
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 2/1
din  12   martie    2021

Proiect   

Cu privire la realizarea Strategiei 
de dezvoltare integrată a raionului 
Strășeni pentru anii 2016-2020 

     În temeiul art. 43 (1), lit. j, 46 ale Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional  nr. 2/1
din  20  mai   2016 ”Cu privire  la  aprobarea Strategiei  de dezvoltare  integrată  a
raionului Strășeni pentru anii 2016-2020”,  examinînd raportul prezentat, Consiliul
raional DECIDE:

     1. Se ia act de Raportul privind realizarea Strategiei de dezvoltare integrată a
raionului Strășeni pentru anii 2016-2020.
     2. Se pune în sarcina președintelui raionului, vicepreședinților raionului, șefilor
direcțiilor, secțiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional, în colaborare cu
serviciile  desconcentrate  în  teritoriu,  autoritățile  administrației  publice  locale  de
nivelul  întîi,  experții  SRL Inspiro  Consulting,  elaborarea  Strategiei  de  dezvoltare
socio-economică a raionului Strășeni pentru anii 2021-2022, pînă 15 aprilie 2021.
     3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina
comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional.
      4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor 
locale.

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

AVIZAT:

Serviciul juridic                                               I. Malic
Vicepreședintele raionului                               V. Croitor
Vicepreședintele raionului                               A. Tabacari
Vicepreședintele raionului                               I. Ursu
Direcția economie și infrastructură                 N. Sîrbu
Direcția finanțe                                                V. Manoli
Direcția învățămînt                                           I. Certan
Direcția generală asistență socială                    C. Cobzac
Secția cultură, turism, 
tineret și sport                                                   V. Schirliu
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                                                                                                                                                                                                                              Anexă  

                                                        la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                                                                                                                                                                            nr. 2/1     din 12   martie  2021 

 

RAPORT 

generalizat privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016 – 2020 

Domeniul: CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ 

Obiectivul: Dezvoltarea managementului performant în administrația publică 
Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

realizare  

Perioada de realizare 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Creșterea 

calității 

procesului de 

planificare și 

implementare a 

Strategiei de 

dezvoltare 

integrată a 

raionului 

Strășeni pentru 

anii 2016-2020, 

a proiectelor 

socio-

economice 

1.1. Elaborarea 

planurilor de acțiuni 

privind implementarea 

Strategiei de dezvoltare 

integrată a raionului 

Strășeni pentru anii 

2016-2020 

Aprobarea planurilor în 

ședințele Consiliului 

raional Strășeni 

Planurile de acțiuni au fost elaborate anual în baza obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare integrată a raionului 

Strășeni pentru anii 2016-2020 și acțiunilor și subacțiunilor propuse de către direcțiile, secțiile din subordinea Consiliului 

raional Strășeni și aprobate prin deciziile consiliului raional. 

Planurile conține următoarele obiective: 

- Dezvoltarea managementului performant în administrația publică; 

- Infrastructura energetică și managementul eficienței energetice; 

- Rețelele de furnizare a apei potabile și canalizare în raion; 

- Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor în raion; 

- Dezvoltarea și îmbunătățirea prestării serviciilor sociale; 

- Eficientizarea sistemului de învățămînt din raion prin sporirea gradului de participare la educație a factorilor de decizie și 

partenerilor educaționali; 

- Mediul de afaceri; 

- Dezvoltarea unui sistem integrat de management al deșeurilor; 

- Accesul populației la serviciile produsului cultural, turistic și sport. 

Plan de acțiuni aprobat 

prin Decizia Consiliului 

raional Strășeni nr. 3/3 

din 25 august 2016 

Plan de acțiuni 

aprobat prin Decizia 

Consiliului raional 

Strășeni                                                                                                                                                                                                                          

nr. 1/1 din 24 

februarie 2017 

Plan de acțiuni 

aprobat prin Decizia 

Consiliului raional 

Strășeni                                                                                                                                                                                                                          

nr. 1/1 din 16 

februarie 2018 

Plan de acțiuni 

aprobat prin Decizia 

Consiliului raional 

Strășeni                                                                                                                                                                                                                            

nr. 2/1 din 22 martie  

2019 

Plan de acțiuni 

aprobat prin Decizia 

Consiliului raional 

Strășeni                                                                                                                                                                                                                            

nr. 2/1 din 26 mai  

2020 

1.2. Prezentarea 

informațiilor 

președintelui raionului 

privind derularea 

executării  planurilor de 

acțiuni 

Informații prezentate Sistematic, în cadrul ședințelor operative de lucru a președintelui raionului, cu participarea șefilor subdiviziunilor Consiliului 

raioanl Strășeni, au fost examinate informații detaliate privind realizarea obiectivelor trasate în planurile de acțiuni 
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2. Sporirea 

capacității de 

atragere a 

investițiilor 

pentru a facilita 

dezvoltarea 

social-

economică a 

raionului 

2.1.Valorificarea 

partenerilor în cadrul 

acordurilor de 

colaborare cu orașe, 

instituții de peste 

hotare în domeniul 

proiectelor 

investiționale 

Acțiuni întreprinse   Au fost înaintate 

intenții de proiecte 

investiționale în 

cadrul Programului 

Operațional Comun 

România - Republica 

Moldova 2014-2020 

Au fost încheiate 2  

Acorduri de 

colaborare cu Județul 

Vaslui și cu Județul 

Brăila 

Consiliul raional 

Strășeni a obținut o 

finanțare 

nerambursabilă în 

sumă de 94.098,83 

Euro de la Județul 

Vaslui, prin Consiliul 

Județean Vaslui, 

România, ceea ce 

constituie 90% din 

suma totală a 

proiectului 

,,Reconstrucția 

capitală a 

acoperișului blocului 

3C (chirurgie) la 

Instituția Medico-

Sanitară Publică 

Spitalul raional 

Strășeni”. 

Totodată, au fost 

încheiate acorduri de 

colaborare cu două 

județe din România: 

Hunedoara și 

Maramureș 

Au fost finisate 

lucrările de 

reconstrucție  

capitală a 

acoperișului 

blocului 3C 

(chirurgie) la 

Instituția Medico-

Sanitară Publică 

Spitalul raional 

Strășeni, în sumă de 

1 398,7 mii lei. 

 

3. Atragerea, 

dezvoltarea și 

reținerea 

cadrelor 

calificate 

3.1. Achiziționarea 

echipamentului necesar 

și crearea bunelor 

condiții de muncă în 

birouri (climatizatoare, 

reparație curentă) 

Suma mijloacelor 

financiare utilizate 

 Au fost  efectuate 

lucrări de reparație în 

5 birouri și trei 

blocuri sanitare în 

sumă de 442334 lei 

A fost procurat 

echipament în sumă 

de 42 730 lei 

A fost elaborat 

proiectul construcției 

mansardei clădirii 

Consiliului raional 

A fost procurat 

echipament în sumă 

de 713,1 mii lei 

 

A fost procurat 

echipament în sumă 

de 18 6 956 lei 

 

3.2. Participarea 

funcționarilor publici 

din APL de nivelul doi 

și întîi  la cursuri de 

instruire profesională  

Număril funcționarilor 

publici instruiți 

4 funcționari publici din 

cadrul subdiviziunilor 

Consiliului raional au 

participat la cursuri de 

instruire în cadrul 

Academiei de 

Administrare Publică 

26 funcționari publici 

din cadrul 

subdiviziunilor 

Consiliului raional au 

participat la cursuri 

de instruire în cadrul 

Academiei de 

Administrare Publică, 

inclusiv 2 funcționari 

la instruire în 

domeniului 

19 funcționari publici 

din cadrul 

subdiviziunilor 

Consiliului raional au 

participat la cursuri 

de instruire în cadrul 

Academiei de 

Administrare Publică, 

inclusiv 2 funcționari 

la instruire în 

domeniul achizițiilor 

12  funcționari 

publici din cadrul 

subdiviziunilor 

Consiliului raional au 

participat la cursuri 

de instruire în cadrul 

Academiei de 

Administrare Publică 

 

13   funcționari 

publici din cadrul 

subdiviziunilor 

Consiliului raional 

au participat la 

cursuri de instruire 

în cadrul Academiei 

de Administrare 

Publică 
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achizițiilor publice publice, 2 funcționari 

la instruire în 

domeniul 

managementului 

patrimoniului public 

4. Îmbunătățirea 

transparenței 

actului de 

guvernare locală 

4.1. Organizarea 

întrunirilor, 

seminariilor cu 

primarii,  funcționarii 

publici, agenții 

economici în scopul 

instruirii in domeniul 

guvernării participative 

locale 

Numărul întrunirilor, 

seminarelor 

Întruniri ale primarilor - 4, 

seminare de instruire -4, 

întîlniri ale președintelui 

raionului cu cetățenii în 

teritoriu – 4; întîlniri ale 

reprezentanților 

Guvernului cu conducerea 

raionului, șefii  serviciilor 

descentralizate , șefii 

serviciilor desconcentrate 

în teritoriu, primari, 

specialiști, - 11, ședințe 

operative ale președintelui 

raionului -  40   

Întruniri ale 

primarilor - 4, 

seminare de instruire 

-5, întîlniri ale 

președintelui 

raionului cu cetățenii 

în teritoriu – 8; 

întîlniri ale 

reprezentanților 

Guvernului cu 

conducerea raionului, 

șefii  serviciilor 

descentralizate , șefii 

serviciilor 

desconcentrate în 

teritoriu, primari, 

specialiști, - 6, 

ședințe operative ale 

președintelui 

raionului -  39   

Întruniri ale 

primarilor - 8, 

seminare de instruire 

- 5, întîlniri ale 

președintelui 

raionului cu cetățenii 

în teritoriu – 14; 

întîlniri ale 

reprezentanților 

Guvernului cu 

participarea 

conducerii raionului, 

șefii serviciilor 

descentralizate, șefii 

serviciilor 

desconcentrate în 

teritoriu, primari, 

funcționari publici - 

6, ședințe operative 

ale președintelui 

raionului -  39   

Întruniri ale 

primarilor - 7, ateliere 

și seminare de 

instruire - 74, întîlniri 

ale președintelui 

raionului cu cetățenii 

în teritoriu – 12; 

întîlniri ale 

reprezentanților 

Guvernului cu 

participarea 

conducerii raionului, 

șefii serviciilor 

descentralizate, șefii 

serviciilor 

desconcentrate în 

teritoriu, primari, 

funcționari publici - 

2, ședințe operative 

ale președintelui 

raionului -  26 

Întruniri ale 

primarilor - 4, 

ateliere și seminare 

de instruire - 67, 

întîlniri ale 

președintelui 

raionului cu 

cetățenii în teritoriu 

– 5; întîlniri ale 

reprezentanților 

Guvernului cu 

participarea 

conducerii 

raionului, șefii 

serviciilor 

descentralizate, șefii 

serviciilor 

desconcentrate în 

teritoriu, primari, 

funcționari publici - 

1, ședințe operative 

ale președintelui 

raionului -  26 

4.2. Consultarea 

proiectelor de decizii 

cu cetățenii, asociațiile 

constituite în 

corespundere cu legea, 

alte părți interesate 

Acțiuni întreprinse În scopul implementării Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Legii nr. 161/2016 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu 

privire la Registrul de stat al actelor locale, Deciziei Consiliului raional nr. 2/24 din 26 mai 2017 ”Cu privire la aprobarea 

Regulilor interne privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional”, în perioada raportată au 

fost realizate următoarele activităţi: 

- diseminarea informaţiei prin plasarea pe pagina web oficială a Consiliului www.crstraseni.md a: programeor anuale de 

activitate a  Consiliului raional, programeor anuale de elaborare a proiectelor de decizii, planurilor de acțiuni privind 

implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020,  programelor teritoriale în 

anumite domenii de activitate; 

- publicarea proiectelor de decizii în scopul consultării opiniei părţilor interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi 

pentru stimularea participării active a acestora la procesul de luare a deciziilor, ceea ce contribuie la echilibrarea 

documentelor strategice, elaborate în corespundere cu interesele comunităţii, a societăţii în ansamblu; 

- publicarea anunțurilor privind desfășurarea ședințelor publice ale  Consiliului raional  pe pagina web oficială a Consiliului 

raional;  

- examinarea proiectelor de decizii în cadrul ședințelorcomisiilor consultative de specialitate;  
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- informarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe pagina web www.crstraseni.md, rubrica 

Decizii adoptate, includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale.   

4.3. Publicarea pe site-

ul Consiliului raional a 

proiectelor de decizie  

Numărul proiectelor de 

decizii consultate 

Numărul dezbaterilor 

publice 

Numărul proiectelor de  

decizii elaborate – 268 

Numărul proiectelor de 

decizii publicate pe 

site-ul Consiliului 

raional - 144 

Numărul deciziilor 

adoptate în perioada de 

raportare - 267 

Numărul proiectelor de 

decizii consultate (din 

numărul de decizii 

adoptate)-141 

Numărul dezbaterilor 

publice  desfășurate -3 

Numărul participanților 

la   consultările publice 

- 168 

Numărul proiectelor de  

decizii elaborate – 194 

Numărul proiectelor de 

decizii publicate pe 

site-ul Consiliului 

raional - 161 

Numărul deciziilor 

adoptate în perioada de 

raportare - 194 

Numărul proiectelor de 

decizii consultate (din 

numărul de decizii 

adoptate) -141 

Numărul dezbaterilor  

publice  desfășurate -3 

Numărul participanților 

la   consultările publice 

- 168 

Numărul proiectelor 

de  decizii elaborate - 

167 

Numărul proiectelor 

de decizii publicate 

pe site-ul Consiliului 

raional - 128 

Numărul deciziilor 

adoptate în perioada 

de raportare - 166 

Numărul dezbaterilor 

publice  desfășurate - 

4 

Numărul 

participanților la 

consultările publice - 

144 

Numărul proiectelor 

de  decizii elaborate - 

135 

Numărul proiectelor 

de decizii publicate 

pe site-ul Consiliului 

raional – 134 

Numărul deciziilor 

adoptate în perioada 

de raportare - 135 

Numărul dezbaterilor 

publice desfășurate - 

1 

Numărul 

participanților la 

consultările publice – 

52 

Numărul proiectelor 

de  decizii elaborate - 

123 

Numărul proiectelor 

de decizii publicate 

pe site-ul Consiliului 

raional – 114 

Numărul deciziilor 

adoptate în perioada 

de raportare - 114 

Numărul dezbaterilor 

publice desfășurate - 

1 

Numărul 

participanților la 

consultările publice – 

20 

4.4. Publicarea 

deciziilor 

adoptate/dispozițiilor 

președintelui raionului 

cu caracter 

normativ/personal pe 

pagina oficială a 

Consiliului raional și în 

Registrul actelor locale 

Numărul actelor 

publicate pe pagina 

web oficială a 

Consiliului raional  

Numărul actelor 

incluse în Registrul de 

stat al actelor locale 

Numărul actelor 

publicate pe pagina 

web oficială a 

Consiliului raional 

Strășeni: 

Decizii – 131 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 10. 

