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3.2. Participarea funcționarilor publici 

din APL de nivelul doi și întîi  la cursuri 

de instruire profesională  

Nr. funcționarilor 

publici instruiți 

Pe parcursul 

anului 2019 

Din mijloacele 

financiare 

planificate în 

bugetele locale 

Conducătorii autorităților publice locale 

de nivelul doi și întîi 

 

 

4. Îmbunătățirea transparenței 

actului de guvernare locală 

4.1. Organizarea întrunirilor, seminariilor 

cu primarii,  funcționarii publici, agenții 

economici în scopul instruirii in 

domeniul guvernării participative locale 

Nr. întrunirilor 

Nr. participanților  

Nr. seminariilor 

Pe parcursul 

anului 2019 

0.0 Președintele raionului 

Șefii subdiviziunilor din subordinea 

Consiliului raional 

4.2. Consultarea proiectelor de decizii cu 

cetățenii, asociațiile constituite în 

corespundere cu legea, alte părți 

interesate. 

Nr. de proiecte 

consultate  

Nr. consultărilor 

publice 

Pe parcursul 

anului 2019 

0.0 Subdiviziunea – autor a proiectului de 

decizie  

Secretarul Consiliului raional 

4.3. Publicarea pe site-ul Consiliului 

raional a proiectelor de decizie  

 

 

Nr. de proiecte 

publicate  

Nr. de recomandări 

recepționate 

Pe parcursul 

anului 2019 

0.0 Secretarul Consiliului raional 

Aparatul președintelui raionului 

4.4. Publicarea deciziilor 

adoptate/dispozițiilor președintelui 

raionului cu caracter normativ/personal 

pe pagina oficială a Consiliului raional și 
în Registrul actelor locale 

 

Numărul deciziilor 

adoptate/publicate 

Numărul 

dispozițiilor cu 

caracter 

normativ/personal 

emise/publicate 

Pe parcursul 

anului 2019 

0.0 Secretarul Consiliului raional 

Aparatul președintelui raionului 

4.5. Dezvoltarea paginii web și 
actualizarea sistematică cu informație 

calitativă și oportună privind activitatea 

autorităților publice locale de nivelul doi 

Numărul de 

informații 
Pe parcursul 

anului 

0.0 Secția comunicare și relații publice din 

cadrul Aparatului președintelui raionului 

Obiectivul: Infrastructura energetică și managementul eficienței energetice 

Acțiuni 

 

 

Subacțiuni 

 

 

Indicatori de 

monitorizare 

Perioada de 

implementare 

 

Valoarea 

potențiala a 

proiectului 

Sursa potențială 

de 

finanțare 

Responsabili de 

execuție 

 

1. Implementarea sistemului de 

management energetic 

1.1. Instruirea în domeniul eficienții 

energetice a personalului responsabil de 

domeniu în instituțiile publice  

 

Nr. de întruniri, 

seminare 

2019 În proces de 

estimare 

APL I, APL II, 

AEE, PNUD 

CNAM, FISM 

APL I,  

APL II, 



1.2  Implementarea Planului local de 

Eficiență energetică pentru anii 2019-

2021, realizarea acţiunilor stabilite pentru 

anul 2019 

Nr. de acțiuni 

realizate  

2019 În proces de 

estimare 

APL II și 

instituțiile din 

subordine 

APL II 

2. Elaborarea de către APL I a 

planurilor proprii de Eficiență 

energetică 

Acordarea suportului informațional 

funcționarilor responsabili de domeniul 

eficienței energetice din cadru primăriilor 

Nr. de ieșiri în 

teritoriu, nr. de 

clădiri examinate  

2019 

 

 

În proces de 

estimare 

 

APL II și 

instituțiile din 

subordine 

APL II 

21. Optimizarea consumului de energie în 

clădirile și serviciile publice. 

Nr. de seminare la 

care s-a participat, 

nr. de examinări a 

oportunităților 

alternative 

 

2019 

 

În proces de 

estimare 

APL II APL II 

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

1.  Aprovizionarea cu apă potabilă 

în mod centralizat a localităților 

din raion 

1.1.  Elaborarea  proiectului pentru 

construcția apeductului regional 

Chișinău - Strășeni - Călărași 

Nr. de întruniri ale 

Comitetului de 

supraveghere 

Proiect tehnic 

elaborat 

2019 În proces de 

estimare 

APL I, APL II,  

Ministerul 

Mediului, 

Parteneri externi 

 

 

APL I, APL II, 

În comun cu 

Ministerul Mediului, 

Apă canal Chișinău 

1.2.  Construcția și reconstrucția 

sistemului de aprovizionare cu apă a 

satelor și comunelor din raion 

Nr. de proiecte 

elaborate 

 În proces de 

estimare 

APL I, 

APL II, 

Instituțiile 

publice din 

teritoriu, 

Agenții 

economici 

APL I, 

APL II, Instituțiile 

publice din teritoriu, 

Agenții economici 

1.3. Reconstrucția parțială a apeductului 

Micăuți-Strășeni. 

Nr. de m reconstruiți 2019 În proces de 

estimare 

APL II, APL II, 

1.4.  Organizarea și desfășurarea meselor 

rotunde de sensibilizare a cetățenilor în 

privința aprovizionării cu apă. 

Nr. de mese rotunde 

și numărul de 

întruniri în localități 

2019 În proces de 

estimare 

APL II, APL II, 

2. Construcția și reconstrucția 

sistemelor centralizate de 

canalizare în localitățile raionului 

2.1. Elaborarea documentației tehnice 

pentru construcția și reconstrucția 

sistemelor de canalizare 

Nr. de proiecte 

Nr. de ieșiri in 

teritoriu 

2019 În proces de 

estimare 

Bugetul de Stat, 

bugetul local, 

Fondul Ecologic, 

parteneri externi 

APL I, 

APL II, Instituțiile 

publice din teritoriu, 



 2.2. Identificarea surselor de finanțare 

pentru implementarea proiectelor de 

evacuare și epurare a apelor uzate. 

