL nivelul II
APL nivelul I

Organizarea programelor de educare 
ecologică în instituțiile preșcolare și 
școlare

Numărul ședințelor 
organizate
Numărul evenimentelor 
organizate cu implicarea
elevilor pentru 
comunitate

2021 Interne, externe,
Fond ecologic

Direcția generală educație 
și cultură 
APL nivelul II
APL nivelul I

Obiectiv 4: Îmbunătățirea eficienței energetice
Asigurarea unui Elaborarea planurilor locale pentru Planuri elaborate 2021 APL I APL nivelul I



management energetic 
performant și dezvoltarea
capacității instituționale 
în domeniul eficienței 
energetice

eficiență energetică de către toate 
primăriile raionului Strășeni
Elaborarea planului raional în 
domeniul eficienței energetice

Plan elaborat 2021
APL I

APL nivelul I

Efectuarea auditului energetic 
pentru clădirile publice din raion

Numărul de obiecte 
supuse auditului

2021
APL I

APL nivelul I

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

Sesiuni de informare, 
mese rotunde

2021

APL I APL nivelul I

Instalarea sistemelor fotovoltaice și
de încălzire a apei în instituțiile 
publice

Numărul de edificii 
publice dotate

2021 APC, APL I,II,
Programe de stat,
Donatori externi,

Agenți economici.

APL nivelul I

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

Numărul de edificii 
publice dotate

2021 APC, APL,
Programe de stat,
Donatori externi,

Agenți economici.

APL nivelul I

Modernizarea clădirilor publice 
prin aplicarea măsurilor de 
eficiență energetică

Sesiuni de informare
Numărul de edificii 
publice modernizate

2021 APC, APL I, II,
Programe de stat,
Donatori externi,

Agenți economici.

APL nivelul I

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

pentru aprovizionarea cu 
canalizare a localităților raionului

Studii de fezabilitate 
elaborate

2021
APL I APL nivelul I

Construcția și dezvoltarea rețelelor 
de canalizare a localităților din 
raion

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

2021

APL I APL nivelul I

Construcția apeductului magistral  
Chișinău – Strășeni – Călărași

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

2021 APC, Banca
Europeană pentru

Reconstrucție şi
Dezvoltare (BERD)

şi  Banca
Europeană de

APC



Investiții (BEI).

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

Rețele de canalizare 
construite și extinse în 
4 localități
Construcția a 3 stații 
de pompare
Reconstrucția unei 
stații de pompare
Accesul la sistemul de 
canalizare pentru 
37 000 locuitori

2021

FNDR
ADR Centru

Dezvoltarea și 
modernizarea sistemelor 
locale din localitățile 
raionului Strășeni

Racordare gospodăriilor auxiliare 
la sistemul centralizat de 
aprovizionare cu apă potabilă

Numărul de gospodării 2021

APL I, II APL nivelul I

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

Elaborarea planului de reabilitare a
drumurilor publice din raion

Plan elaborat 2021
APL I APL nivelul I

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

Set de documente 
elaborat

2021

APL I APL nivelul I

Elaborarea documentației tehnice 
pentru reabilitarea/modernizarea 
podurilor rutiere

2 poduri 2021
APL I APL nivelul I

Reabilitarea și modernizarea 
drumului regional L442 Strășeni - 
Voinova

Suprafața reabilitată 
(m2)

2021
APL I, APC. APL nivelul I

Reabilitarea drumului regional L 
408 Codreanca - Onești

Suprafața reabilitată 
(m2)

2021
APL I APL nivelul I

Construcția și modernizarea 
drumurilor din raion cu acoperire 
asfalt/beton

Suprafața reabilitată 
(m2), 32 mii m2/an

2021
APL I APL nivelul I

Domeniul: Educație
Obiectiv general: Asigurarea educației de calitate pentru toți

Asigurarea şi promovarea
unui management 
educaţional democratic 
orientat spre schimbare.