Numărul actelor 

incluse în Registrul de 

stat al actelor locale: 

Decizii – 107 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 12 

 

Numărul actelor 

publicate pe pagina 

web oficială a 

Consiliului raional 

Strășeni: 

Decizii – 155 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 25. 

Numărul actelor 

incluse în Registrul de 

stat al actelor locale: 

Decizii – 165 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 7 

 

Numărul actelor 

publicate pe pagina 

web oficială a 

Consiliului raional 

Strășeni: 

Decizii – 156 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 15. 

Numărul actelor 

incluse în Registrul 

de stat al actelor 

locale: 

Decizii – 57 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 30 

Dispoziții cu caracter 

individual – 61. 

Procese-verbale ale 

ședințelor Consiliului 

raional Strășeni - 2 

Numărul actelor 

publicate pe pagina 

web oficială a 

Consiliului raional 

Strășeni: 

Decizii – 135 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 63. 

Numărul actelor 

incluse în Registrul 

de stat al actelor 

locale: 

Decizii – 135 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 234 

Dispoziții cu caracter 

individual – 610. 

Procese-verbale ale 

ședințelor Consiliului 

raional Strășeni - 8 

Numărul actelor 

publicate pe pagina 

web oficială a 

Consiliului raional 

Strășeni: 

Decizii – 114 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 93. 

Numărul actelor 

incluse în Registrul 

de stat al actelor 

locale: 

Decizii – 114 

Dispoziții cu caracter 

normativ – 93 

Dispoziții cu caracter 

individual – 382. 

Procese-verbale ale 

ședințelor Consiliului 

raional Strășeni - 8 

4.5. Dezvoltarea 

paginii web și 

actualizarea sistematică 

Numărul comunicatelor  

Numărul anunțurilor 

Pagina web oficială a Consiliului raional Strășeni este actualizată permanent. În perioada raportată au fost publicate 

comunicate informative și  anunțuri, în scopul aducerii la cunoștință a informației de interes public și promovării imaginii 

pozitive a autorității publice locale de nivelul doi. 

http://www.crstraseni.md/
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cu informație calitativă 

și oportună privind 

activitatea autorităților 

publice locale de 

nivelul doi 

Comunicate – 104 

Anunțuri - 44 

Comunicate – 88 

Anunțuri - 39 

Comunicate –124 

Anunțuri - 53 

Comunicate – 67 

Anunțuri - 50 

Comunicate – 51 

Anunțuri - 56 

Obectivul: Finanțe publice  Numărul comunicatelor  

Numărul anunțurilor Acțiuni Subacțiuni Indicatori de realizare Perioada de realizare 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Sporirea procesului 

de executare a 

bugetului 

1.1. Organizarea ședințelor publice în faza de 

elaborarea a proiectului de buget 

Numărul de ședințe 5 5 6 6 3 

1.2. Dezvoltarea paginilor web și actualizarea 

periodică cu informație calitativă privind  

elaborarea și executarea bugetului 

Numărul de ședințe publicate pe pagina web 3 3 3 3 3 

2.Stimularea colectării 

veniturilor proprii 

2.1. Consolidarea mecanismelor de conlucrare 

între APL și Inspectoratul fiscal 

Suma veniturilor proprii încasate; 49898,5 mii 

lei 

57491,4 

mii lei 

64506,7 

mii lei 

66808,2 

mii lei 

59465,3 

mii lei 

2.2. Pregătirea profesională a specialiștilor sub 

aspectul managementului financiar 

Numărul de persoane instruite  

42 

 

38 

 

40 

 

43 

 

41 

3. Sporirea 

capacităților de 

instruire pentru 

funcționarea 

instituțiilor bugetare 

3.1. Instruirea angajaților din cadrul entităților 

publice 

Suma mijloacelor financiare utilizate pentru 

formarea profesională 

457,0 

mii lei 

 

462,1 

mii lei 

 

357,7 

mii lei 

 

162,2 

mii lei 

 

93,8 

mii lei 

 

Obiectivul: Infrastructura energetică și managementul eficienței energetice. 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de realizare Perioada de realizare 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Implementarea 

sistemului de 

management energet 

1.1. Desemnarea/angajarea managerului 

energetic și a echipei energetice 

Manager energetic desemnat  Dec. nr. 3/ 

20  din 

24.08.2016   

- - - - 

1.2. Instruirea în domeniul eficienții energetice 

a personalului responsabil de domeniu în 

instituțiile publice  

Nr. de seminare, mese rodunde, instruiri 

organizate 
2 3 2 3 - 

1.3. Elaborarea planului raional de Eficiență 

energetică pentru anii 2019-2021 

Plan elaborat cu suportul - - GIZ 

Moldova 

- - 

1.4. Implementarea Planului local de Eficiență 

energetică pentru anii 2019-2021 

Lucrări efectuate privind eficentizarea 

consumului de energie în clădirile publice 

- - 1. Schimbarea giamurilor la Gimnaziul 

Micăuți din s Micăuți 533,5 mii lei 

2. Schimbarea sistemului de încălzire la LT 

”Sireț” din satu Sireț 913,6 mii lei 

3. Schimbarea acoperișului la IMPS 

Centrul de sănătate Strășeni 2 144,6 mii lei 

4. Reparația capitală a acoperișului la  

Liceul Teoretic ”Mitroploit Nestor 

Vornicescu” din s. Lozova 160,4 mii lei 

5. Reparația capitală la Gimnaziul  
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Codreanca din s. Codreanca 2 765,1 mii lei 

6. Reparația capitală la Liceul Teoretic  

”Universu” din s. Scoreni 2 639,7 mii lei 

7. Schimbarea giamurilor la Gimnaziul 

Bucovăț din or. Bucovăț 1 080,5 mii lei 

8.  Lucrări de schimbare a giamurilor și 

termoizolarea fațadei la Grădinița de copii 

din s. Țîgănești 816,0 mii lei 

9. Reparația acoperișului blocului de studii 

la Liceul Teoretic ”Aleco Russo” din s. 

Cojușna. 529,7 mii lei 

10. Termoizolarea blocului ”B” de studii la 

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” 650,5 

mii lei 

11. Reparația capitală a acoperișului și 

termoizolarea clădirei la Liceul Teoretic 

”Mitropolit Nestor Vornicescu” din s. 

Lozova 425,3 mii lei 

2. Elaborarea de către 

APL I a planurilor 

proprii de Eficiență 

energetic 

2.1. Acordarea suportului informațional 

funcționarilor responsabili de domeniul 

eficienței energetice din cadru primăriilor 

Nr. funcționarilor  instituțiilor publice  

informați 

7 15 2 - - 

Efectuarea auditului energetic pentru clădirile 

publice 

Nr. de clădiri la care sa efectuat auditul 

energetic 

- 4 3 2 - 

Realizarea studiului de oportunitate  privind 

utilizarea surselor alternative de energie 

Nr. consultărilor publice - 2  _ _ 

3. Optimizarea 

consumului de energie 

în clădirile și serviciile 

publice 

 Inventarierea bunurilor publice, pașaportizarea 

tehnică a acestora și efectuarea auditului 

energetic 

Nr. de bunuri publice  - 15 248 - - 

Organizarea și desfășurarea meselor rotunde, 

seminarelor, întrunirilor 

Nr. de seminare, mese rodunde, instruiri 

organizate 

- 10 3 5 - 

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

1.  Aprovizionarea cu 

apă potabilă în mod 

centralizat a 

localităților din raion 

1.1 Elaborarea studiului de fezabilitate  pentru 

apeductul regional Chișinău-Strășeni-Călărași 

Studiu de fezabilitate elaborat GIZ 

Moldova 

- - - - 

1.2  Aprobarea studiului de fezabilitate  Studiu de fezabilitate aprobat - GIZ 

Moldova 

- - - 

1.3. Elaborarea proiectului pentru construcția 

apeductului regional Chișinău-Strășeni-Călărași 

Elaborarea proiectului tehnic și a proiectului 

de execuție 

- - - - În curs de 

elaborare 

1.3. Construcția și reconstrucția sistemului de 

aprovizionare cu apă a satelor și comunelor din 

raion 

Nr, de localități conectate 

Nr. de beneficiari conectați 

3 

4500 

 

4 

6200 

- - - 

1.4. Reconstrucția punei porțiuni a apeductului 

Micăuți-Strășeni. 

Lunghimea apeductului km 

Valoarea investiției mii lei 

- 

348, 2 

- 

1 676, 6 

- 

4 548,7 

2,78 

6 352,0 

- 
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1.5.  Organizarea și desfășurarea meselor rotunde 

de sensibilizare a cetățenilor în privința 

aprovizionării cu apă. 

Nr. meselor rotunde, seninare/ adunări 6 3 2 9 1 

2. Construcția și 

reconstrucția 

sistemelor centralizate 

de canalizare în 

localitățile raionului 

2.1. Elaborarea documentației tehnice pentru 

construcția și reconstrucția sistemelor de 

canalizare 

Nr de proiecte tehnice elaborate 3 6 5 6 - 

 2.2. Identificarea surselor de finanțare pentru 

implementarea proiectelor de evacuare și 

epurare a apelor uzate. 

Nr. de finanțatori  3 1 0 1 2 

2.3. Organizarea și desfășurarea meselor rotunde 

de sensibilizare a cetățenilor în privința sistemelor 

de canalizare 

Nr. meselor rotunde, seninare/adunări 5 3 2 2 1 

Domeniul: INFRASTRUCTURA DRUMURILOR  2019 

Obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor din raion 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de realizare Perioada de realizare 

2016 2017 2018 2019   2020 

1. Reabilitarea 

infrastructurii rutiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realizarea Programului de întreținere a 

drumurilor publice locale pe timp de iarnă  

Nr. de drumurii întreținute 

Suma cheltuelilor mii lei 

29 

497, 8 

15 

489, 9 

20 

622,8 

18 

670,6 

18 

981,3 

1.2. Realizarea Programului de reparații capitale 

și curente a drumurilor publice rationale și 

locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de drumurii reparate  

Suma investițiilor mii lei 

7 

6610,0 

7 

3743,3 

11 

6198,6 

5 

9827,0 

5 

7622,0 

Drum de acces la Școala sportivă și Casa 

Raională de Cultură din mun. Strășeni (m
2
) 

Valoarea mii lei 

 

2250 

977,5 

- - - - 

Proect tehnic la drumul regional R 452 

Strășeni-Scoreni-Malcoci  (m
2
) 

Valoarea mii lei
 

 

336 

235,8 

- - - - 

M2 - Rădeni-Drăgușeni (drum de acces spre 

s. Zămciuj)  (km) 

Valoarea mii lei 

 

0,7 

1179,0 

- - - - 

M2 - Drum de acces spre s. Micăuți, (km) 

Valoarea mii lei 

0,3 

322,7 

- - - - 

Drum de acces spre s. Negrești (km) 

Valoarea mii lei 

0,5 

1054,3 

- - - - 

Bucovăț-Gălești-Zubrești (km) 

Valoarea mii lei 

0,8 

2176,2 

- - - - 

R1- drum de acces spre s. Tătărăști (km) 

Valoarea mii lei 

0,5 

664,6 

- - - - 

Drum de acces la Oficiul medicilor de 

familie din s. Sireți (km) 

Valoarea mii lei 

-  

0,37 

729,6 

- - - 

Drum de acces la Liceul Teoretic ”M. 

Eminescu”  m
2 

Valoarea mii lei 

-  

327,00 

620,2 

- - - 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drum de acces în mun.  Strășeni spre  str. 1 

Mai (km) 

Valoarea mii lei 

-  

0,15 

306,3 

- - - 

Drum de acces în mun.  Strășeni spre str. 

Lomonosov și Decebal  (km) 

Valoarea mii lei 

-  

0,51 

1263,7 

- - - 

Drum de acces spre Judecătoria Strășeni  

(km) 

Valoarea mii lei 

-  

0,05 

86,0 

- - - 

Drum de acces spre s. Gornoe (km) 

Valoarea mii lei 

- 0,28 

457,5 

- - - 

Proiect tehnic pentru construcția drumului de 

acces M-14 com. Micăuți 

Valoarea mii lei 

-  

 

280,0 

- - - 

Semne și marcaje rutiere la DPL din raion 

Valoarea mii lei 

-  

151,0 

- - - 

Drum de acces în mun. Strășeni str 1 mai 

(m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

90,0 

58,8 

- - 

Drum de acces la drumul național G-70 

în mun. Strășeni str. M. Eminescu  (m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

325,0 

199,4 

- - 

Drum de acces în mun. Strășeni str. C.  Stere 

(m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

145,0 

161,1 

- - 

Drum de acces în mun. Strășeni str. I. 

Gagarin (m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

52,8 

209,8 

- - 

Drim de acces la drumul național G-70 în 

mun. Strășeni str. Ioviță și Decebal (m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

90,0 

85,4 

- - 

Drum de acces la drumul local de interes 

raional L-410 în s. Gălești (m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

333,0 

304,7 

- - 

Lucrări de reparație a porțiunii de drum local 

din mun. Strășeni str.  Ștefan cel Mare (m) 

Valoarea mii lei 

   

1879,0 

780,0 

  

Drum de acces la drumul M5 din s. Greblești 

(m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

4 230,0 

2 584,5 

- - 

Drum de acces la drumul național R25 în s. 

Lozova (m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

1 437,0 

908,6 

- - 

   

Drum de acces la drumullocal de interes - -  - - 
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raional L410 în s. Micăuți (m
2
) 

Valoarea mii lei 

657,0 

489,3 

Drum de acces la drumul local de interes 

raional L408.1 în s. Țîgănești (m
2
) 

Valoarea mii lei 

- -  

504,0 

417,9 

- - 

Drum de acces la drumul regional G98 în 

com. Lozova (R25, Lozova-Stolniceni-

Hîncești)  km 

Valoarea mii lei 

- -- -  

 

0,74 

2770,3 

- 

Drum de acces la drumul local L410 în com. 