Nr. de note 

conceptuale înaintate 

pentru finanțări 

2019 În proces de 

estimare 

  

2.3. Organizarea și desfășurarea meselor 

rotunde de sensibilizare a cetățenilor în 

privința sistemelor de canalizare 

Nr. de întruniri cu 

cetățeni, primării 

2019 În proces de 

estimare 

  

 

Domeniul: INFRASTRUCTURA DRUMURILOR 

Obiectivul: Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor din raion 

 

 

1. Reabilitare a infrastructurii rutiere 

 

1.1. Realizarea programului de 

întreținere a drumurilor publice locale 

pe timp de iarnă în anul 2019 

Nr. de ieșiri în 

teritoriu 

 

 

2019 

În proces de 

estimare 

Bugetul 

APL II  

 

APL II  

 

1.2. Realizarea programului de 

reparații curente a drumurilor publice 

locale pe anul 2019 

Nr. de ieșiri în 

teritoriu 

 

2019 În proces de 

estimare 

Bugetul 

APL II  

 

APL II  

 

1.3. Realizarea programului de 

întreținere a drumurilor publice locale 

pe timp de vară pe anul 2019 

Nr. de ieșiri în 

teritoriu 

2019 În proces de 

estimare 

Bugetul 

APL II  

 

APL II  

 

Domeniul: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI 

Obiectivul: Dezvoltarea și îmbunătățirea prestării serviciilor sociale 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori Termenul Surse Responsabili 

1. Dezvoltarea şi diversificarea 

continuă a serviciilor sociale, în 

funcţie de nevoile identificate 

1.1 Identificarea necesităților prin consultarea cu partenerii, 

reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din 

comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor 

sociale şi a unor obiective comune în acest sens; 

 1.2. Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu 

personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în 

stabilirea unor obiective concrete; 

1.3. Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, 

furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a 

asigura continuitatea intervenţiei 

Necesități 
identificate 

Numărul cazurilor 

referite 

2019 Bugetul raional 

Surse 

extrabugetare 

Funcționarii Direcției 

asistență socială și 
protecție a familiei 

2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii 

serviciilor sociale 

2.1. Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de 

formare profesională a acestora; 

 2.2. Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare 

profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările 

legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 

 2.3. Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate 

Plan aprobat 

Numărul 

funcționarilor 

publici evaluați 
Numărul angajaților 

instruiți 

2019 Bugetul raional 

Surse 

extrabugetare 

Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Specialistul principal 

resurse umane 

Șefii Serviciilor din 



nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;  

2.4. Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate 

nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

2.5.  Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor 

furnizate;  

2.6. Promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin 

intermediul unei politici eficiente de marketing şi comunicare. 

2.7. Examinarea dosarelor personale a salariaților cu statut de 

pensionar pentru limita de vîrstă din cadrul Direcției 

Numărul instruirilor 

organizate  

Numărul de dosare 

examinate 

cadrul Direcției 

3. Asigurarea formării pentru 

specialiştii care îşi desfăşoară 

activitatea în domeniul asistenţei 

sociale şi promovarea schimbului de 

experienţă naţional şi internaţional  

 

3.1.Dezvoltarea permanentă a unui plan de formare 

profesională pentru specialiștii din domeniul asistenței 

sociale; 

3.2.Implementarea de programe de formare profesională 

pentru funcționarii publicii și angajații sociali; 

3.3.Asigurarea supervizării profesionale individuale sau de 

grup (echipă) pentru specialiștii din domeniul asistenței 

sociale în conformitate cu standardele profesionale în 

domeniul supervizării; 

3.4.Asigurarea de programe de formare profesională sau 

sprijinirea participării la aceste programe în domeniul 

managementului de servicii pentru personalul managerial; 

3.5.Sprijinirea participării la stagii profesionale pentru 

personalul din serviciile de asistență socială  

Planuri dezvoltate 

și aprobate 

Instruiri organizate 

Ședințe de 

supervizare 

desfășurate 

2019 Bugetul raional  

Surse 

extrabugetare 

Șeful Direcției 

Funcționarii Direcției 

Șefii Serviciilor din 

cadrul Direcției 

 

4. Acreditarea Serviciului ,,Asistență 

Personală,, și Serviciului îngrijire 

socială la domiciliu 

4.1.Înaintarea cererii către Consiliul național de acreditare a 

prestatorilor de servicii sociale; 

4.2.Evaluarea beneficiarilor din Serviciul ,,Asistență 

Personală,, și Serviciului îngrijire socială la domiciliu; 

4.3.Evaluarea dosarelor personale ale beneficiarilor din 

Serviciul ,,Asistență Personală,, și Serviciului îngrijire socială 

la domiciliu 

Cerere depusă 

Beneficiari evaluați 
Dosare evaluate 

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

șeful Serviciului 

,,Asistență personală” 

Șeful Serviciului îngrijire 

socială la domiciliu 

Obiectiv 2. Eficientizarea incluziunii persoanelor vulnerabile în viața social-economică 

5. Promovarea activităţilor de 

asistenţă socială în comunitate 

5.1. Realizarea unor campanii de informare în comunitate 

despre:  

- domeniul socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate; 

- activitatea Direcţiei asistență socială și protecție a familiei; 

- educaţie şi responsabilizare în comunitate;  

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

problematica socială;  

5.3. Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea 

activităţilor derulate 

Nr. campaniilor 

Numărul 

autorităților 

implicate 

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială comunitară 

Șefii Serviciilor 

6. Promovarea participării şi 

colaborării între toţi factorii implicaţi 

în domeniul social 

6.1 Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi 

înaintarea de propuneri de colaborare;  

6.2. Încheierea de Acorduri de colaborare; 

6.3. Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între 

Parteneri 

identificați 
Acorduri de 

colaborare încheiate 

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială comunitară 

Șefii Serviciilor 



parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte 

persoane interesate 

Întâlniri organizate 

7. Promovarea prevenirii ca măsură 

de importanţă majoră în activitatea 

de asistenţă socială 

7.1.  Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc; 

7.2. Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de 

risc; 

7.3. Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din 

comunitate în activităţi de prevenire 

Numărul 

persoanelor 

identificate 

Numărul 

persoanelor 

consiliate 

Numărul 

partenerilor 

implicați 

2019 Bugetul raional Șefii Serviciilor 

Asistenții sociali 

comunitari 

Obiectiv 3. Integrarea copiilor din familii vulnerabile în societate 

8. Dezvoltarea colaborării 

interinstituţionale, conştientizarea şi 

sprijinirea comunităţii în vederea 

prevenirii şi semnalării/sesizării 

cazurilor de abuz, neglijare, trafic şi 

exploatare a copilului 

8.1. Participarea la seminare de instruire pentru 

conştientizarea şi sprijinirea comunităţii în vederea prevenirii 

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

exploatare a copilului; 