Monitorizarea implementării la nivel 
raional şi local a documentelor de stat
de politici educaționale ce țin de 
domeniul conducerii inovative în 
instituțiile educaționale de orice tip

Numărul de formări, 
seminarii, traininguri 
privind metodologia 
implementării 

2021 Bugetul raional
Bugetul instituţiilor
de învăţământ 
general şi 

Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de 



documentelor de 
politici educaţionale 
Numărul de 
documente examinate 
şi implementate
Numărul de rapoarte  
de monitorizare 
elaborate
Numărul de 
beneficiari

complementar învăţământ

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

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

2021 Bugetul raional
Bugetul instituţiilor
de învăţământ 
general

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

Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

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

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

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură

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

Numărul de chestiuni 
examinate cu caracter 
formativ
Numărul de chestiuni 
examinate privind 
analiza procesului 

2021 Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ



educaţional, controlul 
intern instituţional
Numărul de propuneri 
implementate expuse 
de cadrele didactice în 
cadrul Consiliilor 
profesorale

Promovarea interesului de creştere 
profesională  prin   grade didactice 
şi manageriale

Numărul de cadre cu 
grade didactice și 
manageriale acordate

2021 Bugetul raional
Bugetul instituţiilor
de învăţământ

Serviciul  management 
al curriculumului  şi  
formare profesională 
din cadrul Direcției 
generale educație şi 
cultură
Administrațiile 
instituțiilor de 
învățământ

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

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

2021 Bugetul raional Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  din cadrul 
Direcţiei generale 
educaţie şi cultură
Serviciul  management 
al curriculumului  şi  
formare profesională din
cadrul Direcţiei generale
educaţie şi cultură

Promovarea experienţei 
manageriale în problema 
dezvoltării organizaţionale a 
instituţiei

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

2021 Direcţia politici 
educaţionale şi 
management din cadrul 
Direcţiei generale 
educaţie şi cultură
Serviciul management al
curriculumului  şi 
formare profesională din
cadrul Direcţiei generale
educaţie şi cultură



Creșterea incluziunii în 
sistemul de educație

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

Examinarea 
posibilităţilor pentru 
extinderea grupelor –
creşe din IET 

2021 Administraţiile 
publice locale de 
nivelul I

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

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

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

2021 Buget raional
Bugetul 
administraţiilor 
publice locale de 
nivelul I

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

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

Tabere de vară 
organizate
Numărul de 
beneficiari 

2021 Buget raional, 
Bugetul 
administraţiilor 
publice locale de 
nivelul I
Sponsorizări ale 
companiilor private

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

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

Plan elaborat de SAP
Ponderea copiilor din 
instituțiile de 
învățământ cu acces la
astfel de servicii

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Serviciul de Asistenţă 
Psihopedagogică

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

Ponderea copiilor 
dotați cu manuale, 
materiale didactice, 
echipamente școlare

2021 Asigurare prin 
sistemul de 
închiriere a 
manualelor 

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

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

Instituții de 
învățământ preșcolare 
dotate pentru 
organizarea 
învățământului 
conform cerințelor

2021 Bugetul 
administraţiilor 
publice locale de 
nivelul I

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

Asigurarea alimentației și 
transportării pentru toți elevii, 

Ponderea copiilor cu 
acces la sistemul de 

2021 Buget raional,
Bugetul 

Direcţia generală 
educaţie şi cultură



inclusiv adaptat pentru copiii cu 
dezabilități ce se deplasează din 
alte localități către  instituțiile de 
învățământ din circumscripție

alimentație
Ponderea copiilor ce 
beneficiază de acces la
servicii de transport 
organizat
Numărul de şcoli de 
circumscripţie 

administraţiilor 
publice locale de 
nivelul I

Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  

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

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

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

2021 Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ 
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

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

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

2021 Buget raional,
Bugetul 
administraţiilor 
publice locale de 
nivelul I, donatori 
externi

Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ 
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

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

Numărul de 
calculatoare per elev
Numărul școlilor cu 
acces la servicii de 
internet calitative

2021 Buget raional, 
Bugete locale, 
Donatori externi

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

Asigurarea securității externe a 
instituțiilor de învățământ

Numărul școlilor 
asigurate cu sisteme 
de securitate 

2021 Buget raional,
Bugetul 
administraţiilor 
publice locale de 
nivelul I, donatori 
externi

Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ 
Administraţiile publice 
locale de nivelul I

Atragerea, menținerea și 
perfecționarea cadrelor 
didactice

Proiect de asigurare cu locuințe a 
tinerilor specialiști în domeniul 
educației

Proiect elaborat
Numărul de 
beneficiari

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţiile publice 
locale de nivelul I



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

Instrumente de 
motivare elaborate
Numărul de 
beneficiari

2021 Bugetul raional
Bugetul 
Administraţiilor 
publice locale de 
nivelul I şi II

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

Formarea continuă a cadrelor 
didactice (recalificarea cadrelor 
didactice)