Micăuți (L410-R6) km 

Valoarea mii lei 

- - -  

0,31 

775,0 

- 

R1 drum de acces spre s. Tătărești km 

Valoarea mii lei 

- - - - 0,14 

403,2 

Drum de acces la drumul local de interes 

raional L408.1 în s. Țîgănești (Gimnaziul 

Țîgănești) km 

Valoarea mii lei 

    

 

0,30 

560,1 

 

Drum de acces la drumul de interes regional 

G70 în mun. Strășeni (str. Dosoftei) km 

Valoarea mii lei 

- - -  

 

0,10 

173,3 

- 

Drum de acces la drumul național R1în mun. 

Strășeni str. Ștefan cel Mare, sector 2 și 3 

(km) 

Valoarea mii lei 

- - -  

 

0,54 

5548,6 

- 

Drum de acces din mun. Strășeni str. Gr. 

Ureche (km) 

Valoarea mii lei 

- - - -  

1,0 

4679,5 

Drum de acces s. Micăuți (km) 

Valoarea mii lei 

- - - - 0,40 

1025,1 

Drum de acces str. Tineretului la drumul 

regional G98 în comuna Lozova (R25 

Lozova - Stolniceni- Hîncești) (km) 

Valoarea mii lei 

- - - -  

 

0,45 

953,7 

Reparația  capitală la strada Caraciobanu din 

mun. Strășeni (m
2
) 

Valoarea mii lei 

 

 

 

 

 

 

- - - -  

520,0 

560,4 
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Domeniul: ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

Obiectiv 1. Consolidarea capacităților intersectoriale în domeniul sănătății publice Perioada de realizare 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de realizare 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Mobilizarea 

parteneriloe sociali 

pentru a identifica și 

soluționa problemele 

de sănătate publică 

1.2 Elaborarea și aprobarea programelor teritoriale 

specifice orientate spre menținerea și fortificarea 

sănătății populației 

Participarea selectivă la Consiliile medicale 

instituționale 

1 1 1 1 1 

1.3 Elaborarea și aprobarea programelor teritoriale 

specifice orientate spre menținerea și fortificarea 

sănătății populației 

Formarea unei platforme online comune, 

unde se afișează anunțurile, informațiile 

necesare ale IMSP Centrului de Sănătate 

Strășeni și IMSP Spitalul Raional Strășeni 

- - - - 1 

Obiectiv 2. Dezvoltarea capacităților și competențelor profesionale ale resurselor umane 
1. Dezvoltarea 

resurselor umane 

1.1  Instruirea medicilor și asistentelor medicale în 

domeniu 

Nr. de medici instruiți 

Nr. de asistenți medicali instruiți 

Valoarea mii lei 

82 

108 

100,0 

62 

108 

84,0 

62 

108 

57,0 

52 

108 

30,0 

62 

108 

57,0 

1.3 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) 

Nr. de tineri specialiști 

Suma acordată din bugetul național mii lei 
25 

675 5 

25 

576 0 

18 

397 7 

14 

286 0 

15 

387 5 

2. Motivarea și 

atragerea resurselor 

umane 

2.1 Proiect cu privire la atragerea și motivarea 

tinerilor specialiști în raion, prin asigurarea lor cu 

apartamente sociale/loturi de pămînt a lucrătorilor 

medicali 

Nr. de tineri specialist  

Valoarea compensatiilor mii lei 
25 

675. 5 

25 

576.0 

18 

397.7 

14 

286.6 

15 

387.5 

Obiectiv 3. Promovarea modului sănătos de viață 
 

1. Modificarea 

comportamentului și 

adoptarea unui stil de 

viață sănătos 

1.1 Elaborarea Programului raional de promovare a 

modului sănătos de viaţă pentru anii 2016-2020  
 - - -  - - 

1.2 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 

Nr. campaniilor organizate 

Nr. de beneficiari informați 

4 

3840 

4 

3786 

 

4 

4422 

3 

3520 

 

2 

1235 

 

Obiectiv 4. Modernizarea instituțiilor medico-sanitare publice din raion 
1.  Proiect cu privire la 

modernizarea IMSP, 

inclusiv reparația și 

construcția noilor 

edificii medicale și 

dotarea lor cu 

echipament medical 

performant. 

1.1 Modernizarea IMSP Spitalul Raional 

Strășeni 

Ventilator pulmonar adulți, pediatric valoarea mii 

lei 

- - - 

 

996,0 - 

Reparația acoperișului blocului 3C (chirurgie) 

valoarea mii lei 

   1 398,7 - 

Reparația capitală a secției de internare  

valoarea mii lei 

   1 018,6 - 

Servicii de proiectare a cansageriei valoarea mii lei    239,9  

1.2 Modernizarea Centrelor de sănătate din 

raionul Strășeni 

Elaborarea documentației de proiect pentru OMF 

din s. Roșcani, valoarea mii lei 

59,4 - - - - 

Reparația sediului OMF și a primăriei din com. 

Rădeni valoarea mii lei 

- 1 262 7 - - - 
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Reparație capitală la OMF din s.Voinova 

valoarea mii lei 

- 308 7 - - - 

Reparația capitală la OMF din s. Țîgănești 

valoarea mii lei 

- 300,8 - - - 

Reparația capitală la IMPS Centrul de Sănătate 

Strășeni din mun. Strășeni valoarea mii lei 

- - - 307,7 - 

Construcția OMF din s. Recea  

valoarea mii lei 

- - - 2 837,0 - 

Procurarea aparatului UZI la Centrul de Sănătate 

Strășeni valoarea mii lei 

- - - 634,8 - 

Reparația acoperișului la Centrul de Sănătate 

Strășeni valoarea mii lei 

- - - 2 144,6 - 

Reparația OMF din s. Voinova valoarea mii lei - - 95,4 - - 

Schimbarea ferestelor și a ușilor la OMF din s. 

Făgureni valoarea mii lei 

- - 64,5 - - 

Elaborarea proiectului tehnic la OMF Strășeni 

valoarea mii lei 

- - 49,2 - - 

Construcția sistemului de aprovizionare cu apă și 

canalizare la OMF din satul Onești valoarea mii lei 

- - 119,9 - - 

Servicii de proiectare la ONF Recea și la IMPS 

Spitalul Raional Strășeni valoarea mii lei 

- - - 170,3 - 

Reparația OMF din s. Căpriana valoarea mii lei - - - 100,0 - 

Elaborarea proiectlui tehnic pentru OMF din s.  

Dolna valoarea mii lei 

- - - 99,9 - 
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Domeniul ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Obiectivul 1.Dezvoltarea și îmbunătățirea prestării serviciilor sociale 
Acțiuni 

 

Subacțiuni Indicatori de realizare Perioada de realizare 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Dezvoltarea şi diversificarea 

continuă a serviciilor sociale, în 

funcţie de nevoile beneficiarilor 

1.1. Identificarea necesităților comunității cu privire la serviciile 

sociale necesare beneficiarilor 

Nr. chestionarelor aplicate 15 25 30 25 - 

Nr. serviciilor identificate 30 50 125 225 250 

Nr. cazurilor referite 580 620 650 850 1260 

1.2 În contextul rezultatelor obținute referirea cazurilor către 

serviciile sociale primare, specializate, cu specializare înaltă 

1.3 Elaborarea Strategiei de dezvoltarea a serviciilor sociale a 

Direcției asistență socială și protecție a familiei pentru anii 2016-

2020 

Nr. strategiilor de dezvoltare 

a serviciilor sociale 

- - 

 

- 

 

1 1 

 

2.  Îmbunătățirea continuă a 

calității serviciilor sociale 

2.1 Identificarea nevoilor de formare continuă  profesională a 

angajaților 

2.2 Evaluarea performanțelor și a competențelor angajaților 

(trimestrial) conform modificărilor legislative 

2.3 Realizarea anuală/semestrială a planului de formare 

profesională conform nevoilor personalului angajat și 

modificărilor legislative 

Nr. planurilor de formare  4 4 4 4 4 

Nr. fișelor de evaluare a 

competențelor profesionale/ 

anuale 

 

 

 

40 40 40 720 940 

3.  Asigurarea formării 

specialiștilor din domeniul 

social și promovarea schimbului 

de experiență națională și 

internațională 

3.1 Realizarea planurilor de formare profesională pentru 

funcționarii publici și angajații din domeniul social 

3.2 Asigurarea supervizărilor profesionale individuale și de grup 

pentru specialiștii din domeniul social conform standardelor 

profesionale 

3.3 Asigurarea programelor de formare profesională în domeniul 

managementului serviciilor sociale 

3.4 Sprijinirea participării la stagii profesionale a angajaților din 

domeniul social 

Nr. funcționarilor publici 

instruiți 

5 

 

8 

 

10 

 

11 

 

6 

 

Nr. angajaților instruiți din 

domeniul social 

95 

 

115 

 

120 

 

134 

 

120 

 

Nr. supervizărilor angajaților 

 

 

350 470 545 530 725 

4.  Acreditarea serviciilor 

Îngrijire socială la domiciliu și a 

Centrului de plasament pentru 

persoane vârstnice și adulte  

com. Micleușeni 

4.1 Inițierea procedurii de acreditare către Consiliul Național de 

Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale privind serviciile 

sociale îngrijire socială la domiciliu și a Centrului de plasament 

pentru persoane vârstnice și adulte din com. Micleușeni 

4.2 Realizarea procedurii de acreditare a serviciilor sociale 

Îngrijire socială la domiciliu și a Centrului de plasament pentru 

persoane vârstnice și adulte com. Micleușeni 

Nr. fișelor de evaluare - - - 4 4 

Nr. dosarelor beneficiarilor 

evaluate 

- 

 

- 

 

- 

 

265 

 

285 

 

Nr. dosarelor angajaților 

evaluate 

- - - 45 

 

47 

Nr. rapoartelor 12 10 12 10 12 

Obiectivul 2. Eficientizarea incluziunii persoanelor vulnerabile în viața social-economică 
5.  Promovarea activităților de 

asistență socială în comunitate 

5.1 Realizarea campaniilor de informare a comunităților privind 

serviciul asistență socială comunitară, prestarea serviciilor sociale 

și dreptul persoanelor la servicii sociale 

5.2 Implicarea actorilor locali în problemele sociale a comunității 

5.3 Monitorizarea procesului de prestare a serviciilor sociale, 

conform necesităților beneficiarilor și standardelor minime de 

calitate 

 

 

Nr. campaniilor de 

informare, 

 

 

15 

 

 

 

27 

 

 

 

27 

 

 

 

27 

 

 

5 

Nr. rapoartelor de activitate 150 160 155 175 235 
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6. Promovarea și diversificarea 

parteneriatului public-privat în 

domeniul social 

6.1 Identificarea potențialilor parteneri privind înaintarea 

propunerilor de colaborare 

6.2 Încheierea acordurilor de colaborare în vederea sporirii 

 calității prestării serviciilor sociale 

Nr. acordurilor de colaborare 

încheiate 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

4 

 

6.3 Organizarea întâlnirilor, dezbaterilor între parteneri, 

reprezentanți ai instituțiilor și persoane interesate 

Nr. organizări, dezbateri, 

proiecte sociale 

10 

 

12 

 

10 

 

8 

 

4 

 

6.4 Realizarea proiectelor sociale: 

 CCF Moldova – acord de colaborare în contextul 

susținerii și monitorizării situației familiilor cu copii 

aflați în situație de risc;  

 A.E. Neoumanist - acord de colaborare privind 

susținerea persoanelor vârstnice din comunitate 

 CERI - acord de colaborare în contextul asigurării 

copiilor aflați în situație de dificultate cu încălțăminte 

pentru sezonul rece a anului; 

 A.O. Speranță și Caritate – acord de colaborare în 

contextul susținerii familiilor cu copii (Caravana de 

Crăciun); 

 Asociația de Voluntariat PUER din Italia –acord de 

colaborare privind asigurarea unor vacanțe gratuite 

copiilor orfani în Republica Italiană. 

 Asociația VOSH CANADA - acord de colaborare în 

contextul efectuării controlului oftalmologic și asigurării 

cu ochelari a persoanelor cu dizabilități de văz, copii și 

vârstnici. 

 A.O. Concordia. Proiecte Sociale - acord de   

colaborare privind susținerea financiară a casei de copii 

de tip familial din s. Cojușna pentru copii rămași fără 

ocrotire părintească  

 

proiect social  

Nr. familiilor susținute 

 

15 

 

20 

 

22 

 

25 

 

15 

 

proiect social 

Nr. vârstnicilor 

 

 

150 

 

 

175 

 

 

200 

 

 

233 

 

 

250 

 

Nr. încălțămintei pentru 

copii 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

250 

 

 

300 

 

 

- 

 

Nr. cadourilor pentru copii 

 

125 

 

130 

 

230 

 

220 

 

- 

 

Nr. copiilor  

donații, sponsori 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

- 

 

proiect social 

Nr. beneficiarilor asigurați 

cu ochelari 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2500 

 

 

2200 

 

 

- 

 

 copii rămași fără ocrotire 

părintească 

 

7 7 8 9 9 

 

 

Obiectivul 3.Integrarea copiilor din familii vulnerabile în societate  
7. Dezvoltarea colaborării 

intersectoriale și sprijinirea 

comunităților în vederea 

prevenirii cazurilor de neglijare, 

abuz, trafic și exploatare a 

copilului 

 

7. 1 Realizarea instruirilor, seminarelor cu reprezentanți a 

administrației publice locale, din domeniul sănătății, educației și 

organe de drept privind aplicabilitatea cadrului de protecție a 

copilului în cazurile de violență în familie, trafic, etc 

7.2 Susținerea echipelor multidisciplinare de specialiști la nivel 

local în vederea prevenirii sau cazurile sesizării de abuz, violență, 

trafic a copiilor din comunitate 

 

Nr. seminarelor 

 

4 

 

6 

 

4 

 

4 

 

2 

Nr. ședințelor EMD violență 10 10 14 12 6 

Nr. ședințelor EMD trafic 

 

5 

 

5 10 12 4 

8. Acordarea sprijinului 

metodologic autorităților locale 

responsabile de domeniul 

protecției copilului 

8.1 Realizarea seminarelor, atelierelor de lucru cu autoritățile 

tutelare locale în contextul consolidării cunoștințelor privind 

domeniul protecției drepturilor copilului 

8.2 Realizarea activităților de informare, sensibilizare și 

diseminare a materialelor tematice în comunitate, în parteneriat 

cu ONG-urile de profil 

Nr. seminarelor 6 6 4 4 2 

Nr. atelierelor de lucru 10 10 14 12 6 

Nr. campanii de informare 

 

12 10 10 10 4 
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Obiectivul 4. Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și cu dizabilități 
9. Prestarea serviciilor de 

recuperare/ reabilitare pentru 

persoanele vârstnice și cu 

dizabilități în cadrul centrelor 

sanatoriale Victoria din or. 