8.2. Sprijinirea Echipelor Intersectoriale în vederea prevenirii 

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

exploatare a copilului 

Numărul 

participărilor 

Numărul echipelor  

intersectoriale 

asistate 

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Specialistul în protecția 

drepturilor copilului 

Specialistul principal în 

problemele familie cu 

copii în situație de risc 

9. Elaborarea mecanismelor pentru 

îmbunătățirea modului de viață a 

copiilor din familii vulnerabile 

9.1.Crearea dezvoltarea centrelor de zi pentru copii aflați în 

situație de risc în localitățile din raion 

9.2. Organizarea seminarelor/dezbateri/întâlniri de grup 

pentru copiii din familii vulnerabile privind integrarea lor în 

societate 

9.3. Promovarea parteneriatului cu organizaţiile 

neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor 

copilului 

Nr. de centre de zi 

Nr. de copii 

încadrați în 

seminare 

 

2019 Buget raional 

Buget APL I 

Surse 

extrabugetare 

Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Specialistul în protecția 

drepturilor copilului 

Specialistul principal în 

problemele familie cu 

copii în situație de risc 

Asistenți sociali 

comunitari 

10.Asigurarea măsurilor necesare 

pentru acordarea serviciilor destinate 

victimelor violenţei în familie 

10.1. Colaborarea permanentă cu servicii publice și private 

pentru asigurarea măsurilor necesare pentru acordarea 

serviciilor destinate victimelor violenţei în familie; 

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

familie 

Numărul 

campaniilor locale 

organizate 

2019 Bugetul raional Șeful Direcției 

Funcționarii Direcției 

Asistenții sociali 

comunitari 

11. Acordarea sprijinului 

metodologic autorităţilor locale 

responsabile în prevenirea separării 

copilului de familie  

11.1. Sprijinirea permanentă a autorităților locale responsabile 

în prevenirea separării copilului de familie prin metodologii, 

informații furnizate, comunicare permanentă, sprijin 

profesional prin personalul de specialitate  

Autorități publice 

asistate 

2019 Bugetul raional Specialiștii din cadrul 

Direcției asistență socială  

Obiectiv 4. Îmbunătățirea calității vieții a persoanelor vârstnice și cu dizabilități 



12. Prestarea calitativă a  serviciilor 

de recuperare / reabilitare pentru 

persoanele vârstnice și cu dizabilități 

a căror stare de sănătate necesită 

acordarea serviciilor de specialitate, 

în vederea acoperirii nevoilor 

identificate ale acestora. 

12.1 Recepționarea cererilor de luare la evidență pentru 

asigurarea dreptului de a beneficia de bilet de reabilitare/ 

recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu 

dizabilități; 
12.2 Eliberarea biletelor de reabilitare/recuperare acordate 

persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități; 
12.3 Elaborarea și prezentarea Rapoartelor semestriale privind 

recepționarea și eliberarea biletelor de reabilitare/recuperare 

acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități 

Numărul cererilor 

recepționate 

Numărul biletelor 

eliberate 

Numărul 

rapoartelor 

întocmite 

2019 Bugetul de stat Specialistul superior în 

administrarea biletelor de 

recuperare. 

13. Asigurarea măsurilor necesare 

pentru prestarea serviciilor sociale de 

calitate beneficiarilor din cadrul 

Centrului de plasament pentru 

persoane vârstnice și adulte; 

13.1 Perfectarea și completarea dosarelor beneficiarilor 

conform standardelor minime de calitate și a managementului 

de caz 

13.2 Procurarea noului echipament tehnic pentru 

îmbunătățirea calității deservirii beneficiarilor plasați (Tv, 

utilaj nou pentru bucătărie, cazan) 

Dosare perfectate 

Reevaluări 

efectuate 

Echipament tehnic 

procurat 

 

2019 Bugetul 

Centrului 

Buget raional 

Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Contabilul șef al Direcției 

Directorul Centrului de 

plasament pentru 

persoane vîrstnice și 
adulte 

14. Finisarea lucrărilor de gazificare 

a Centrului de plasament pentru 

persoane vîrstnice și adulte și 

construcția gardului 

14.1 Identificarea surselor de finanțare suplimentare pentru 

implementarea proiectului de gazificare; 

14.2 Darea în exploatare a lucrărilor de gazificare 

Surse financiare 

identificate 

 

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 

socială și protecție a 

familiei 

Contabilul șef al Direcției 

Domeniul: SISTEMUL EDUCAŢIONAL 
Obiectiv 1. Eficientizarea sistemului de învățământ prin sporirea gradului de participare la educaţie în raion 

 

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de monitorizare Termenul Surse Responsabili de 

execuție 

 

1. Dezvoltarea sistemului de 

învăţământ raional. Asigurarea 

condiţiilor necesare privind accesul 

la educaţia de bază 

 

 

 

1.1. Asigurarea funcţionalităţii instituţiilor 

de învăţământ în conformitate  cu  articolul  

15 din Codul educaţiei privind  structura şi 

tipurile instituţiilor de învăţământ 

Nr. de instituţii de învăţământ  IET 

Nr. de instituţii de învăţământ  

gimnazial 

Nr. de instituţii de învăţământ  liceal 

Nr. de instituţii de educaţie 

complementară 

2019  APL I 

APL II 

Directorii instituţiilor de 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