Numărul cadrelor 
formate
Numărul cadrelor 
recalificate

2021 Bugetul raional
Bugetul instituţiilor
de învăţământ

Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

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

Numărul copiilor 
participanți la 
concursuri naționale
Numărul copiilor 
participanți la 
concursuri naționale
Numărul copiilor 
participanți la 
concursuri 
internaționale

2021 Bugetul instituţiilor
de învăţământ
Bugetul 
Administraţiilor 
publice locale de 
nivelul I şi II

Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

Elaborarea strategiei de evaluare 
internă a calității pentru fiecare 
instituție educațională

Strategii elaborate 2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

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

Numărul de activităţi
Numărul de elevi 
implicați

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ



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

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

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

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

Numărul cadre 
didactice şi de 
specialitate angajate în
SAP

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţia SAP

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

Majorarea și diversificarea 
numărului de cercuri, secții 
sportive

Numărul de cercuri, 
secții sportive
Numărul beneficiarilor

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

Creare a asociațiilor de părinți și 
grupuri de sprijin pentru 
promovarea și respectarea 
drepturilor copiilor

Numărul de asociații 
de părinți create

2021 Serviciul  management 
al curriculumului  şi  
formare profesională
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

Educarea copiilor privind 
provocările dezvoltării durabile: 
automatizarea locurilor de muncă, 
utilizarea eficientă a resurselor, 
protejarea mediului, atenuarea 
efectelor schimbării climei, 
schimbările demografice, 
drepturile omului şi egalitatea de 
gen, nediscriminarea, implicare 
civică etc.

Numărul de cursuri  
organizate
Numărul copiilor 
participanți la curs

2021 Serviciul  management 
al curriculumului  şi  
formare profesională
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

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

Plan de dezvoltare 
elaborat și 
implementat

2021 Serviciul  management 
al curriculumului  şi  
formare profesională
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

Crearea unui sistem participativ de Plan elaborat și 2021 Serviciul  management 



guvernanță a instituțiilor de 
învățământ cu implicarea 
părinților, elevilor

implementat al curriculumului  şi  
formare profesională
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

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

Mecanism creat 2021 Serviciul  management 
al curriculumului  şi 
formare profesională
Administraţiile 
instituţiilor de 
învăţământ

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

Raport de 
monitorizare elaborat

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Direcţia politici 
educaţionale şi 
management  
Directorii instituții de 
învățământ

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

Numărul de instituţii 
ce practică

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Serviciul  management 
al curriculumului  şi 
formare profesională
Directorii instituții de 
învățământ

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

Cărți procurate
Numărul 
împrumuturilor anuale
Biblioteci on-line  
accesibile

2021 Buget local
Donatori externi

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

Consolidarea legăturilor 
dintre instituțiile de 
învățământ și piața 
muncii

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

Program creat
Program implementat

2021 Buget raional
Buget local 

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

Crearea uni program de informare 
a populației privind cererea pe 

Program creat
Program implementat

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură



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

Serviciul  management 
al curriculumului şi 
formare profesională
Directorii instituții de 
învățământ

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

Servicii de formare 
continuă create
Numărul de 
beneficiari

2021 Buget raional
Buget local 

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

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

Instrumente 
informaționale create
Persoane informate

2021 Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Serviciul management al
curriculumului şi 
formare profesională
Directorii instituții de 
învățământ

Domeniul: Asistență socială
Obiectiv general: Modernizarea și oferirea serviciilor de asistență socială de calitate 
Fortificarea capacităților şi 
sporirea gradului de 
profesionalism al resurselor
umane din domeniul social

Formarea continuă a personalului din 
domeniul social

Numărul de specialişti 
instruiți anual, 
Numărul de specialişti 
instruiți anual în 
scrierea proiectelor, 
Numărul de specialişti 
ce au realizat vizite de 
studiu şi schimb de 
experiență

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială

Motivarea personalului din domeniul 
social

Numărul angajați 
motivați
Majorarea numărului 
de angajați
Reducerea fluctuației 
cadrelor

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială

1.1 Îmbunătățirea managementului şi 
organizării sistemului de furnizare a 

Numărul de servicii 
sociale acreditate

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială



serviciilor sociale Sistem de management
electronic al circulației 
documentelor 
implementat
Propuneri elaborate 
anual de îmbunătățire 
a serviciilor sociale 
elaborate şi 
implementate