Sergheevca, Ucraina și 

Speranța,  

or. Vadul lui Vodă,  

mun. Chișinău 

 

9.1 Recepționarea cererilor privind asigurarea 

dreptului la bilet de reabilitarea sanatorială; 

9.2  Eliberarea biletelor de reabilitare sanatoriale 

acordate persoanelor vârstnice și cu 

dizabilități; 

9.3 Prezentarea rapoartelor privind recepționarea 

și eliberarea biletelor sanatoriale. 

 

 

 

Nr. cererilor beneficiarilor 

 

 

388 

 

 

435 

 

 

445 

 

 

610 

 

 

174 

Nr. biletelor sanatoriale 

eliberate  

193 

 

225 

 

254 

 

377 

 

62 

 

Nr. rapoartelor către MSMPS 4 4 4 4 4 

10.  Prestarea serviciilor de 

plasament și îngrijire pentru 

beneficiarii Centrului de plasament 

pentru persoane vârstnice și adulte 

din               com. Micleușeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Recepționarea și perfectarea dosarelor 

beneficiarilor conform managementului de caz 

Nr. dosare beneficiari 13 18 24 22 22 

10.2  Prestarea serviciilor de plasament și 

îngrijirea anuală a beneficiarilor; 

buget raional mii lei 

Nr. serviciilor sociale 997,5 1083,5 1726,3 1512,8 2048,1 

10.3  Construirea gardului din jurul Centrului de 

plasament  

buget raional mii lei 

gard în jurul Centrului - - 341,2 - - 

10.4  Gazificarea Centrului de plasament 

buget raional mii lei 

sistem de gazificare - - 210,2 - - 

10.6. Reparația blocului alimentar al Centrului de 

plasament; 

buget raional mii lei 

bloc alimentar renovat - - - - 537,8 

10.5 Dotarea blocului alimentar cu utilajul 

corespunzător normelor sanitare 

buget raional mii lei 

utilaj bloc alimentar - - - 31,4 18,1 

10.6 Reparația blocului sanitar al Centrului de 

plasament 

buget raional mii lei 

bloc sanitar reparat -- - - - 283,4 

10.7 Reamenajarea spațiului de odihnă și 

agrement al beneficiarilor - curtea Centrului de 

plasament 

buget local mii lei 

foișor de odihnă, trandafiri de 

ogradă, scrânciob din lemn  

 

- - - 98,6 - 

11. Prestarea serviciului 

protezare și ortopedie 

persoanelor vârstnice și cu 

dizabilități 

 

11.1 Recepționarea, perfectarea dosarelor 

beneficiarilor de serviciilor de protezare și 

ortopedie și referirea către Centrul Republican de 

Protezare și Ortopedie 

11.2 Asigurarea beneficiarilor cu încălțăminte 

ortopedică 

11.3 Asigurarea beneficiarilor cu bandaje, 

bastoane, corseturi 

11.4 Asigurarea beneficiarilor cu cărucioare 

Nr. dosarelor beneficiarilor  - 423 466 224 333 

Nr. beneficiarilor asigurați cu 

încălțăminte ortopedică, 

specială, protetică; 

 

- 

 

 

263 

 

 

297 

 

 

110 

 

 

185 

 

Nr. beneficiarilor asigurați cu 

premergătoare, bastoane; 

- 

 

91 

 

107 

 

85 

 

100 

 

Nr. beneficiarilor asigurați cu 

cărucioare 

- 

 

69 

 

62 

 

29 

 

48 
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(scaune rulante) buget raional, mii lei - 11,8 14,5 33,7 24,3 

12. Asigurarea prestării 

serviciului asistență personală 

persoanelor cu grad sever de 

dezabilitate 

12.1 Recepționarea și perfectarea dosarelor 

beneficiarilor conform managementului de caz 

12.2 Angajarea asistenților personali conform 

legislației 

12.3  Monitorizarea activității asistenților 

personali privind prestarea serviciilor de asistență 

și îngrijire persoanelor cu dezabilități severe, 

conform standardelor  minime de calitate 

 

Nr. dosarelor  65 80 80 90 160 

Nr. unităților aprobate 34 44 62 62 112 

Nr. asistenților personali  60 77 79 80 132 

Nr. beneficiarilor  60 77 79 80 132 

Nr. vizitelor monitorizări 120 145 160 160 265 

 

buget raional, mii lei 

 

1171,6 

 

1333,3 

 

1649,4 

 

2544,8 

 

2596,2 

buget cu destinație specială 

(ANAS) 

 - 316,17 402,0 2200,4 

13. Asigurarea funcționalității 

serviciului Îngrijire socială la 

domiciliu persoanelor vârstnice 

și cu dizabilități 

13.1. Identificarea și perfectarea dosarelor 

beneficiarilor conform managementului de caz 

13.2 Angajarea lucrătorilor sociali conform 

prevederilor legale 

13.3 Monitorizarea activității prestate de lucrători 

persoanelor în etate și cu dezabilități, conform 

standardelor  minime de calitate 

13.4 Realizarea instruirilor continue a lucrătorilor 

sociali 

13.5  Asigurarea cu echipament de lucru a 

lucrătorilor sociali. 

Nr. unităților lucrători sociali 40 30 30 30 30 

Nr. dosarelor beneficiarilor 360 223 239 252 240 

Nr. vizitelor monitorizări 720 445 480 500 480 

Nr. instruirilor lucrătorilor 

sociali 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

2 

 

echipament sezonier de 

protecție 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

buget raional total, mii lei 

 

1860,6 

 

1548,7 

 

1373,6 

 

1532,3 

 

2163,7 

14. Prestarea serviciului Sprijin 

monetar adresat persoanelor/ 

familiilor defavorizate 

14.1 Identificarea și perfectarea dosarelor 

beneficiarilor conform managementului de caz 

14.2  Referirea cazurilor către Comisia raională 

privind acordarea suportului monetar 

persoanelor/familiilor defavorizate 

Nr. beneficiarilor - - 122 102 34 

buget cu destinație specială, 

mii lei (ANAS) 

- 

 

 

- 

 

 

408,2 360,6 111,2 

15. Prestarea serviciului 

plasament familial pentru adulți 

cu dizabilități 

15.1 Identificarea și perfectarea dosarelor 

beneficiarilor conform managementului de caz; 

15.2 Referirea cazurilor către Comisia raională 

privind plasamentul persoanelor; 

15.3 Monitorizarea periodică a situației 

beneficiarilor aflați în plasament. 

  

Nr. beneficiarilor 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

Nr. rapoartelor de  

monitorizare 

4 

 

8 

 

4 

 

8 

 

4 

 

buget raional, mii lei 

 

53,5 57,6 62,6 113,8 151,0 

16. Instituirea și prestarea 

serviciului Pachet alimentar 

adresat persoanelor/ familiilor 

defavorizate 

16.1 Instituirea serviciului social, elaborarea 

proiectului de decizie și a regulamentului de 

funcționare 

 16.2 Identificarea și perfectarea dosarelor 

beneficiarilor conform managementului de caz 

16.3 Referirea cazurilor către Comisia raională 

privind acordarea pachetului alimentar 

persoanelor/familiilor defavorizate 

proiect de decizie elaborat - - - - 1 

Nr. beneficiari - - - - 990 

Nr. pachete alimentare 

 

- 

 

- 

 

 - 

 

990 

 

buget raiona, mii lei            - - - - 

 

183,15 

17.Acordarea compensației 17.1 Identificarea și recepționarea actelor Nr. beneficiarilor 5490 5382 5256 4935 4824 
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pentru serviciile de transport 

persoanelor cu dizabilități și 

însoțitorilor 

beneficiarilor 

17.2 Crearea trimestrial a listelor de plată și 

realizarea transferurilor 

buget raional, mii lei 

 

 

1777,3 1923,3 1703,5 1889,8 1843,6 

18. Asigurarea dreptului la 

prestația socială ajutor social și 

ajutor pentru perioada rece a 

anului 

18.1 Recepționarea cererilor de ajutor social și 

procesarea în sistemul automatizat asistență 

socială (SIAS) 

18.2 Crearea listelor de plată și registrelor de 

plată 

Nr. cererilor de ajutor social 2250 1850 1504 1450 1550 

Nr. beneficiarilor de ajutor soc 1663 1504 1387 1217 1414 

Nr. cererilor APRA 2250 1750 1730 907067 1273963 

Nr. beneficiarilor APRA 1638 1647 1613 1850 2250 

buget de stat ajutor social 1257648 1107267 947403 1785 2099 

buget de stat APRA 

(CNAS, mii lei) 

552438 531378 532735 748837 891416 

Obiectivul 5. Respectarea drepturilor copilului 
19. Prestarea serviciului Sprijin 

familial pentru familiile cu copii 

aflați în situație de dificultate 

19.1 Realizarea acțiunilor și programelor de prevenire a 

situațiilor de risc pentru familiile cu copii 

19.2 Identificarea și perfectarea dosarelor beneficiarilor 

conform managementului de caz 

19.3 Referirea cazurilor familiilor cu copii în situație de risc 

către Comisia raională privind acordarea suportului 

financiar 

19.4  Monitorizarea utilizării ajutorului bănesc 

 

 

Nr. dosarelor 

Nr. beneficiarilor 

buget cu destinație specială 

mii lei (ANAS), mii lei 

 

 

- 

 

- 

 

347 

 

321 

 

61 

- - 347 321 61 

- - 1185,9 1081,4 148,5 

20. Serviciul de tip familial 

tutelă/curatelă asupra copiilor minori 

rămași fără ocrotire părintească 

20.1 Identificarea și perfectarea dosarelor copiilor minori 

rămași fără ocrotire părintească și copiilor adoptați 

20.2 Referirea cazurilor către Comisia raională protecția 

copilului aflat în dificultate privind plasamentul planificat al 

minorilor 

20.3 Asigurarea în cooperare cu autorităţile tutelare locale, 

instituţiile care activează în domeniile educaţiei, ocrotirii 

sănătăţii, precum şi cu organele de drept, măsurile necesare 

privind protecția drepturilor copilului 

20.4 Stabilirea lunare a plăților indemnizațiilor pentru copii 

minori tutelați și cei adoptați 

Nr. dosarelor copii rămași fără 

ocrotire părintească  

140 

 

130 

 

110 

 

115 

 

123 

 

 numărul copiilor adoptați, 34 38 36 34 34 

Nr. comisiilor organizate 

 

8 

 

12 

 

10 

 

12 

 

5 

 

Nr. rapoartelor monitorizare 96 130 155 215 68 

Nr. măsurilor de informare a 

comunității, autorităților 

10 

 

12 

 

12 

 

10 

 

4 

 

buget cu destinație specială 

mii lei (ANAS) 

1345,3 1249,0 1190,2 1576,5 1980,6 

21. Organizarea și funcționarea 

serviciului social asistență parentală 

profesionistă și case de copii de tip 

familial  

21.1 Promovarea serviciului în comunitate 

21.2 Identificarea potențialilor asistenți parentali 

profesioniști  

21.3 Identificarea și perfectarea dosarelor copiilor minori 

rămași fără ocrotire părintească 

21.4  Referirea cazurilor către Comisia protecția copilului 

aflat în dificultate privind plasamentul planificat al 

minorilor 

21.5 Monitorizarea periodică a situației 

minorilor aflați în plasament 

21.6  Realizarea programelor de consolidare a 

competențelor parentale 

Nr. pliantelor  10 30 35 40 20 

Nr. activităților informare și 

sensibilizare 

5 8 10 

 

12 

 

10 

 

Nr. asistenților parentali 

profesioniști/ 

8 

 

8 

 

8 

 

7 

 

8 

 

Nr. părinților educatori  4 4 2 2 2 

Nr. dosarelor copii rămași fără 

ocrotire părintească; 

44 22 28 32 36 

Nr. rapoartelor monitorizări 

 

44 

 

22 

 

28 

 

32 

 

36 

 

buget local, mii lei  2056,7 2043,4 2065,0 1343,4 1462,2 
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Domeniul: SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

Obiectivul 1. Eficientizarea sistemului de învățământ prin sporirea gradului de participare la educaţie în raion. 
Acțiuni Subacțiuni Indicatori de realizare Perioada de implementare 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Motivarea şi retenţia 

specialiştilor de profil în 

raion  

 

1.1 Formarea continuă a cadrelor didactice 

(recalificarea cadrelor didactice) 

Contingent didactic 1114 1060 1067 1092 1064 

Cadre formate 541 429 433 1583 703 

Cadre recalificate 1 1 2 6 2 

Cadre atestate 267 231 91 137 108 

1.2 Motivarea şi susţinerea cadrelor didactice 

privind creşterea profesională la nivel raional prin 

acordarea premiilor bănești, diplomelor de merit 

pentru rezultatele deosebite în cadrul concursului 

pedagogul anului și rezultatele elevilor în cadrul 

olimpiadelor raionale 

Nr. de cadre didactice susţinute 420 415 405 403 388 

Nr. distincţiilor 7 9 7 11 7 

Alocaţii financiare pentru premii,mii 

lei  

518,4 118,0 568,5 468,5 490,6 

Nr. de diplome de merit oferite 402 393 402 403 385 

2. Îmbunătăţirea 

planificării şi 

managementului reţelei 

instituţiilor n 

modernizarea bazei 

tehnico - materiale din 

raion 

2.1 Asigurarea dezvoltării sistemului de învăţământ 

raional şi sporirea  calităţii în educaţiei  prin 

susţinere financiară 

Buget planificat, mii lei 118 861,6 128 146,40 135 656,43 175 413,70 188 647,64 

Buget executat, mii lei 106 289,7 124 125,18 125 387,74 161 909,78 122 073,92 

Rata executării, mii lei 89,5 96,9 92,4 92,3 64,7 

2.3 Asigurarea instituţiilor de învățământ cu 

calculatoare, acces la internet şi infrastructura 

necesară implementării cu succes a tehnologiilor 

informaţionale şi a comunicaţiilor în procesul 

educaţional 

Nr. de calculatoare, 

tehnică de calcul 

22 32 15 82 72 

Alocaţii financiare, mii lei 316 537,0 

 

520 087,0 

 

 

172 340,0 

 

240 036,0 

 

82 121,0 

 

2.4 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 

0 0 0 0 0 

 2.5 Asigurarea instituţiilor de învăţământ cu energie 

termică 

Alocaţii financiare pentru procurarea 

carburanţilor gazoşi, solizi, mii lei 

6 427,0 6 008,9 5 895,8 5 575,8 4 984,5 

2.6 Crearea unui liceu clasic în raion Liceu creat 0 0 0 0 0 

2.7 Adaptarea unor edificii pentru cămin Nr. de edificii 0 0 0 0 0 

2.8 Inventarierea tuturor spaţiilor instituționale din 

raion 

Nr. de inventariere 1 1 1 1 1 

Rata utilizării spaţiilor educaţionale  12 edif. sub 

50 

13 edif. –60-

70 

35 edif. - 80-

100 

7 edif.-100 

12 edif. 