1.2. Asigurarea instituţiilor de învăţământ cu 

cadre didactice  calificate  de specialitate 

Nr. de cadre didactice încadrate 

Nr. de cadre didactice  recalificate  

2019  Directorii instituţiilor de 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

 1.3. Dezvoltarea sectorului infrastructural al 

instituţiilor de învăţământ după priorităţi 

Nr. de cantine şcolare renovate şi 

dotate cu mobilier 

Nr. de blocuri alimentare renovate şi  

dotate cu inventar tehnologic  

Nr. de instituţii beneficiare de 

2019 APL I 

APL II 

Surse proprii 

Finanţări de stat 

Sponsori 

APL I 

APL II 

Directorii instituţiilor de 

învăţământ 



renovări/reparaţii/construcţii ale 

sistemelor de iluminare, canalizare, 

apeduct, termice 

Nr. de blocuri sanitare interne 

construite/renovate 

Nr. de terenuri de sport amenajate 

Nr. de instituţii cu terenuri aferente 

instituţiei amenajate pentru recreaţii 

Nr. de instituţii cu sisteme de 

securizare/camere de luat vederi 

interne/externe 

Donatori 

ONG 

 

1.4. Implementarea proiectului-pilot privind 

organizarea şi asigurarea calităţii 

alimentaţiei copiilor şi elevilor din 

instituţiile din subordine  

Eficienţa noului sistem de alimentaţie 

Nr. de copii alimentaţi în IET 

Nr. de elevi alimentaţi în instituţiile 

şcolare 

Nr. de elevi alimentaţi din familiile 

vulnerabile şi cu venituri mici 

2019 APL I 

APL II 

Surse proprii 

Finanţări de stat 

Agent economic 

responsabil 

 

APL I 

APL II 

Directorii instituţiilor de 

învăţământ 

1.5.Asigurarea transportării elevilor la 

şcolile de circumscripţii 

Nr. de şcoli de circumscripţii 

Nr. de comunităţi/instituţii  arondate 

Nr. de elevi transportaţi 

Nr de unităţi de transport proprii 

Nr. de unităţi de transport contractate 

Nr. de cadre didactice transportate 

2019 APL I 

APL II 

Buget de stat 

APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Directorii instituţiilor de 

învăţământ 

1.6. Dezvoltarea şi eficientizarea activităţii 

bibliotecilor şcolare 

Nr. de biblioteci funcţionale 

Nr. de biblioteci cu săli de lectură 

Nr. de bibliotecari calificaţi 

Nr. de elevi asiguraţi cu manuale 

şcolare 

Nr. de elevi scutiţi de plata pentru 

arenda manualelor 

Nr. de biblioteci dotate cu TIC şi 

conectate la internet 

Nr. de biblioteci beneficiare de 

donaţii de carte din sponsorizări 

Nr. de procurări de carte, literatură 

metodică, curriculară 

Nr. de biblioteci cu cel mai mare 

număr de cititori 

 

2019 APL I 

APL II 

Buget de stat 

APL I 

APL II 

Directorii instituţiilor de 

învăţământ 

2. Motivarea şi retenţia specialiştilor 

de profil în raion 

2.1. Motivarea şi susţinerea cadrelor 

didactice 

Nr. de cadre didactice încadrate şi 

beneficiare de subvenţii de stat/tineri 

specialişti 

Nr. de tineri specialişti beneficiari de 

2019 APL I 

APL II 

Buget de stat 

APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Directorii instituţiilor de 



indemnizaţii  sociale  

Nr. cadre didactice susţinute prin 

încheierea de contracte de locaţiune 

Nr. de cadre didactice beneficiare de 

plăţi suplimentare pentru deplasare în 

alte localităţi unde prestează servicii 

educaţionale  

Nr. de diplome de merit/distincţii  

oferite pentru  performanţe 

educaţionale  

Nr. de cadre didactice menţionate cu 

premii băneşti 

Nr. de cadre didactice premiate în 

cadrul concursului „ Pedagogul 

anului” 

Nr. de cadre didactice premiate ca 

preparatori de elevi olimpici 

 

învăţământ 

Încurajarea cadrelor didactice şi manageriale 

prin asigurarea posibilităţilor de 

perfecţionare/recalificare , atestare şi 

manifestare în activităţi educaţionale 

metodico-ştiinţifice. 

Nr. de cadre didactice/manageriale 

formate la nivel naţional 

Nr. de cadre didactice/manageriale  

formate la nivel  raional 

Nr. de cadre didactice cu titluri 

ştiinţifice 

Nr. de cadre didactice formatori 

naţionali 

Nr. de cadre didactice formatori 

raional 

Nr. de cadre didactice atestate 

2019 APL I 

APL II 

Buget de stat 

APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Directorii instituţiilor de 

învăţământ 

3. Îmbunătăţirea managementului 

planificării şi dezvoltarea reţelei 

instituţiilor de învățământ prin 

modernizarea bazei tehnico - 

materiale  

3.1. Îmbunătățirea eficienţei 

managementului conducerii la nivel de 

instituție și  managementului  clasei de 

elevi.  (informațional, organizatoric, 

metodologic şi decizional) 

 

Nr. de Programe de dezvoltare 

elaborate şi calitatea lor 

Nr. de planuri manageriale elaborate 

şi calitatea lor. 

Nivel de implementare a 

documentelor de politici educaţionale 

Nivelul organizării şi desfăşurării 

Consiliilor de administraţie şi 

profesorale/pedagogice 

Nr. de decizii aprobate  

Nr. de decizii executate 

Nr. de diriginţi în instituţii şi nivelul 

realizării planurilor de educaţie 

Nr. de elevi cu comportament deviant 

şi dificili în educaţie luaţi la evidenţă 

2019  APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 



Nr. de familii needucogene luate la 

evidenţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Asigurarea transparenței decizionale 

  

Nr. de şedinţe publice organizate 

pentru examinarea rapoartelor de 

activitate instituţională 

Nr. de cadre didactice/părinţi/elevi  

implicaţi în procesul de luare a 

deciziilor 

Nr. de propuneri/recomandări  

acceptate pentru îmbunătăţirea 

procesului educaţional 

 

2019  Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

3.3. Creșterea impactului managerial asupra  

eficienţei muncii, îmbunătăţirii  confortului  

intern  şi a  calității în educație 

 

Nr. de instituţii preşcolare cu condiţii 

foarte bune de funcţionalitate 

Nr. de instituţii  şcolare cu condiţii 

foarte bune de funcţionalitate 

Nr. de cabinete şcolare funcţional 

amenajate, dotate cu echipamente şi  

instrumente/utilaje curriculare 

Nr. de instituţii cu cel mai înalt  nivel 

de asigurare  cu TIC 

Nr. de instituţii cu cel mai înalt nivel 

de asigurare a compartimentului 

practic şi experimental al 

programelor de studiu 

2019 

 