Îmbunătățirea calității 
serviciilor sociale integrate

Consolidarea mecanismelor de 
coordonare, monitorizare şi evaluare 
a serviciilor sociale

Numărul de specialişti 
instruiți în vederea 
realizării monitorizării 
şi evaluării, mecanism 
de monitorizare şi 
evaluare participativă 
elaborat şi 
implementat
Raport de monitorizare
elaborat anual
Raport de evaluare a 
impactului

2021 Buget local
Buget cu destinație 
specială

Direcția generală
asistență socială
ONG-uri de profil

Dezvoltarea/reorganizarea/ 
eficientizarea serviciilor sociale 
existente şi dezvoltarea unor servicii 
sociale noi

Numărul de servicii 
sociale oferite
Numărul de servicii 
sociale conform 
standardelor minime 
de calitate
Numărul de servicii 
sociale noi crate
Numărul beneficiarilor 
servicii sociale
Propuneri privind 
modificările legislative 
oportune elaborate 
anual

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială
ONG-uri de profil

Modernizarea bazei tehnico-
materiale şi eficientizarea serviciilor 
sociale

Echipamente de 
protecție
Bunuri achiziționate per
serviciu social

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială



Creşterea capacității de acțiune în 
domeniul social la nivel raional, 
adaptat nevoilor sociale şi resurselor 
disponibile

Baza de date a 
prestatorilor de servicii 
sociale, serviciilor 
prestate, numărului de 
beneficiari  creată și 
actualizată, numărul de 
cazuri referite de 
DGAS către instituții  
care oferă servicii 
sociale specializate

Creşterea participării pe piața muncii 
a categoriilor vulnerabile

Numărul de locuri de 
muncă subvenționate, 
Numărul de persoane 
cu dizabilități integrate 
în câmpul muncii, 
persoane eliberate din 
detenție integrate în 
câmpul muncii, membri
ai familiilor cu mulți 
copii integrate în 
câmpul muncii, 
persoane cu vârsta 60+ 
asistate pentru 
menținerea/ intrarea în 
câmpul muncii
Numărul de persoane 
defavorizate ce au 
lansat o afacere ca 
urmare a asistenței 
oferite
Numărul de șomeri cu 
dizabilități angajați 
după reabilitarea 
profesională

2021 Buget local ANOFM, DGAS

Sporirea gradului de 
accesibilitate al 
beneficiarilor la 
infrastructura socială

Asigurarea accesibilității clădirilor 
de menire publică,

Studiu de evaluare a 
accesibilității 
clădirilor publice din 
raion elaborat
Raport de 
monitorizare a 
includerii în 

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială, 
Consiliul raional, ONG-
uri de profil, agenți 
economici



documentația de 
proiect a instituțiilor 
publice a cerințelor de 
accesibilizare a 
edificiilor elaborat

Asigurarea accesibilității la 
transport la transport și spațiul 
urban.

Numărul de 
evenimente de 
sensibilizare a 
agenților economici 
transport privind 
adaptarea unităților de 
transport la nevoile 
persoanelor cu 
dizabilități
Numărul de unități de 
transport adaptate 
persoanelor cu 
dizabilități 
locomotorii, persoane 
cu dizabilități 
asigurate cu fotolii 
rulante și mijloace 
ajutătoare

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială, 
Consiliul raional, ONG-
uri de profil, agenți 
economici

Dezvoltarea canalelor de 
comunicare şi sporirea 
gradului de transparență 
a sistemului de asistență 
socială 

Dezvoltarea mijloacelor de 
comunicare SAS

Instrumente de 
comunicare 
implementate Pagina 
web a DGAS elaborată
şi funcțională
Serviciul Call Centru 
implementat
Aplicația Harta 
Serviciilor Sociale 
creată şi funcțională
Ghidul beneficiarului 
de servicii sociale 
elaborat ți diseminat
Boxe de idei, sugestii 
şi reclamații pentru 
colectarea feedback-
ului beneficiarilor 

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială



instalate Numărul 
persoanelor informate
direct

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

2021 Buget local Direcția generală 
asistență socială
ONG-uri de profil

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

Optimizarea valorificării bugetului 
DGAS

Buget social 
participativ, elaborat, 
aprobat și implementat
Raport de 
monitorizare și 
evaluare elaborat