sub 50 

13 edif. –

60-70 

35 edif. - 

80-100 

7 edif.-100 

12 edif. sub 

50 

13 edif. –60-

70 

35 edif. - 80-

100 

7 edif.-100 

12 edif. sub 

50 

13 edif. –60-

70 

35 edif. - 80-

100 

7 edif.-100 

12 edif. sub 

50 

13 edif. –60-

70 

35 edif. - 80-

100 

7 edif.-100 

2.9 Majorarea și diversificarea numărului de 

cercuri, secții sportive, filialelor din cadrul 

instituțiilor complementare 

Nr. de cercuri 41 42 40 42 42 

Nr. de secţii sportive şi filiale 32 31 31 32 35 

Nr. beneficiarilor 1016 978 935 982 1028 

2.10  Dezvoltarea şi diversificarea programelor 

extraşcolare 

Nr. de cercuri exstraşcolare 108 115 132 148 148 

Nr. de colective 18 20 23 19 19 
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Nr. de participanţi 2145 2660 3198 3210 3210 

Nr. de programe extraşcolare 

suplimentar elaborate 

0 0 0 0 

 

0 

2.11  Participarea în cadrul  concursurilor naţionale 

şi internaţionale 

Nr. concursurilor organizate 8 11 13 15 Nerealizat 

Nr. de tineri participanţi 190 210 260 355 0 

Obiectivul 2.  Promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educațională în vederea evitării excluderii sau marginalizării copiilor, tinerilor şi adulților în raion 
1. Reducerea 

abandonului școlar 

1.1 Realizarea activităților de prevenire a 

abandonului școlar  

Nr. elevilor neşcolarizaţi 2 2 1 3 1 

Rata şcolarizării 99,94 99,96 99,98 99,89 99,98 

Nr. elevilor cu abandon şcolar 3 2 1 1 1 

Nr. de ghiduri informative distribuite 0 0 0 0 0 

1.2 Organizarea campaniilor de informare pentru 

părinţi despre necesitatea şcolarizării şi încadrării 

copiilor în învățământul obligatoriu şi despre 

necesitatea continuării studiilor. 

Nr. de companii de sensibilizare; 2 2 2 2 2 

Nr. de vizite efectuate în familiile 

vulnerabile. 

600 560 500 400 online 

 

 

1.3 Organizarea odihnei de vară, a  activităților 

extrașcolare pentru copii proveniți din grupurile 

dezavantajoase 

Nr. şcolilor de vară organizate  1 1 1 1 0 

Suma alocaţiilor pentru organizarea 

odihnei în COACT „Divertis”, mii lei 

  1 900,0 1 690,0 1 200,0 1 660,0 210,0 

Alocaţii pentru reparaţii capitale în 

COACT „Divertis” 

477 294,0 835 200,0 5 458 390,

0 

2 737 481,0 - 

Nr. de benefiiari 960 960 960 960 0 

Nr. taberelor cu sejur de zi 0 0 0 1 0 

Nr. de beneficiari 0 0 0 50 0 

2. Crearea unui mediu 

educaţional prietenos, 

accesibil, capabil să 

răspundă aşteptărilor şi 

cerinţelor speciale ale 

beneficiarilor 

 

 

2.1 Implementarea de programe de responsabilizare 

a familiei, administraţiei publice locale, 

comunităţii, instituţiilor de învățământ privind 

asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la 

educaţie de calitate 

Programe implementate 

Codul Educaţiei 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Nr. comitetelor părinteşti 67 67 67 67 67 

Nr. consiliilor şcolare ale elevilor 26 26 26 26 26 

Nr. consiliilor raionale ale elevilor 1 1 1 1 1  Nr.beneficari 

de odihnă 

peste 

hotarele ţării 

45 45 45 70 0 

2.2 Conlucrarea ONG-urilor  cu instituţiile de 

învățământ prin organizarea diverselor evenimente, 

pentru implicarea şi motivarea elevului 

Concursuri, jocuri intelectuale 

realizate 
8 10 10 12 7 

Nr. de elevi implicaţi 195 245 235 310 150 

2.3 Încurajarea proceselor de creare a asociaţiilor 

de părinţi şi grupuri de sprijin pentru promovarea și 

respectarea drepturilor copiilor 

Crearea asociaţiilor părinteşti 7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 2.4 Diversificarea formelor şi metodelor de formare 

profesională continuă: stagii, seminare, trening-

uri,etc., la nivel raional 

Nr. de stagii 2 2 3 6 4 

Nr. de seminare/trening-uri/ mese 

rotunde organizate 

40 

 

44 

 

32 

 

54 

 

36 

 

Nr. de beneficiari 700 680 650 1583 670 

Alocaţii pentru formare/recalificare, 

mii lei 

590,0 685,0 826,9 800,0 800,0 

Alocaţii pentru activităţi metodice, mii 

lei 

250,0 265,0 300,0 600,0 600,0 

2.5 Dezvoltarea reţelei şcolilor de circumscripţie şi Nr. şcolilor de circumscripţie 8 9 10 10 10 
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asugurarea transportului specializat pentru elevi din 

instituţiile ce urmează a fi reorganizate 

Nr. de localităţi arondate 14 14 16 16 16   

Suma 

alocaţiilor 

pentru 

organizarea 

transportului 

elevilor, mii 

lei 

 

1 400,0 

 

1 600,0 

 

1 996,5 

 

3000,0 

 

3000,0 Nr. de copii transportaţi 553 618 703 745 716 

Nr. de unităţi de transport şcolare 7 7 7 7 7 

Nr. de unităţi de transport arendat 7 7 7 7 7 

2.6 Susţinerea mediului educaţional prin 

conlucrarea intensă cu mediul de afaceri prin 

impulsionarea elevilor şi cadrele didactice 

Nr. instituţiilor beneficiarei de proiecte          2 1 2 3 6 

Nr. de instituţiilor în reparaţii curente          26 26 26 26 26 

Nr. instituţiilor în reparaţii capitale, 

reparaţii a sistemelor şi elementelor de 

infrastructură 

         9 

 

 

24 

 

17  

 

 

9 

 

3 

 

 

Surse financiare alocate, mii lei   5 028,656 9 622,737 15 295,471 9 921,074 9 752 000,0 

 2.7 Crearea şi dezvoltarea serviciilor  

psihopedagogie şi de consiliere în grădiniţe şi şcoli 

Nr. de unităţi/ SAP 1 1 1 1 1 

Nr. de colaboratori 8 8 8 8 8 

Nr. de şedinţe organizate  78 55 117 78 82 

Nr. de servicii prestate 229 404 454 386 229 

Nr. de seminare organizate  146 181 79 86 64 

Nr. copiilor evaluaţi       97 312 182 206 331 

Nr. de beneficiari 586 312 531 498 520 

2.8 Asigurarea cu manuale, alte materiale didactice 

și echipamente școlare adaptate la necesitățile 

persoanelor cu dizabilități, necesare pentru procesul 

de educație în toate instituțiile de învățământ din 

raion 

Rata asigurării cu materiale didactice 

și echipamente școlare  

100 100 100 100 100 

Rata asigurării elevilor cu manuale 

şcolar 

100 100 100 100 100 

Suma alocaţiilor pentru acoperirea 

necesităţilor de manuale şcolare, mii 

lei 

669,074 683,437 355, 755 187,450 782,538 

2.9 Dezvoltarea și promovarea educației incluzive 

în raion Asigurarea căilor de acces a tuturor elevilor 

cu dezabilităţi fizice în toate instituţiile de 

învăţământ de toate tipurile  

Nr. de pante de acces pentru copii cu 

dizabilităţi 

0 2 2 4 4 

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

performanţei 

educaţionale prin 

creşterea calităţii 

procesului de 

învățământ din raion 

1.1 Evaluarea internă anuală a  programelor  de  

studii  de  la  toate  formele de învățământ, bazată 

pe standardele la nivel naţional (aplicarea 

programelor şcolare în vigoare) 

Programele şcolare aplicate, 

implementare curriculum 

67 

 

67 67 67 67 

Nr. instituţiilor ce aplică teze 

semestriale 

10 10 10 10 10 

Nr. instituţiilor evaluate prin examene 

de absolvire  

26 26 26 26 26 

Suma alocaţiilor pentru organizarea 

examenelor de absolvire, mii lei  

170,0 170,0 220,0 220,0 220,0 

1.1 Evaluarea internă anuală a  programelor  de  

studii  de  la  toate  formele de învățământ, bazată 

pe standardele la nivel naţional (aplicarea 

programelor şcolare în vigoare) 

Programele şcolare aplicate, 

implementare curriculum 

67 

 

67 67 67 67 

Nr. instituţiilor ce aplică teze 

semestriale 

10 10 10 10 10 

Nr. instituţiilor evaluate prin examene 

de absolvire  

26 26 26 26 26 
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Suma alocaţiilor pentru organizarea 

examenelor de absolvire, mii lei  

170,0 170,0 220,0 220,0 220,0 

1.2 Monitorizarea indicatorilor de calitate 

(Metodele de predare-învățare, instrumentele de 

evaluare şi rezultatele elevilor la evaluarea curentă) 

 

 

Rata indicatorilor de calitate (la 

examene) 

Calitatea – 

33,9 

Promovabi

litatea 97,8 

Calitatea – 

36,5 

Promovabili

tatea –96,7 

Calitatea – 

35,2 

Promovabilit

atea –94,8 

Calitatea – 

41,1 

Promovabilitat

ea -96,5 

Calitatea – 

37 

Promovabili

tatea -100 

Nr. de participări la olimpiade şcolare 607 716 716 661 764 

Suma alocaţiilor pentru organizarea 

olimpiadelor şcolare, mii lei 

210,6 210,6 310,6 310,6 310,6 

Nr. de participări la  

concursuri 

190 210 260 355 0 

1.3 Promovarea cu  ajutorul  mass-media,  a  ofertei  

educaţionale a instituţiilor de învățământ din raion, 

în vederea asigurării calităţii personalului didactic, 

a calităţii instruirii 

Nr. instituţii ce dispun de revistele 

locale 

6 7 10 11 11 

Nr. instituţii ce completează baza de 

date ONLINE ( SAPD, SIME, SPCG) 

26 26 26 26 26 

Nr. instituţiilor cu publicitate la TV, 

Facebook, Skype, Viber,  etc 

26 26 26 26 26 

1.4 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 

cu elevii 

2 1 4 4 0 

Nr. de manifestări interne 236 304 356 338 115 

Nr. de participanţi 169 202 262 335 286 

Nr. de publicaţii în reviste locale 132 145 139 176 76 

1.4 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 cu elevii 2 1 4 4 0 

Nr. de manifestări interne 236 304 356 338 115 

Nr. de participanţi 169 202 262 335 286 

Nr. de publicaţii în reviste locale 132 145 139 176 76 

1.5 Creşterea gradului de implicare a cadrelor 

didactice în acţiuni menite să promoveze imaginea 

instituţiilor de învățământ din raion  în  cadrul  

mediului de specialitate, economic şi social 

Nr. de acţiuni organizate 182 216 228 234 76 

Nr. de participanţi 2600 3112 4233 4166 2398 

Nr. de formatori republicani 2 2 3 5 5 

Nr. de formatori raionali 48 61 97 102 102 

1.6 Extinderea  gradului  de  cooperare cu  alte  

instituţii de învățământ din Republica Moldova şi 

de peste hotare. 

Nr. de Acorduri de colaborare 8 9 10 10 10 

State/localităţi  colaboratoare România  

(judeţele  

Maramureş

, Ilfov, 

Harghita, 

Suceava, 

Gorj, 

Galaţi, 

Prahova, 

Argeş) 

 

România  

(judeţele  

Maramureş, 

Ilfov, 

Harghita, 

Suceava, 

Gorj, Galaţi, 

Prahova, 

Argeş), 

Polonia 

România  

(judeţele  

Maramureş, 

Ilfov, 

Harghita, 

Suceava, 

Gorj, Galaţi, 

Prahova, 

Argeş), 

Polonia, 

Belarus 

România  

(judeţele  

Maramureş, 

Ilfov, 

Harghita, 

Suceava, Gorj, 

Galaţi, 

Prahova, 

Argeş) ,  

Polonia, 

Belarus 

România  

(judeţele  

Maramureş, 

Ilfov, 

Harghita, 

Suceava, 

Gorj, 

Galaţi, 

Prahova, 

Argeş),  

Polonia, 

Belarus 
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1.7 Elaborarea strategiei de evaluare internă a 

calităţii pentru fiecare instituţie educaţională. 

Strategie elaborată Metodologii aprobate de MECC privind evaluarea cadrelor didactice şi  

manageriale 

Nr. de instituţii ce implementează 69 69 69 69 69 

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

o mai bună înţelegere a demersului educaţional 
1. Optimizarea 

comunicării dintre elevi, 

părinte şi cadre 

didactice 

1.1 Angajamentul părinţilor de a se implica în 

problemele şcolii (de ex: propuneri făcute de părinţi 

pentru eliminarea cazurilor de violenţă) 

Nr. comitetelor părinteşti instituţionale 67 67 67 67 67 

Nr. comitetlor părinteşti de clasă  415 404 403 401 403 

Nr. adunărilor părinteşti generale 134 134 134 134 134 

Nr. adunărilor părinteşti de clasă  830 808 806 802 806 

Propuneri elaborate Înregistrate la nivel local  

1.2 Propuneri de îmbunătăţirea a regulamentului cu 

ajutorul părinţilor 

Propuneri elaborate Instituţiile activează în baza Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de învăţămînt aprobat de MECC 

1.3 Implicarea părinţilor în organizarea şi 

desfăşurarea serbării de Crăciun, 8 Martie, Toamna 

de AUR, 1 iunie - Ziua Copilului şi alte activităţi 

Organizarea evenimentelor/anual 156 196 245 271 52 

Nr. de părinţi participanţi 5 680 9 800 12 225 13 355 2600 

1.4 Organizarea unor excursii împreună cu părinţii. Nr. de excursii/sezonier 56 45 78 67 0 

Nr. de părinţi implicaţi 112 91 76 56 0 

1.5 Instituirea Universităţii pentru părinți  Universitate pentru părinți creat 3 3 3 3 3 

1.6 Fondarea Consiliului raional  al părinților  și a 

unei rețele de socializare  ce ar fortifica 

parteneriatul școală-familie 

Consiliului raional  al părinților  creat;  0 0 0 0 0 

Reţea de socializare creat/ pagină pe 

facebook 

26 26 26 26 26 

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

1. Crearea condiţiilor 

optime de dezvoltare 

timpurie a copilului  

 

1.1 Asigurarea calităţii procesului educaţional 

timpuriu prin standardele educaţionale de stat şi a 

Curriculumului Naţional 

Implementare Curricula IET, 

Nr.instituţii 

37 

 

39 

 

39 

 

41 41 

 

Documente anuale reglatorii Organizarea 

procesului 

educaţional 

pentru anul 

de studii 

2016 

Organizarea 

procesului 

educaţional 

pentru anul 

de studii 

2017 

Organizarea 

procesului 

educaţional 

pentru anul 

de studii 

2018 

Organizarea 

procesului 

educaţional 

pentru anul 

de studii 

2019 

Organizarea 

procesului 

educaţional 

pentru anul 

de studii 

2020 

1.2 Dezvoltarea profesională a cadrului didactic 

din educaţia timpurie prin cursuri de 

perfecţionare, reuniuni metodico-ştiinţifice, 

conferințe, simpozioane, mese rotunde, 

workshop-uri, seminare practice, schimburi de 

experienţă, autoinstruire şi activităţi metodico-

ştiinţifice şi psihopedagogice 

Nr. de cursuri de perfecţionare; 16 25 30 31 34 

Nr. de participanţi; 355 320 351 342 330 

Nr. de reuniuni metodico-

ştiinţifice/conferințe/simpozioane/ mese 

rotunde/ workshop-uri/ seminare 

practice/ schimburi de experienţă/ 

autoinstruire/ activităţi metodico-

ştiinţifice/ psihopedagogie. 