 

  

3.4.Asigurarea unui nivel calitativ de 

comunicare şi colaborare cu APL I şi APL  

II în problemele modernizării învăţământului 

Nr. de proiecte de decizii propuse 

spre examinare în cadrul şedinţelor 

consiliilor  

Surse financiare externe direcţionate 

în susţinerea procesului educaţional  

Surse financiare proprii direcţionate 

la dotarea curriculară a procesului 

educaţional  

2019 APL I 

APL II 

Buget de stat 

Bugetul 

instituţiilor 

APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

4. Asigurarea accesului elevilor la 

activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare 

4.1.Majorarea și diversificarea numărului de 

cercuri, secții sportive, filialelor din cadrul 

instituțiilor complementare 

Nr. de cercuri; 

Nr. de secţii sportive şi filiale 

2019   

4.2.Valorificarea partenerilor în cadrul Acorduri de parteneriat 2019   



acordurilor de colaborare cu orașe, instituții 

de peste hotare în domeniul proiectelor 

investiționale 

Proiecte obținute, implementate 

4.3. Dezvoltarea şi diversificarea 

programelor extraşcolare 

Nr. de programe extraşcolare 

suplimentar elaborate 

2019   

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

adulților în raion 

1.. Asigurarea şcolarizării tuturor 

copiilor cu vârste 7-16 ani , reducerea 

abandonului școlar şi continuitatea 

studiilor  

1.1.Şcolarizarea tuturor copiilor în treptele 

învăţământului obligatoriu  

Nr. de copii şcolarizaţi 

Rata şcolarizării 

Nr. de copii încadraţi în grupele 

pregătitoare pentru şcoală 

Rata copiilor încadraţi în 

grupele pregătitoare 

2019  APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.2.Realizarea activităților de prevenire a 

abandonului școlar şi a absenteismului 

Nr. de elevi la evidenţă 

Nr. de consultări familiilor cu 

elevi dificili 

Nr. elevilor cu absenţe 

exagerate nemotivate 

Nr. de activităţi de îmbunătăţire 

a frecvenţei şcolare 

2019  APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.3.Organizarea campaniilor de informare pentru 

părinţi despre necesitatea şcolarizării şi încadrării 

copiilor în învățământul obligatoriu . 

Nr. de companii de 

sensibilizare; 

Nr. de vizite efectuate în 

familiile vulnerabile. 

 

2019  APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.4. Continuitatea studiilor absolvenţilor  Nr. absolvenţi din gimnaziu 

Rata continuităţii studiilor 

absolvenţilor ciclului gimnazial  

Nr. de absolvenţi din liceu 

Rata continuităţii studiilor 

absolvenţilor ciclului gimnazial 

2019  APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

   

2. Crearea unui mediu educaţional 

prietenos, accesibil, capabil să 

răspundă aşteptărilor şi cerinţelor 

speciale ale beneficiarilor 

2.1. Organizarea odihnei de vară pentru toţi copiii 

şi  a  activităților extrașcolare pentru copii 

proveniți din grupurile dezavantajoase 

Nr. de şcoli de vară organizate, 

tabere cu sejur de zi,  tabere de 

odihnă pentru copii şi tineret 

Nr. de copii beneficiari 

Nr. de copii beneficiari de 

odihnă în tabere peste hotarele 

ţării 

2019  APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

 

 

2.2. Implementarea de programe de 

responsabilizare a familiei, administraţiei publice 

locale, comunităţii, instituţiilor de învățământ 

privind asigurarea accesului tuturor 

copiilor/elevilor la educaţie de calitate 

Nr. de programe implementate 

Nr. de adunări părinteşti 

Nr. asociaţiilor de părinţi şi 

grupuri de sprijin pentru 

promovarea și respectarea 

drepturilor copiilor 

2019  APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 



Nr. de primării cu bune practici 

de colaborare 

Nr. de evenimente organizate 

prin implicarea elevilor, 

părinţilor  şi cadrelor didactice 

2.3. Dezvoltarea  infrastructurii  şcolilor de 

circumscripţie, dotarea lor curriculară şi tehnico-

materială    

Nr. şcoli de circumscripţie. 

Surse alocate pentru dezvoltare 

Nr. de acţiuni întreprinse: 

procurări, dotări, reparaţii 

2019 APL I 

APL II 

Administraţia 

instituţiilor de 

învăţământ 

APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

2.4. Susţinerea mediului educaţional prin 

conlucrarea  cu mediul de afaceri   

Nr. de instituţii cu bune practici 

de conlucrare  cu mediul de 

afaceri 

Surse alocate pentru dezvoltare 

 

2019 APL I 

APL II 

Agenţi 

economici 

APL I 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

3. Monitorizarea incluziunii 

educaționale a copiilor, elevilor cu 

dezabilități severe în instituțiile de 

învățământ 

 

3.1. Analiza activității SAP în anul curent de 

studii 

Nr. de centre CREI 

Nr. de  cadre didactice de sprijin  

Nr. de seminare, ateliere  

realizate 

Nr. de copii cu CES beneficiari 

de servicii 

Nr. de copii evaluaţi 

Nr. de rapoarte de evaluare 

întocmite  

Nr de ieşiri în instituţiile din 

subordine 

2019 APL II 

 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia SAP 

3.2. Asistența psihopedagogică a copiilor cu 

cerințe educaţionale speciale 

Orar elaborat 

Nr. de servicii prestate 

Nr. de monitorizări a realizării 

recomandărilor 

Nr. de  materialelor metodice  

elaborate.    (modele de 

Programe de asistență 

psihologică, logopedică, 

psihopedagogică şi  de 

intervenție individualizată) 

Nr. de persoane formate  

2019 APL II 

 

APL II 

Direcţia învăţământ 

Administraţia SAP 

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

1. Stimularea performanţei 

educaţionale prin creşterea calităţii 

1.1 Asigurarea unei evaluări interne anuale ale 

cadrelor didactice în conformitate cu documentele 

Programele şcolare 

aplicate/evaluate 

 2019 Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 



procesului de învățământ din raion de stat de implementare a curriculei şcolare Nr. de evaluări şi cadre 

didactice evaluate 

 de învăţământ 

Monitorizarea indicatorilor de calitate (Metodele 

de predare-învățare, instrumentele de evaluare şi 

rezultatele elevilor la evaluarea curentă) 