2021 Buget local Direcția generală
asistență socială
ONG-uri de profil

Dezvoltarea antreprenorialului social Numărul de vizite de 
studiu la 
întreprinderile ce 
practică 
antreprenoriatul social 
efectuate 
Numărul de 
participanți

2021 Buget local Direcția generală
asistență socială
ONG-uri de profil

Dezvoltarea unor parteneriate 
publice-private

Numărul serviciilor 
sociale oferite cu 
suportul societății 

2021 Buget local, 
donații

Direcția generală
asistență socială
ONG-uri de profil



civile Numărul 
beneficiarilor 
serviciilor date

Consolidarea capacităților în atragere
de fonduri

Numărul proiectelor 
atrase
Valoarea proiectelor 
atrase
Numărul serviciilor 
dezvoltate, create ca 
urmare a fondurilor 
atrase

2021 Buget local, 
donații

Direcția generală
asistență socială
ONG-uri de profil

Dezvoltarea parteneriatului strategic 
cu organizațiile necomerciale

Numărul 
parteneriatelor 
existente, 
Numărul parteneriate 
noi, bază de date a 
OSC din raionul 
Strășeni creată

2021 Buget local, 
donații

Direcția generală
asistență socială
ONG-uri de profil

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

Întocmirea registrelor 
patrimoniului cultural mobil al 
raionului

Numărul de registre 
întocmite
Numărul de formații 
artistice înregistrate
Numărul de 
meşterilor populari
Numărul de 
festivaluri, activități 
de masă raionale 
realizate

2021 Bugetul 
APL I, II
Donații
Sponsorizări
Parteneri

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

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

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

2021 Bugetul APL II
APC

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

Programe de promovare 
și încurajarea 
parteneriatelor de sector

Dezvoltarea programelor 
interculturale comune cu raioanele/
regiunile înfrățite, comune

Numărul de programe
elaborate 
Numărul de vizite 

2021 Bugetul APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret 



interculturale 
realizate

și sport

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

Numărul de programe
elaborate

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret 
și sport 

Programe de popularizare
și promovare a 
patrimoniului cultural 
raional

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

Numărul de activități 
culturale organizate
Numărul de costume 
naționale procurate
Numărul de 
participanți

2021 APL I, APL II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret 
și sport

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

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

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret 
și sport

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

Numărul de centre de
informare create în 
teritoriu

2021 APL I, II
Instituțiile de 
cultură din 
localitățile rurale

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

Organizarea festivalurilor locale de
promovare a culturii naționale

Numărul de festivaluri
organizate
Numărul de colective 
participante
Numărul de 
beneficiari

2021 APL I, II, Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii  Secției
cultură,  turism,  tineret
și sport 
Primari  ai  satelor  şi
comunelor  din raion

Proiectul regional  ”Codrii mei 
străbuni”

Numărul de 
manifestații 
organizate
Numărul de colective 
participante
Numărul de parteneri

2021 APL I, II
APC

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



Program de reabilitare a 
monumentelor 
arhitecturale

Reabilitarea bisericii de lemn din  
satul Vorniceni

Înaintarea proiectului 
tehnic pentru finanțare

2021 APL I, APL II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret 
și sport Primăria satului 
Vorniceni

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

Dezvoltarea capacităţilor, 
îmbunătăţirea condiţiilor şi 
modernizarea bibliotecilor 

Numărul de biblioteci 
modernizate
Numărul de specialişti
formați
Numărul de donații 
de carte

2021 APL  I,  II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 
Bibliotecile săteşti
Biblioteca Publică 
Raională ”Mihail 
Sadoveanu”

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

Asigurarea activităţilor 
informaționale și documentare prin
TIC cu bibliotecile din raion

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

2021 APL I,  II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 
Bibliotecile săteşti
Biblioteca Publică 
Raională ”Mihail 
Sadoveanu” 

Dezvoltarea serviciilor moderne 
prin utilizarea tehnologiilor 
digitale

Numărul de activități 
realizate cu utilizarea 
TIC 
Numărul de 
beneficiari  

2021 APL  I,  II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 
Bibliotecile săteşti
Biblioteca Publică 
Raională ”Mihail 
Sadoveanu

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

Promovarea turismului vitivinicol, 
etnocultural și religios

Numărul de activități 
tematice organizate
Numărul de 
participanți/beneficia

2021 APL I,II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 



ri
Numărul de expoziții, 
simpozioane

Organizarea  excursiilor turistice Numărul de excursii 
turistice organizate
Numărul de 
participanți