40 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

1.3 Asigurarea cu materiale didactice şi tehnico-

materiale a instituţiilor de educaţie şi dezvoltare 

timpurie a copiilor din raion 

Rata asigurării cu materiale didactice şi 

tehnico-materială  

45 56 65 71 78 

1.4 Aderarea la programe sociale complexe de 

ajutoare a copiilor defavorizaţi pentru a le 

Nr. de programe sociale 0 0 0 0 0 
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asigura accesul la o educaţie de calitate 

1.5 Extinderea edificiilor pentru educaţia 

timpurie 

Nr. de edificii deschise 0 2 0 2 0 

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

1. Crearea condiţiilor 

optime sportive în 

cadrul instituţiilor de 

învățământ 

1.1 Asigurarea cu bază tehnico-materială a sălilor 

de sport din cadrul instituţiilor de învățământ 

Inventarierea necesarului de echipament 

sportiv pentru sălile de sport 

Realizat  

Săli  sport – 

20 

Terenuri - 22 

Instituţii cu 

bune practici 

– 15  

Realizat  

Săli  sport – 

20 

Terenuri  - 

22 

Instituţii cu 

bune practici 

– 15  

Realizat  

Săli  sport – 

20 

Terenuri - 22 

Instituţii cu 

bune practici 

– 15  

Realizat  

Săli  sport – 

20 

Terenuri - 22 

Instituţii cu 

bune practici 

– 15  

Realizat  

Săli  sport – 

20 

Terenuri  - 

22 

Instituţii cu 

bune practici 

– 15  

1.2 Dotarea şi procurarea echipamentului necesar 

sportiv pentru instituţiile educaţionale 

Săli sportive dotate cu echipament 

necesar 

15 15 15 16 16 

1.3 Construcția, amenajare locurilor sportive: 

terenuri de sport  (volei, fotbal, etc.) şi piscine 

Terenuri de sport construite și 

amenajate 

2 2 1 18 4 

Alocaţii financiare pentru construcţia 

şcolii sportive, mii lei  

- 928 796,14 18 052 494,0  - - 

Alocaţii financiare pentru construcţia 

Complexului sportiv raional Pănăşeşti, 

mii lei 

- - 57 124 900,0 - - 

Domeniul: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ   

Obiectivul 1 Mediul de afaceri 
Acțiuni Subacțiuni Indicatori de realizare  Perioada de realizare 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Instruirea antreprenorilor  

și potențialilor antreprenori 

privind crearea și 

dezvoltarea afacerilor proprii 

1.1. Organizarea și desfășurarea seminariilor de 

instruire referitor la  procedura de inițiere a unei 

afaceri. 

Nr. de seminare  

Nr. de participanți 

2 

60 

1 

34 

3 

52 

1 

         30 

- 

1.2.  Organizarea și desfășurarea seminarelor de 

instruire referitor la abilitățile de atragere a 

mijloacelor financiare pentru dezvoltarea afacerilor 

Nr. de seminare  

Nr. de participanți 

2 

46 

2 

43 

1 

34 

1 

26 

- 

2. Acordarea asistență 

antreprenorilor în privința 

asigurării vânzărilor în afara 

raionului inclusiv  exportul 

2.1. Acordarea asistenței antreprenorilor în elaborarea 

proiectelor investiționale 

Nr. de antreprenori susținuți - 3 1 14 - 

2.2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor de 

participare la expoziții tîrguri  naționale și 

internaționale 

Nr. de evenimente la care sa 

participat 

Nr. de participanți 

2 

19 

1 

3 

1 

5 

1 

14 

1 

2 

3. Eficientizarea dialogului 

dintre antreprenori  și 

autoritățile publice locale, 

atât la nivel raional cât și la 

cel local 

3.1. Organizarea evenimentelor de tip târguri, 

expoziții locale și regionale pentru promovarea 

produselor raionale 

Nr. de expoziții 

Nr. de participanți 

2 

8 

2 

68 

1 

22 

 

1 

2 

- 

3.2. Organizarea întrunirilor între autoritățile centrale, 

locale cu oamenii mediului de afaceri din raion 

Nr. de instruiri 

Nr. de participanți 

1 

49 

1 

14 

2 

32 

1 

17 

- 
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3.3. Organizarea și desfășurarea concursului raional 

„Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor 

mici şi mijlociial” 

Nr. de participanți 

Nr. de nominații   

62 

7 

- - 100 

10 

- 

- 

Obectivul 2 Agricultură 

1. Susținerea proceselor de 

înființare a plantațiilor multe 

anuale noi ca măsura de 

revitalizare a viticulturii  

pomiculturii și a altor 

activități agricole cu valoare 

adăugată înaltă   

1.1.  Organizarea și desfășurarea seminariilor, 

meselor rotunde, instruirilor 

Nr. de instruiri,seminare 

Nr. de participanți 

13 

105 

4 

79 

3 

35 

1 

14 

- 

1.2.  Organizarea activităților de schimb de experiență  

între producătorii agricoli 

Nr. de evenimente 

Nr. de participanți 

2 

5 

Raionul 

Dubăsari 

1 

3 

Raionul 

Călăraș 

1 

17 

Raionul 

Strășeni 

1 

9 

Raionul 

Strășeni 

- 

1.3. Organizarea seminariilor de instruire și 

promovare a irigației mici 

Nr. de instruiri,seminare 

Nr. de participanți 

- 

 

1 

37 

1 

24 

3 

45 

- 

2. Susținerea proceselor de 

casare și defrișarea 

plantațiilor multianuale 

vechi, pentru reîntoarcerea 

lor în noul circuit agricol  

2.1. Organizarea și desfășurarea seminarelor, meselor 

rotunde, instruirilo. 

Nr. de instruiri,seminare 

Nr. de participanți 

3 

5 

1 1 

27 

1 

27 

- 

2.2. Acordarea asistenței informaționale privitor la 

procedurile de casare și defrișare a plantațiilor multe 

anuale vechi. 

Nr. de agricultori susținuți 

 

 

3 

 

4 

 

6 6 

 

3 

 

2.3. Organizarea și desfășurarea seminarelor, meselor 

rotunde, instruirilor referitor la necesitatea 

consolidării terenurilor agricole. 

Nr. meselor rotunde, seminarelor 

Nr. de participanți 

Locul desfășurări 

1 

22 

com. 

Rădeni 

1 

18 

com. 

Lozova 

4 

46 

s. Sireț 

1 

23 

s. Cojușna 

- 

 

Obiectivul: 3 Mediul   

1. Efectuarea lucrărilor de 

amenajare albiilor râurilor  

1.1. Elaborarea documentației tehnice de proiect 

pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a albiilor 

râurilor 

Nr. proiectelor  tehnice elaborate 

Nr. rîurilor curățate amenajate 

- 

2 

- 

3 

1 

4 

1 

2 

- 

1.2. Identificarea  posibilităților de curățare și 

adâncire a albiei râului Bîc pe porțiunea Bucovăț - 

Roșcani-lacul Ghidighici. 

Nr. de investitori indentificați 

Proect tehnic realizat 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 - 

2. Construcția și 

reconstrucția sistemelor 

centralizate de canalizare în 

localitățile raionului  

2.1. Dezvoltarea formelor de cooperarea inter – 

comunitară în domeniul salubrizării și managementul 

deșeurilor. 

Nr. de instruiri, seminare 2 4 4 - - 

2.2. Evaluarea potențialului de  colectare a apelor 

pluviale în raion prin intermediul reabilitări și 

construcției iazurilor și/sau heleșteie 

Nr. de izvoare, heleșteie reabilitate 3 5 2 1 1 

2.3. Dotarea cu echipamente  a serviciului public de 

salubrizare 

Nr. de unități de tehnică procurate 2 1 - - - 

3. Implementarea 

programelor de instruire și 

conștientizare privind  

asigurarea unui management 

integrat al deșeurilor la nivel 

intercomunal/interraional în 

regiuni  

3.1. Organizarea programelor de educație ecologică 

în școli. 

Nr. de instituții de învățămint  

Nr. de elevi instruiți, aproximativ 

24 

1800 

39 

7120 

39 

7150 

15 

739 

15 

650 
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Domeniul: CULTURĂ  

Obiectivul 1: Dezvoltarea industriei culturale prin salvgardarea şi promovarea patrimoniului cultural în toată diversitatea lui 
Acțiuni Subacțiuni Indicatori de realizare  Perioada de realizare 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Documentarea şi 

evidenţă a 

patrimoniului cultural 

raional 

1.1.Întocmirea registrelor patrimoniului 

cultural imaterial raional 

Nr. registre întocmite 

 

5 

Căpriana 

Pănășești 

Lozova 

Vorniceni 

Dolna 

8 

Micăuți 

Drăgușeni 

Rădeni 

Zamcioji 

Codreanca 

Romănești 

Greblești 

Negrești 

5 

Zubrești 

Recea 

Onești, 

Chirianca 

Voinova 

5 

Sireți 

Cojușna 

Roșcani 

Scoreni 

Ghelăuza 

4 

Strășeni 

Bucovăț 

Micleușeni 

Gălești 

1.2. Conservarea și restaurarea 

patrimoniului cultural raional material 

 

 

Registre formate și actualizate 34 

(în toate 

instituțiile de 

cultură) 

34 

(în toate 

instituțiile de 

cultură) 

34 

(în toate 

instituțiile de 

cultură) 

34 

(în toate 

instituțiile de 

cultură) 

34 

(în toate 

instituțiile de 

cultură) 

1.3. Consolidarea parteneriatului cu 

agențiile și asociațiile de promovare și 

protejare culturală din RM 

Nr. de acorduri de colaborare, 

parteneriate 

1 

Muzeul Național 

de Etnografie și 

Istorie Naturală 

 

1 

CNCPPIC 

1 

Centrul 

Republican 

pentru Copii și 

Tineret 

ARTICO 

2 

Muzeul 

Național 

Alexandru 

Pușkin, or. 

Chișinău 

Palatul 

Național 

”Nicolae 

Sulac” 

1 

Asociația 

muzical-corală 

2. Promovarea și 

încurajarea parteneriatelor 

și cooperării actorilor din 

sector 

2.1. Dezvoltarea programelor 

interculturale comune cu 

raioanele/regiunile înfrățite/comune 

Nr. de programe în comun 

elaborate 

 

 

 

 

 

Nr. de vizite anual efectuate 

1 

Programul 

Operațional 

Comun România  

- Republica 

Moldova 

 

 

3 

or. Ungheni 

or. Hîncești 

Jud. Iași 

3 

Rețeaua 

Națională a 

Tinerilor 

din Republica 

Moldova 

 

 

6 

Jud. Brăila, 

or.  Chișinău 

jud. Iași 

1 

Programe 

pentru 

consolidarea şi 

dezvoltarea  

turismului în  

raion 

 

10 

or. Chișinău, 

or Orhei, 

județele din 

România 

1 

Agenția 

turismului din 

Republica 

Moldova 

 

 

 

 

8 

în raioanele  

republicii 

1 

Programul 

Comun de 

dezvoltare 

locală 

integrală 

 

 

2 

2.2.Promovarea și identificarea 

parteneriatelor public – privat pentru 

Nr. de programe în comun 

elaborate 

2 2 2 2 1 
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asigurarea rețelei instituțiilor culturale 

din raion 

2.3. Crearea parteneriatelor dintre 

meșterii populari locali și diaspora 

moldovenească pentru promovarea 

produsului autohton în țările europene 

Nr. de programe în comun 

elaborate 

0 0 1 1 0 

Obiectivul. 2: Accesul populației la serviciile și produsul cultural în raionul Strășeni 

1. Repararea și ajustarea 

infrastructurii culturale la 

condițiile moderne de 

funcționare 

1.1Majorarea numărului de utilizatori de internet 

pentru dezvoltarea serviciilor culturale on-line 

Actualizarea informației 

Nr. de vizualizări 

2 5 5 7 9 

1.2.Reparația curentă a caselor de cultură din raionul 

Strășeni 

 

Nr. edificiilor 9 11 17 14 21 

1.3.Reabilitarea și refuncționarea edificiilor culturale 

în mediul rural 

 

 Lista edificiilor culturale 

reabilitate 

Sireți Cojușna Recea 

Roșcani  

Căpriana 

Pănășești 

Drăgușeni 

Dolna 

1.4. Crearea condițiilor de funcționare prin 

efectuarea lucrărilor de gazificare a caselor de 

cultură 

Edificiu cultural reabilitat 1 1 2 2 2 

1.5. Evaluarea stării tehnice a edificiilor culturale 

prioritare  

Gazificarea edificiilor 2 2 2 1 1 

1.6.Dezvoltarea unor companii de colectare a 

fondurilor pentru reabilitarea edificiilor culturale 

Lista de evaluare tehnică a 

edificiilor culturale 

0 0 14 17 3 

1.6. dotarea cu echipament necesar (instrumente 

muzicale, aparatajsonor, etc) a caselor de cultură 

Companii organizate 1 1 1 1 1 

1.7. Promovarea portului popular și a tradițiilor din 

raion 

Programe culturale 

organizate 

7 7 7 7 4 

2. Perfecționarea 

managementului cultural 

din raion 

2.1 Instruirea personalului din domeniul 

managementului cultural din raion prin organizarea 

seminarilor de instruire/tabere de creație/master 

class-uri 

Nr. întruniri metodice, 

Master class-uri 

8 

(cu lucrătorii 

din domeniul 

culturii) 

10 

(cu lucrătorii 

din domeniul 

culturii) 

8 

(cu lucrătorii 

din 

domeniul 

culturii) 

9 

(cu lucrătorii 

din 

domeniul 

culturii) 

5 

(cu lucrătorii 

din domeniul 

culturii) 

2.2.Crearea centrelor de formare pentru manageri și 

pentru angajații instituțiilor de cultură 

Participări la Centrele de 

formare continuă  

Programe elaborate 

1 

 

34 

5 

 

34 

12 

 

34 

12 

 

34 

0 

 

34 

3. Popularizarea și 

promovarea 

patrimoniului cultural 

raional 

3.1.Organizarea Ziua Culturii pentru aprecierea și 

premierea oamenilor de cultură 

Nr.de costume naționale 

procurate 

2 

Ansamblul 

folcloric 

Dumbrava 

Verde, 

Ansamblul de 

dansuri 

2 

Ansamblul de 

dansuri 

populare 

”Lozioara” c. 