Indicatori de calitate (la 

examene); 

Nr. de participări la olimpiade 

naţionale/internaţionale; 

Nr. de participări la concursuri 

2019 Ministerul 

Educaţiei, 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.2 Promovarea cu  ajutorul  mass-media,  a  

ofertei  educaţionale a instituţiilor de învățământ 

din raion, în vederea asigurării calităţii 

personalului didactic, a calităţii instruirii 

Anunţuri în revistele locale; 

Publicitate la mass-media 

2019 APL II 

Direcţia 

învăţământ 

 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.3 Creşterea vizibilităţii rezultatelor elevilor prin 

intensificarea eforturilor de promovare a 

activităţilor academica extracurriculare 

Nr. de conferinţe organizate 

Nr. de manifestări interne 

Nr. de participanţi 

Nr. de publicaţii în reviste 

locale 

2019 APL II 

Direcţia 

învăţământ 

 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.4 Creşterea gradului de implicare a cadrelor 

didactice în diverse acţiuni menite să promoveze 

imaginea instituţiilor de învățământ din raion  în  

cadrul  mediului economic şi social 

Nr de acţiuni organizate 

Nr. de participanţi 

2019 APL II Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.5 Evaluarea internă anuală a  programelor  de  

studii  de  la  toate  formele de învățământ, bazată 

pe standardele la nivel naţional (aplicarea 

programelor şcolare de evaluare docimologică în 

vigoare) 

Testări aplicate  

Rezultate finale pe trepte de 

şcolaritate ( înv. primar, 

gimnazial, liceal) 

2019 MECC, ANCE, 

Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

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

pentru o mai bună înţelegere a demersului educaţional 
1. Optimizarea comunicării dintre 

elevi, părinţi  şi cadre didactice 

1.1. Angajamentul părinţilor de a se implica în 

problemele şcolii prin eficientizarea activităţii 

asociaţiilor părinteşti respectând cadrul legal 

Propuneri elaborate 2019 APL II Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.2. Propuneri de îmbunătăţirea a regulamentului 

cu ajutorul părinţilor 

Propuneri elaborate 2019 APL II Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.3. Implicarea părinţilor în organizarea şi 

desfăşurarea  activităţilor extracurriculare 

Nivel de organizarea şi 

desfăşurare a evenimentelor 

Nr de scenarii comune propuse 

de părinţi şi cadrele didactice 

Nr. de părinţi participanţi. 

Nr. de familii cu bune practici în 

educaţia copiilor 

2019 APL II Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.4. Organizarea  excursiilor, odihnelor de  

întremarea sănătăţii copiilor de comun acord cu 

părinţii şi participării lor 

Nr. de proiecte comune 

Nr. de excursii organizate 

Nr de părinţi implicaţi. 

Nr. de copii beneficiari 

2019 APL II Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 



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

funcţionalitate a instituţiilor  de 

educaţie timpurie a copilului 

1.1. Asigurarea calităţii procesului educaţional 

timpuriu prin standardele educaţionale de stat şi a 

Curriculumului Naţional 

Implementarea noii Curricule 

elaborate 

2019 APL I 

 Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.2. Dezvoltarea profesională a cadrului didactic 

din educaţia timpurie prin cursuri de 

perfecţionare, reuniuni metodico-ştiinţifice de 

nivel local, raional, naţional 

Colaborare eficientă cu APL I 

Nr. de primării cu bune practici 

de parteneriat cu IET 

Nr. de cursuri de perfecţionare; 

Nr. de participanţi; 

Nr. de reuniuni metodico-

ştiinţifice organizate  

2019 APL I 

Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.3. Colaborare eficientă cu APL I privind 

asigurarea IET cu materiale didactice şi tehnico-

materiale strict necesare procesului educaţional  

Materiale didactice şi tehnice 

materială asigurate 

2019 APL I 

 Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.4. Extinderea locurilor  şi dezvoltarea spaţiilor 

pentru educaţia timpurie 
Nr. de grupe deschise  deschise 

2019 APL I 

 Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

Obiectiv 6. Dezvoltarea bazei materiale sportive în spaţiile aferente instituţiilor de învățământ din raion. 
1. Crearea condiţiilor optime sportive 

în cadrul instituţiilor de învățământ 

 

 

 

1.1 Renovarea sălilor de sport din instituţiile din 

subordine  

Nr. de săli reparate/renovate 

Nivel de asigurare cu  

echipament sportiv  

2019 APL I, APL II 

 Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.2. Renovarea şi amenajarea terenurilor de sport 

aferente instituţiilor  

Nr. de terenuri 

renovate/amenajate 

 

2019 APL I, APL II 

 Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia instituţiilor 

de învăţământ 

1.3. Construcția şcolii sportive raionale   Obiectiv în construcţie iniţială 2019 APL II 

 Direcţia 

învăţământ 

Direcţia învăţământ 

Administraţia şcolii 

sportive  

Domeniul: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ   

Obiectivul: Mediul de afaceri 

1. Instruirea antreprenorilor  și 

potențialilor antreprenori privind 

crearea și dezvoltarea afacerilor 

proprii 

1.1. Organizarea și desfășurarea 

seminariilor de instruire referitor la  

procedura de inițiere a unei afaceri. 