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

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

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

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Promovarea centrelor de 
meșteșugărit național-tradițional în
spațiul rural

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

2012 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

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

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

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Elaborarea portofoliului de 
evenimente și manifestări culturale
artistice din raion

Numărul de programe
şi activități elaborate

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Dezvoltarea capacității 
instituționale în domeniul

Stimularea și creșterea participării 
comunităților locale la dezvoltarea 

Numărul de sesiuni de
informare

2021 APL I,  II Direcţia generală 
educaţie şi cultură



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

Numărul de mese 
rotunde
Numărul de 
simpozioane

Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Dezvoltarea 
infrastructurii de suport 
turistic

Amplasarea indicatoarelor și 
panouri informative cu indicația 
localităților și obiectivelor turistice

Nr. de indicatoare și 
panouri informative 
instalate

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Crearea zonelor de agrement 
turistic în apropierea obiectivelor 
turistice

Numărul de zone 
create
Numărul de vizitatori

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport

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

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

2021 APL I,  II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

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

Organizarea și desfășurarea 
acțiunilor sportive locale și 
raionale

Numărul de competiții
organizate
Numărul de 
participanți

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Asigurarea transparenţei 
evenimentelor sportive prin 
demararea unor companii de 
informare

Numărul de companii 
de informare
Numărul de flashmob-
uri

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Dezvoltarea 
infrastructurii domeniului
sportiv din raion

Dotarea și procurarea 
echipamentului necesar pentru 
instituțiile cu profil sportiv

Numărul de 
beneficiari
Numărul de achiziții 
efectuate

2021 APL I, II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Darea în exploatare a complexului 
sportiv din com. Pănășești, dotarea 
cu echipament sportiv, 

Numărul de 
echipament sportiv 
procurat

2021 APL II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 



administrarea eficientă Numărul de 
beneficiari
Numărul de 
evenimente sportive 
desfăşurate

cultură, turism, tineret și
sport 

Asigurarea metodică a instituțiilor 
sportive din raion

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

2021 APL II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Asigurarea cu transport a echipelor
sportive la competiții

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

2021 APL II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 

Valorificarea 
parteneriatelor naționale 
și internaționale

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

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

2021 APL II Direcţia generală 
educaţie şi cultură
Specialiştii Secției 
cultură, turism, tineret și
sport 



NOTA  INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei Consiliului raional

„Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2021 privind implementarea
Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Străşeni pentru anii 2021-2025”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Aparatul  președintelui  raionului,  Direcția  finanțe,  Direcția  economie  și  infrastructură,  Direcția
generală educație și cultură, Direcția generală asistență socială
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul  de  decizie ”Cu  privire  la  aprobarea  Planului  de  acțiuni  pentru  anul  2021  privind
implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Străşeni pentru anii 2021-2025” a fost
elaborat în scopul stabilirii acțiunilor concrete pentru anul 2021, reieșind din Strategia de dezvoltare
integrată  a  raionului  Străşeni  pentru  anii  2021-2025.  Acțiuni  concrete  executate  vor  crea
posibilitatea  pentru  a  obține  în  anul  2021 o  dezvoltare  a  raionului,  sporirea  calităţii  serviciilor
publice prestate de autoritățile publice raionale.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie conține partea decizională și anexa Planul de acțiuni care are 10 domenii de
activitate:  Capacitatea  administrativă,  Finanțe  publice,  Economie, Agricultură,  Mediu,  Educație,
Asistență socială, Cultură, Turism, Tineret și sport.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Străşeni pentru anii 2021-
2025 vor fi realizate în limita alocaţiilor bugetare aprobate în buget și surselor suplimentare obținute
conform legislației în vigoare. 
5. Impactul proiectului și modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie se încorporează în sistemul actelor normative și are un impact semnificativ în
dezvoltarea durabilă a raionului Strășeni. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele  normative,  proiectul  de  decizie  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  vicepreședintele
raionului, Direcția finanțe, Direcție economie și infrastructură, Direcția generală educație și cultură,
Direcția  generală  asistență  socială,  secretarul  Consiliului  raional.  Totodată,  în  scopul  respectării
prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe
pagina  web  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md,  la  directoriul  Transparența  decizională,
secțiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea
integrității  nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupție de către autor.  Proiectul de
decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 436/2006 privind administrația publică
locală, cu modificările și completările ulterioare.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Vicepreședintele raionului,                                                       