Lozova, 

”Busuioc” s. 

2 

Ansamblul 

folcloric 

”Recenii”, 

”La fântâna 

dorului” 

(40000 lei) 

2 

Formația 

corală 

”Burebista” , 

ansamblul  

vocal 

”Divertis” 

2 

Ansamblul 

folcloric 

”Țărăncuțele”, 

ansamblul de 

dansuri 

populare 
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”Baștina” 

(50000 lei)  

 

Vorniceni 

(40000 lei) 

(20000 lei) ”Baștina” 

(50000 lei) 

3.2.Atragerea populației și turiștilor în procesul de 

protejare a patrimoniului cultural prin editarea unei 

publicații/broșure 

Nr. de seminare, master 

class-uri, laboratoare de 

creație/expediții folclorice 

Nr. de participanți la 

seminare 

Nr. de broșuri publicate 

8 

 

 

30 

 

1 

10 

 

 

32 

 

1 

12 

 

 

34 

 

0 

12 

 

 

34 

 

1 

0 

 

 

20 

 

0 

3.3. Simpozioanele  și forumurile, campanii de 

promovare privind patrimoniu cultural imaterial 

Nr. de simpozioane și 

forumuri organizate 

4 5 7 6 10 

3.4. Elaborarea, publicarea materialelor 

promoționale, a filmelor documentare privind 

patrimoniul cultural raional. Informarea publicului 

cu privire la valorile patrimoniului cultural imaterial 

prin demararea unor companii de informare și 

promovare 

Nr. centre de formare create  

Nr. premii acordate  

Ziua cultrii organizată 

4 

30 

1 

6 

34 

1 

4 

30 

1 

6 

32 

1 

4 

20 

1 

 

3.5.Implementarea Strategiei de promovare a culturii 

în raion 

Nr.  de rapoarte anuale  1 1 1 1 1 

 

3.6. Realizarea unor filme documentare și scurt 

metraj despre cultura tradițională din raion 

Nr materiale  video  

prezentate 

4 5 6 8 16 

 

3.7.Promovarea tradițiilor populare prin educarea și 

familiarizarea tinerei generații prin organizarea 

activităților cultural – artistice (sărbătorilor 

populare, spectacolelor folclorice) 

Materiale promoționale 

editate 

10 

(în localitățile 

raionului) 

15 

(în localitățile 

raionului) 

17 

(în 

localitățile 

raionului) 

15 

(în 

localitățile 

raionului) 

10 

(în localitățile 

raionului) 

 

 

Obiectivul 3: Promovarea și îmbunătățirea serviciilor bibliotecilor în raionul Strășeni 

1.Valorificarea 

infrastructurii 

bibliotecilor din raion 

1.1.Evaluarea stării tehnice a bibliotecilor din raion Nr. bibliotecilor evaluate 

tehnic 

0 0 0 0 0 

1.2. Reabilitarea și modernizaea infrastructurii 

bibliotecilor din raion 

Nr. bibliotecilor reabilitate 

din raion 

1 1 1 1 1 

1.3. Dotarea bibliotecilor cu mobilier specific 

adecvat serviciilor prestate, activităților desfășurate 

și categoriilor de utilizatori 

Nr. biblioteci dotate cu 

mobilier și accesorii 

necesare 

7 7 6 7 6 

2. Dezvoltarea serviciilor 

interactive de bibliotecă 

prin uitilizarea 

tehnologiei informației și 

comunicațiilor 

2.1.Realizarea unei strategii proprii de dezvoltare a 

colecțiilor în fiecare bibliotecă, care să vizeze 

atingerea unui echilibru optim între achiziția de 

documente, eliminarea documentelor și mărirea 

colecției 

Programe elaborate 1 0 0 1 0 

2.2.Orientarea achiziției spre toate categoriile de 

documente purtătoare de informații , documente 

electronice, Cd-Rom-uri, cărți electronice, baze de 

date, DVD-uri) 

Nr. procurări 5000 4800 4900 5000 4500 
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2.3.Dotarea bibliotecilor cu calculatoare Nr. de biblioteci dotate cu 

calculatoare 

30 30 30 30 31 

3.Sporirea potențialului 

de cadre în domeniul 

bibliotecarilor din raion 

3.1. Instruirea continuă a specialiștilor și atragerea 

tinerilor specialiști în domeniu 

Nr. de persoane instruite 

Nr. de seminare 

45 

12 

45 

12 

45 

12 

45 

12 

45 

29 

3.2. Crearea programelor de instruire on-line pentru 

formarea continuă a personalului bibliotecii 

Programe de instruire create 1 1 1 1 25 

3.3.Asigurarea accesului gratuit la calculatoare, 

Internet și instruire prin participarea continuă în 

cadrul Programului Biblioteci Globale Moldova 

(Novateca) 

Nr. de biblioteci asigurate 29 29 29 30 31 

3.4.Crearea unui mecanism viabil de alocare a 

fondurilor pentru achiziție de carte cât și prin 

parteneriate 

Nr. participări în cadrul 

Programului Biblioteci 

Globale Moldova 

(Novateca) 

 

29 29 29 29 0 

 3.5.Modernizarea cu  echipamente noi şi repararea 

Bibliotecilor din raion 

Nr. biblioteci reparate și 

echipate 

31 5 4 7 8 

Domeniul: TURISMUL 

Obiectivul 1: Îmbunătățirea serviciilor turistice din raionul Strășeni 

1.Diversificarea 

portofoliului de produse 

turistice 

1.1.Integrarea turismului vitivinicol, de afaceri, 

rural, balnear, religios și de excursii în traseelșe 

turistice existente 

Nr. programe elaborate 1 1 1 1 1 

1.2. Dezvoltarea traseelor de bicicliști, hipism, 

drumeția ca mijloc de vizitare a zonelor turistice 

Nr. trasee identificate 0 0 0 0 0 

 

1.3.Organizarea concursurilor, festivalurilor și altor 

manifestări social-culturale locale, regionale, 

naționale și internaționale 

Nr. evenimente organizate 33 47 39 32 18 

1.4.Deschiderea centrelor de meșteșugărit tradițional 

în spațiul rural 

Nr. centre deschise 1 1 1 1 1 

1.5.Dezvoltarea turismului piscicol și a zonelor 

piscicole în scop de agrement 

Nr. locuri identificate 1 1 1 1 1 

 

2.Dezvoltarea capacității 

instituționale în domeniul 

turismului 

2.1.Elaborarea planului strategic de dezvoltare a 

turismului raional 

Nr. raport de elaborare 1 1 1 1 1 

 

2.2.Instituționalizarea la nivel de APL I, II a 

pozițiilor de specialiști în dezvoltarea și promovarea 

turismului 

Nr. specialisti instruiti 1 1 1 1 1 

 

 

2.3.Crearea la nivelul de APL I, II a structurilor 

specializate în dezvoltarea și promovarea turismului 

Nr. de GAL-uri 0 0 2 1 1 

2.4.Elaborarea planului pentru dezvoltarea 

turismului în raion 

Nr. de planuri elaborate 1 1 1 1 1 

 

2.5.Stimularea și creșterea participării comunităților 

locale la dezvoltarea turismului rural prin 

Nr. de pensiuni 0 0 1 1 1 
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dezvoltarea infrastructurii  locale, înfrățirea 

pensiunilor rurale și dezvoltarea agroturismului 

3. Instruirea și calificarea 

personalului în domeniul 

turismului 

3.1. Organizarea cursurilor de instruire pentru 

agenții economici specializați în domeniul 

managementului turistic 

Nr. instruiri 1 

or. Călărași 

1 

or. Hîncești 

1 

or. Ialoveni 

1 

or. Ungheni 

1 

or. Orhei 

3.2. Organizarea schimbului de practici și a vizitelor 

de studiu în localitățile înfr ățite de peste hotare 

Nr. participari 1 2 3 3 1 

4. Îmbunătățirea stării 

fizice a obiectelor de 

destinație turistică 

4.1. Inventarierea principalelor resurse turistice, 

expertiza / evaluarea tehnică a obiectelor turistice 

existente şi elaborarea propunerilor de dezvoltare a 

acestora 

Nr. propuneri elaborate 1 1 1 1 1 

 

 

4.2. Promovarea parteneriatelor public private cu 

scopul reabilitării obiectelor turistice 

Nr. de parteneriate create 1 3 4 3 1 

 

 

4.3. Reabilitarea obiectelor de destinaţie turistică Nr. obiecte reabilitate 0 0 1 1 1 

4.4. Amenajarea Centrului cultural –istoric 

„Dumbrava Marilor Voievozi” în satul Căpriana 

Surse identificate 1 1 1 1 1 

 

5. Promovarea turismului 5.1. Dezvoltarea elementelor brandului turistic 

raional 

Nr. elemente dezvoltate 2 5 5 4 2 

5.2. Identificarea patrimoniului cultural din raion şi 

promovarea acestuia prin intermediul pliantelor, CD 

- urilor, hărţilor turistice, ghidurilor şi altor 

materiale publicitare 

Nr. materiale 

promoționale  promovate 

7 8 8 9 6 

5.3. Organizarea excursiilor de familiarizare pentru 

presa turistică 

Nr. exursii 2 2 2 2 2 

5.4. Crearea a spoturilor publicitare despre 

potenţialul turistic al raionului 

Nr. pleante confectionate 

și repartizate 

300 

în localitățile din 

raion 

350 

în localitățile 

din raion 

300 

în localitățile 

din raion 

250 

în localitățile 

din raion 

150 

în localitățile 

din raion 

5.5. Elaborarea „Hărţii Hramurilor” şi a programelor 

culturale existente în raion 

Nr. de harti elaborate 1 1 1 1 1 

 

5.6. Dezvoltarea portofoliului de evenimente şi 

manifestări cultural artistice din raion 

Nr. evenimente culturale 33 47 39 32 18 

5.7. Elaborarea strategiilor de marketing turistic Nr. strategii elaborate 1 1 1 1 1 

5.8. Elaborarea şi actualizarea continuă a paginii 

web specializate în sectorului turistic al raionului 

Nr. publicări 0 0 0 0 0 

 

Obiectiv 2: Sporirea numărului de turișri în raionul Strășeni 
1.Dezvoltarea 

infrastructurii de suport 

turistic 

1.1. Amplasarea indicatorilor de circulaţie cu 

indicarea locaţiilor şi obiectelor turistice 

Nr. indicatori 1 

Mănăstirea 

Căpriana 

1 

Vinăria 

Cojușna 

2 

Mănăstirea 

Sireți, 

Casa Mierii 

3 

Mănăstirea 

Țigănești, 

Complexul 

Cultural Vatra, 

Restaurantul 

Lacul Verde 

1 

Cimitirul 

eroilor din s. 

Micleușeni 
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1.2. Crearea unor zone de agrement turistic în 

apropierea obiectelor de destinaţie turistică 

Nr. locuri identificate 1 1 1 1 1 

1.3. Amplasarea panourilor informatice turistice Nr. panouri 1 1 1 1 1 

1.4. Includerea informaţiei despre destinaţiile turistice 

pe portalurile din Republica Moldova şi de peste 

hotare 

Nr. informații incluse 1 

Rezervația 

Naturală 

”Codrii” 

1 

Vinăria 

Cojușna 

”Migdal P” 

 

1 

Mănăstirea 

Țigănești 

 

1 

Casa Mierii 

1 

Complexul 

cultural 

”Vatra” 

1.5. Crearea unui Centru Raional de Informare şi 

Dezvoltare Turistică 

Nr. informații distribuite 10 

în localitățile 

raionului 

12 

în localitățile 

raionului 

13 

în localitățile 

raionului 

12 

în localitățile 

raionului 

10 

în localitățile 

raionului 

1.5. Reabilitarea şi reorganizarea capacităţilor 

hoteliere din raion 

Identificarea locurilor de 

cazare 

1 

Mănăstirea 

Căpriana 

1 

Mănăstirea 

Țigănești 

 

1 

Tabăra 

”Divertis” 

1 

Rezervația 

Naturală 

”Codrii” 

1 

Complexul 

cultural 

”Vatra” 

Domeniul: SPORTUL 

Obiectivul 1: Promovarea și dezvoltarea performanței sportului ca motor al sănătății cetățenilor 
1.Sporirea gradului de 

participarea activă a 

populației din raion cu un 

complex de măsuri de 

popularizare a modului 

sănătos de viață 

1.1. Realizarea STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE A SPORTULUI în raion, 

care asigură pregătirea rezervelor sportive 

pe termen lung din raion. 

Strategie elaborată 1 

Raport anual 

efectuat 

1 

Raport anual 

efectuat 

1 

Raport anual 

efectuat 

1 

Raport anual 

efectuat 

1 

Raport anual 

efectuat 

1.2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunile 

sportive dedicate Zilei Sportului local şi 

raional. 

Nr. de activităţi 1 

Ziua Sportivului 

și a Mișcării 

Olimpice 

organizată în 

com. Pănășești 

1 

Ziua Sportivului 

și a Mișcării 

Olimpice 

organizată în 

com. Pănășești 

1 

Ziua 

Sportivului 

și a Mișcării 

Olimpice 

organizată în 

s. Cojușna 

1 

Ziua Sportivului 

și a Mișcării 

Olimpice 

organizată or. 