Nr. de seminare, nr. 

de participanți  

2019 În proces de 

estimare 

APL II, 

Ministerul 

Economiei, 

ODIM, parteneri 

externi 

APL II 

1.2.  Organizarea și desfășurarea 

seminarelor de instruire referitor la 

abilitățile de atragere a mijloacelor 

financiare pentru dezvoltarea afacerilor 

Nr. de seminare 

organizate 

2019 În proces de 

estimare 

 

 

” 

 

 

” 



2. Acordarea asistență 

antreprenorilor în privința asigurării 

vânzărilor în afara raionului inclusiv  

exportul 

 

2.1. Acordarea asistenței 

antreprenorilor în elaborarea 

proiectelor investiționale 

Nr. de proiecte 2019 În proces de 

estimare 

APLII, APLI APLII 

3. Eficientizarea dialogului dintre 

antreprenori  și autoritățile publice 

locale, atât la nivel raional cât și la 

cel local 

3.1. Organizarea evenimentelor de tip 

târguri, expoziții locale și regionale 

pentru promovarea produselor raionale 

Nr. de  târguri, 

expoziții  nr. de 

participanți 

2019 În proces de 

estimare 

APL II, 

Ministerul 

Economiei 

APL II 

3.2. Organizarea întrunirilor între 

autoritățile centrale, locale cu oamenii 

mediului de afaceri din raion 

Nr. de întruniri 2019 În proces de 

estimare 

 

” 

 

” 

Obiectivul:  Dezvoltarea agriculturii 

1. Susținerea proceselor de înființare 

a plantațiilor multe anuale noi ca 

măsura de revitalizare a viticulturii  

pomiculturii și a altor activități 

agricole cu valoare adăugată înaltă                                                                                                     

1.1.  Organizarea și desfășurarea 

seminariilor, meselor rotunde, 

instruirilor 

Nr. de seminare, nr. 

de activități  

2019 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

Credite, granturi 

Subvenții din 

partea Statului 

 

 

” 

Agenții 

economici, 

APL II, 

APL I 1.2.  Organizarea activităților de 

schimb de experiență  între 

producătorii agricoli 

 

 

Nr. de activități 2019 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

1.3. Organizarea seminariilor de 

instruire și promovare a irigației mici 

Nr. seminare 2019 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

 

 

” 

Agenții 

economici, 

APL II, 

 

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 seminare, nr. 

de participanți 

2019 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

Credite, granturi 

Subvenții din 

partea Statului 

Agenții 

economici, 

APL II,APL I 

2.2. Acordarea asistenței 

informaționale privitor la procedurile 

de casare și defrișare a plantațiilor 

multe anuale vechi. 

Nr. de proprietari de 

terenuri agricole care 

au beneficiat de 

asistență 

2019 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

 

 

” 

 

 

” 



2.3. Organizarea și desfășurarea 

seminarelor, meselor rotunde, 

instruirilor referitor la necesitatea 

consolidării terenurilor agricole 

 

Nr. de seminare 2019 Estimat la 

perioada 

ulterioara 

 

 

” 

 

 

” 

Obiectivul:  Mediul  

1. Efectuarea lucrărilor de amenajare 

albiilor râurilor  

1.1. Elaborarea documentației tehnice 

de proiect pentru efectuarea lucrărilor 

de amenajare a albiilor râurilor 

 

Nr. de proiecte 

elaborate.  

2019 În proces de 

estimare 

Buget local, 

Buget de stat, 

Fondul Ecologic 

National 

APL I 

1.2. Identificarea  posibilităților de 

curățare și adâncire a albiei râului Bîc 

pe porțiunea Bucovăț - Roșcani-lacul 

Ghidighici. 

Nr. de  sesiuni 

informaționale 

2019 În proces de 

estimare 

 

 

” 

 

 

” 

2. Construcția și reconstrucția 

sistemelor centralizate de canalizare 

în localitățile raionului  

2.1. Dezvoltarea formelor de 

cooperarea inter – comunitară în 

domeniul salubrizării și managementul 

deșeurilor. 

Nr. de acorduri între 

primării în privința 

salubrizării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 În proces de 

estimare 

Buget local, 

Buget de stat, 

Fondul Ecologic 

National 

APL I 

2.2. Evaluarea potențialului de  

colectare a apelor pluviale în raion prin 

intermediul reabilitări și construcției 

iazurilor și/sau heleșteie 

Nr. de lacuri evaluate 2019 În proces de 

estimare 

 

 

” 

 

 

” 

2.3. Dotarea cu echipamente  a 

serviciului public de salubrizare 

Nr. de echipamente 

mașini procurate 

2019 În proces de 

estimare 

 

” 

 

” 

3. Implementarea programelor de 

instruire și conștientizare privind  

asigurarea unui management integrat 

al deșeurilor la nivel 

intercomunal/interraional în regiuni  

3.1. Organizarea și desfășurarea  

activităților privind educația populației 

privind sortarea deșeurilor și protecția 

mediului ambiant 

Nr. de ore, nr. de 

instituții de 

învățământ 

2019 În proces de 

estimare 

APL I, APL II, 

Instituțiile de 

învățământ 

APL I, APL II, 

Instituțiile de 

învățământ 

3.2. Organizarea programelor de 

educație ecologică în școli 

Nr. de programe 

organizate 

2019 Estimate la 

perioada 

ulterioară 

 

” 

 

” 



3.3. Numărul de școli care au introdus 

programe de educație ecologică. 

Nr. de școli 2019 În proces de 

estimare 

 

” 

 

” 



 

Domeniul: TURISMUL, CULTURĂ ȘI SPORT 

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

1. Promovarea şi valorificarea 

potenţialului cultural imaterial şi turistic 

al raionului 

 

1.1. Elaborarea Planului de 

acţiuni culturale pentru anul 

2019 privind promovarea şi 

valorificarea potenţialului 

cultural imaterial  şi turistic 

a raionului Străşeni. 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

Prima decada a 

lunii ianuarie 

Deviz estimat  Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.2. Sărbătoarea colindelor 

”Colindăm, colindăm 

iarna…”  

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

8 ianuarie  15.0 mii lei Bugetul raional 

în parteneriat cu 

Mănăstirea 

Ţigăneşti 

Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.3.  Ziua Culturii Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

15 ianuarie  10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.4. Festivalul de folclor “ 

Cântec,joc şi voie bună” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

27 august 15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.5. Festivalul internaţional 

de poezie și muzică “ 

Eminesciana” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

Nr. delegaţii 

Ultima duminică 

din luna iunie 

15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.6. Festivalul tradiţiilor de 

iarnă “Florile dalbe” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

25 decembrie 15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.7. Festivalul Naţional 

„Mărţişor 2019”   

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

1- 8  martie 20.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.8. Spectacol de muzică 

sacră “Hristos a înviat” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

Săptămâna 

luminata 

7.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.9.  