Bucovăț 

1 

Ziua Sportivului 

și a Mișcării 

Olimpice  

(mini-fotbal), 

terenul de sport 

al Școlii portive 



30 
 

1.3. Elaborarea programelor desfășurării 

evenimentelor sportive la nivel de APL II 

Lista programelor şi 

manifestărilor aprobate 

20 

Turneul raional 

la joc de dame 

și șah, baschet, 

volei, tenis de 

masă, fotbal, 

atletism, 

campionatul 

raional la fotbal, 

starturi vesele, 

ciclism etc 

30 

Turneul raional 

la joc de dame 

și șah, baschet, 

volei, tenis de 

masă, fotbal, 

atletism, 

campionatul 

raional la fotbal, 

starturi vesele, 

cursa de ciclism 

etc 

35 

Campionatul 

raionului la 

volei, 

baschet, 

fotbal, 

atletism,  

șah și dame, 

armwrestling 

alergări 100 

m, etc 

30 

Campionatul 

raionului la 

fotbal (tur-

retur), Cupa 

președintelui la 

fotbal, Turneul 

Republican in 

numele lui 

Gheorghe 

Livădari,  

Competiții 

sportive pentru 

elevi la mai 

multe probe 

sportive etc. 

15 

Campionatul 

raionului la 

volei, baschet 

tineret (fete-

băieți), Cupa 

președintelui la 

fotbal, Turneul 

Republican la 

tenis de masă, 

lupte libere. 

1.4. Susţinerea sportul adaptiv, ca factor 

de integrare socială a persoanelor cu 

dezabilități şi a invalizilor 

Campanii de informare  

realizate. 

1 

Flash mob 

”Spune nu 

discriminării” 

1 

Un flash mob 

inedit susținut 

de tineri pentru 

promovarea 

incluziunii 

copiilor cu 

dizabilități 

1 

Maraton 

„Promovarea 

modului 

sănătos de 

viață” 

1 

Campanii de 

informare 

privind 

promovarea 

participării 

tinerilor cu 

dizabilități în 

procesul 

decizional 

1 

Training: 

„Drepturile 

mele” 

1.5. Informarea publicului larg cu privire 

la evenimentele sportive prin demararea 

unor campanii de informare şi promovare. 

Companii de informare 

realizate. 

3 

Publicarea 

evenimentelor 

pe pagina web a 

Consiliului 

raional Strășeni, 

pagina de 

facebook a 

SCTTS, poșta 

electronică a 

primăriilor 

5 

Invitații către 

primării, 

instituții 

sportive din 

raion, instituții 

de învățământ, 

asociații 

sportive, cluburi 

de fobal etc 

6 

Flash mob  

„Promovarea 

modului 

sănătos de 

viață”,  

Poșta 

electronica a 

instituțiilor 

de 

învățământ, 

paginile web 

etc 

7 

Publicarea 

evenimentelor 

pe pagina web a 

Consiliului 

raional Strășeni, 

pagina de 

facebook a 

SCTTS, poșta 

electronică a 

primăriilor 

3 

Flash mob 

”Poartă mască, 

stai acasă, nu fi 

indiferent,” (un 

grup de sportivi 

din raion) 

pentru 

promovarea 

modului sănătos 

de viață și 

îndemnarea 

practicării 

sportului și la 

domicilu 

1.6. Organizarea şi desfăşurarea 

„Jocurilor sportive”, prin impulsionarea 

tinerilor sportivi. 

Jocuri sportive organizate 10 

Volei, baschet, 

lupte libere, 

12 

Fotbal, volei, 

baschet, tenis de 

10 

Taekwon-

do, lupte 

14 

Volei, baschet, 

lupte libere, 

10 

Volei, baschet, 

lupte libere, 
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taekwon-do, 

armwrestling, 

fotbal, atletism,  

Curse de  

ciclism etc 

masa, OPEN 

TATANII lupte 

MMI, 

șah rapid, lupte 

libere etc 

libere, tenis 

de masă, 

cursă de 

ciclism, 

volei, 

atletism, 

fotbal, joc de 

dame 

taekwon-do, 

armwrestling, 

fotbal, atletism,  

Curse de  

ciclism etc 

taekwon-do, 

armwrestling, 

fotbal, atletism,  

Curse de  

ciclism etc 

2. Accesul larg al 

populaţiei la spaţiile 

sportive pe teritoriul 

raional. 

2.1. Construcţia şi dotarea unui stadion Stadion construit şi dotat 1 

s. Sireți 

1 

s. Pănășești 

 

1 

or. Strășeni 

(lucrări de 

reabilitare) 

1 

com. Lozova 

2 

Școla Internat 

Strășeni 

L.T. ”Mihai 

Eminescu”,  

or. Strășeni 

2.2. Amenajarea unui teren de sport după 

cerinţele moderne 

Locație identificată 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneri identificați  

 

 

 

 

 

 

Teren amenajat 

2 

Sireți, Tătărăști 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Primăria Sireți, 

Tătărești 

 

 

 

 

2 

2 

Pănășești, 

Gălești 

 

 

 

 

 

 

2 

Primăria 

Pănășești, 

Gălești 

 

 

 

2 

2 

Strășeni 

Școala 

Sportivă 

Strășeni 

 

 

 

 

2 

Primăria 

Strășeni 

Școala 

Sportivă 

Strășeni 

 

2 

2 

Com. Lozova 

Or. Bîcoveț 

 

 

 

 

 

 

2 

Primăria Com. 

Lozova 

or. Bucovăț  

 

2 

2 

Școla Internat 

Strășeni 

L.T. ”Mihai 

Eminescu”,  

or. Strășeni 

 

 

 

2 

Direcția 

învățământ  

 

 

2 

2.3. Dotarea şi procurarea echipamentului 

necesar pentru instituţiile din domeniul 

culturii fizice şi sportului 

Seturi de echipamente 

achiziţionate 

20 

Mingi pentru 

fobal FC TORO 

(20000 lei) 

18 

Plase la 

panourile pentru 

baschet 

(20000 lei) 

 

15 

Mingi pentru 

fotbal în 8 

primării 

(Lozova, 

Pănășești, 

Zubrești, 

Romănești, 

Rădeni, 

Tătărești, 

Vorniceni, 

Bîcoveț) 

(20000 lei) 

20 

Plase pentru 

porțile de fotbal 

(30000 lei) 

10 

Mingi pentru 

baschet 

(20000 lei) 
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2.4. Reabilitarea şi extinderea genurilor 

sportive în raion 

Cadre calificate în domeniul 

sportiv atrase 

 

 

 

Programe ale activităților 

sportive elaborate și adoptate 

10 

Antrenori 

 

 

 

1 

Programul anual 

ce conține 

calendarul 

competițiilor 

sportive 

planificate 

10 

Profesori de 

educație fizică 

și sport 

 

1 

Programul anual 

ce conține 

calendarul 

competițiilor 

sportive 

planificate 

12 

Arbitri  

 

 

 

1 

Programul 

anual ce 

conține 

calendarul 

competițiilor 

sportive 

planificate 

14 

Tineri specialiști 

 

 

 

1 

Programul anual 

ce conține 

calendarul 

competițiilor 

sportive 

planificate 

10 

Antrenori 

 

 

 

1 

Programul anual 

ce conține 

calendarul 

competițiilor 

sportive 

planificate 

2.5. Realizarea şi marcarea pistelor de 

bicicletă 

Piste de bicicletă marcate 0 0 0 0 0 

2.6. Asigurarea cu bază tehnicomaterială 

a sălilor de sport. 

Lista sălilor sportive asigurate 20 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

18 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

15 

Instituțiile 

de 

învățământ 

din raion 

20 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

10 

Instituțiile de 

învățământ din 

raion 

2.7. 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 

1 

Parcul 

municipal 

”Mihai 

Eminescu” 

 

1 

Terenul sportiv 

pentru copii din 

s. Negrști 

(50000 lei) 

1 

Terenul 

sportiv 

pentru copii 

din com. 

Lozova 

(50000 lei) 

1 

Terenul sportiv 

pentru copii din 

com. Greblești 

(50000 lei) 

1 

Terenul sportiv 

pentru copii din 

or. Bucovăț 

(50000 lei) 

3. Asigurarea cu cadre în 

domeniul culturii fizice şi 

sportului. 

3.1. Asigurarea metodico a instituțiilor 

sportive din raion 

Materiale metodice elaborate 

și diseminate 

3 

1 lecție deschisă 

(LT ”Nestor 

Vornicescu”, 

com. Lozova), 

2 mese rotunde 

”Promovarea 

sportului în 

masă” (Sala de 

ședințe a CR 

Strășeni), 

”Promovarea 

sportului ca un 

mod sănătos de 

viață” 

4 

2 lecții deschise 

(LT Ion 

Vatamanu, LT 

Mihai Eminescu 

or. Strășeni), 

2 seminare 

”Încadrarea 

tinerilor în 

activitățile 

sportive” 

(Gimnaziul 

Mihai Viteazul, 

”Eficientizarea 

managementului 

3 

1 lecție 

deschisă 

(LT  N. 

Necrasov) 

2 seminare 

de instrire 

(Școala de 

sport nr.2. 

or. Chișinău) 

4 

3 seminare 

metodice în 

instituțiile de 

învățământ din 

raion, 1 masă 

rotundă 

”Reducerea 

riscurilor pentru 

sănătate prin 

practicarea 

activă a 

sportului”  

 

2 

Seminare de 

instruire pentru 

tinerii specialiști 
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(Gimnaziul 

Mihai Viteazul) 

în sectorul 

sportiv” (sala de 

ședințe a CR 

Strășeni) 

4. Ridicarea standardului 

de performanţă în raion. 

4.1. Selecţionarea tinerilor sportivi pentru 

sportul de performanţă 

Nr. identificat 3 

Nichita 

Anastasia, 

Drauțan 

Mariana, 

Drăguțan 

Marian 

5 

Șoiliță Ion, 

Stecalovici 

Iuliana, 

Budu Gheorghe, 

Ciurcaș Natalia, 

Cortac Daniela 

4 

Munteanu 

Victor, 

Livădari 

Nicolae, 

Cazacu 

Nichita, 

Iachim 

Marin 

4 

Radu Vasile, 

Meico Dumitru, 

Barbă neagră 

Ștefan, 

Șoiliță Nicoleta 

5 

Harcot Maria, 

Marin 

Mădălina, 

Agapii Adelina, 

Lungu Doriana, 

Cîrlig Maria 

 4.2. Susţinerea sportivilor de performanţă 

prin acordarea burselor pentru rezultate 

deosebite cît şi de comunitatea oamenilor 

de afaceri. 

Burse/premii acordate 1 

20000 lei 

1 

10 000 lei 

1 

10000 lei 

1 

20000 lei 

1 

20000 lei 

4.3. Elaborarea calendarului raional 

sportiv 

Calendar elaborat 1 

anual 

1 

anual 

1 

anual 

1 

anual 

1 

anual 

4.4. Colaborarea între unităţile sportive 

din raion cu cele de înaltă performanţă 

Acorduri de colaborare 

Organizarea competițiilor 

sportive 

1 

Federația Joc de 

Dame și Șah 

(Tureneul 

Republican în 

memoria lui Gh. 

Rusu) 

1 

Federația 

Moldovenească 

de Fotbal 

(Campionatul 

raional la fotbal) 

1 

Federația 

Moldovenea

scă la lupte 

Libere 

Federația 

Moldovenea

scă la lupte 

Libere 

(Turneul 

Republican 

la lupte 

libere în 

memoria lui 

Gh. 

Livădari) 

1 

Asociația 

sporturilor 

(Ultra maratonul 

RUBICON)  

1 

Federația 

Moldovenească 

la lupte Libere 

(Turneul 

Republican la 

lupte libere în 

memoria lui Gh. 

Livădari) 

5. Valorificarea 

parteneriatelor naţionale şi 

internaţionale 

5.1. Asigurarea cu transport pentru 

deplasarea echipelor sportive la 

competiții 

Transport asigurat 1 

(la solicitare) 

1 

(la solicitare) 

1 

(la 

solicitare) 

1 

(la solicitare) 

1 

(la solicitare) 

 5.2. Colaborare cu Ministerul Tineretului 

si Sportului, Ministerul Educației, 

Comitetul Olimpic si Federațiile de profil 

din Republica Moldova. 

Acorduri de colaborare 

Organizarea competițiilor 

sportive 

3 3 3 4 3 

 



Notă informativă
la proiectul Deciziei Consiliului raional „Cu privire la realizarea Strategiei de dezvoltare

integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul deciziei a fost elaborat de Direcția economie și infrastructură în conlucrare cu
Aparatul președintelui raionului,  Direcția finanțe,  Direcția învățămînt,  Direcția generală
asistență socială, Secția cultură, turism, tineret și sport.   
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Elaborarea proiectului de decizie „Cu privire la realizarea Strategiei de dezvoltare integrată
a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020” are ca scop reflectarea nivelului de realizare a
acțiunilor planificate în anii 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. În baza raportului generalizat
vor fi stabilite obiectivele și acțiunile de dezvoltare a raionului pentru următorii 5 ani.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţieirea elementelor noi    
Proiectul  deciziei  conține  partea  decizională,  care  stabilește  sarcina  concretă  pentru
președintele raionului, vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea
Consiliului raional și termenul de realizare. Anexa proiectului cuprinde Raportul privind
realizarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020,
care a fost elaborat de Direcția economie și infrastructură în comun cu subdiviziunile din
subordinea Consiliului raional, în baza rapoartelor anuale de realizare a strategiei. 
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea  prezentului  proiect  de  decizie  nu  va  necesita  mijloace  financiare
suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul deciziei „Cu privire la realizarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului
Strășeni pentru anii 2016-2020” se încorporează în sistemul actelor normative.
6.  Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, vicepreședinții raionului, Direcția
finanțe,  Direcția  învățământ,  Direcţia  economie  și  infrastructură,  Direcția  generală
asistență socială, Secția cultură, turism, tineret și sport, Secretarul Consiliului raional.  În
scopul  respectării  prevederilor   Legii  nr.  239/2008  privind  transparenţa  în  procesul
decizional,  proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional
www.crstraseni.md la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice a
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin.(3)
din Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de către
autor. Proiectul de decizie corespunde normelor juridice şi exclude orice element care ar
favoriza corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei
a  fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului
raional, care a expertizat actul respectiv și a constat că corespunde  ca structură, conţinut
şi   nu contravine  legislației.

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

Șeful Secției construcții, urbanism 
și infrastructura drumurilor                                                         Nicolae  SÎRBU

http://www.crstraseni.md/