Festivalul “ Cântece de pe 

valea Bîcului” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

iulie  Bugetul raional 

în parteneriat cu 

primăria   

Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.10. Sărbătoarea “ Noaptea 

Europeană a muzeelor” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

18 mai 3.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.11. Sărbătorea naţională 

Ziua Independenţei  

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

27 august 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 



 1.12. Sărbătoarea naţională 

“Limba noastră” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

31  august 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.13. Sărbătoare dedicată 

Zilei mondiale a Turismului 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

septembrie 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.14. Omagii, comemorări:  

  -  Depunere de flori la 

bustul poetului M. 

Eminescu; 

  -  G. Vieru  Concurs de 

poezie  şi muzică 

“Legămînt”; 

 - Comemorarea eroilor 

căzuţi pentru   integritatea 

ţării în urma conflictului 

armat de pe Nistru; 

- Comemorarea victimelor 

celui II război mondial; 

- Manifestare dedicată 

Actului Unirii Basarabiei cu 

Romania 

 - 1 decembrie Ziua 

românilor de pretutindeni 

 

   

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

 

 

  

 

 

 

 

15 ianuarie 

 

 

14 februarie 

 

 

2 martie 

 

 

 

9 mai 

 

27 martie 

 

 

1decembrie 

 

 Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.17.  Alte evenimente 

culturale desfăşurate în 

parteneriat  : 

- Festivalul familiei; 

- Ziua internaţionala a 

Copilului; 

- Ziua lucrătorului medical  

si a   farmacistului;  

- Ziua lucrătorului financiar; 

- Ziua bibliotecarului; 

- Ziua pedagogului; 

- Ziua Poliţiei Naţionale; 

- Ziua Armatei Naţionale; 

- Ziua persoanelor in etate; 

- Ziua persoanelor cu 

dezabilităţi; 

- Ziua asistentului social; 

- Ziua funcţionarului public; 

- Ziua lucrătorului din 

agricultură; 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

Conform 

calendarului  

 

Conform 

necesităţilor 

stipulate in 

devizele de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 



- Ziua antreprenorului; 

 

 

1.18. Festivalul Tinereţii  

(muzică uşoară şi populară) 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

 7.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.19. Festival – concurs de 

romanţe „Ne-a dat întâlnire 

romanţa” 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

noiembrie 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.20. Desfăşurarea 

seminarelor bilunare cu 

lucrătorii caselor de cultură 

din raion şi cu deplasări în 

localităţile raionului 

Nr. evenimente 

Nr. colective 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

 bilunar   Conform 

necesităţilor 

 

 

 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

1.21. Desfăşurarea 

seminarelor zonale cu 

prezenţa specialiştilor de la 

CNCPPCI, Muzeul de 

Etnografie şi Folclor, 

Agenţia de Turism 

Nr. seminare 

Nr. mese rotunde 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

trimestrial Conform 

necesităţilor 

 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.22. Participări la 

festivaluri, concursuri, 

spectacole, competiţii, 

campionate naţionale şi 

internaţionale 

Nr. festivaluri, concursuri 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

Conform 

invitaţiilor 

Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

1.23. Alte acţiuni 

neplanificate  de promovare 

a imaginii culturale  a 

raionului  

Nr. seminare 

Nr. mese rotunde 

Nr. participanţi 

Mijloace financiare alocate 

 Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

2. Crearea condiţiilor de bună 

funcţionare a instituţiilor de cultură din 

raion prin gazificarea şi termoizolarea 

lor. 

 2.1. Identificarea 

instituţiilor culturale care 

vor fi reparate  

 Nr. instituţiilor 

 Sursa mijloacelor financiare 

Conform planului 

de desfăşurare a 

reparaţiilor 

Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 3. Sportul – oportunitate de  promovare 

a unui  mod sănătos de viaţă 

    

3.1. Construcția complexului 

Sportiv de interes regional în 

com. Pănășești. 

Sursa mijloacelor financiare 

% de efectuare a lucrărilor. 

Conform 

contractului 

56 milioane lei Buget de stat APL  

3.2. Organizarea şi 

desfăşurarea campionatului 

raionului Străşeni la baschet, 

fotbal, volei , joc de dame, 

tenis de masa, atletică 

uşoară, lupte libere(fete, 

băieţi); 

- premierea; 

Nr. evenimente sportive 

Nr. de participanţi 

Identificarea locului 

desfăşurării 

Nr. locurilor premiante, 

menţiuni speciale 

Conform graficului Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 



 

- Identificarea echipelor. 

3.3. Campionatul de 

taekwondo  

 

Nr. de participanţi 

Identificarea locului 

desfăşurării 

Nr. locurilor premiante, 

menţiuni speciale” 

 

martie 

 

 

Conform 

devizului de 

cheltuieli 

 

 

Bugetul raional 

Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 

 

3.4. Turneul republican de 

fotbal „Cupa Guvernului” 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Conform graficului 4000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.5. Campionatul raionului 

la fotbal ”Cupa preşedintelui 

raionului” pentru tineri 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Aprilie – octombrie  70000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.6. Turneu raional la şah şi 

joc de dame în memoria lui 

Gheorghe Rusu 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

 Semestrul întîi 3000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.7. Turneu republican la 

lupte libere în memoria lui 

Gheorghe Livădari 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

decembrie 5000 mii lei  Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.8. Campionatul raionului 

la atletica uşoară 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

20 mai 4000 lei Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.9. Turneu republican la 

tenis de masa 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

martie 4000 mii lei Bugetul raional  

 

Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

 3.10. Asigurarea participării 

în cadrul Campionatului 

European, Mondial la joc de 

dame - 64 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Conform invitaţiei Conform 

devizului de 

cheltuieli 

  Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.11. Participarea echipei 

raionului la campionatului 

European de taekwondo 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Conform invitației Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 

3.12. Participarea echipei 

raionului la campionatului 

de lupte libere 

Nr. de echipe 

Nr. de participanţi 

Nr. de locurilor premiante 

Nr. menţiunilor speciale 

Conform invitației Conform 

devizului de 

cheltuieli 

Bugetul raional Secţia cultură, 

turism, tineret 

şi sport 





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

Nr. funcționarilor 
publici instruiți

Pe parcursul 
anului 2019

Din mijloacele 
financiare 
planificate în 
bugetele locale

Conducătorii autorităților publice locale 
de nivelul doi și întîi

4. Îmbunătățirea transparenței 
actului de guvernare locală

4.1. Organizarea întrunirilor, seminariilor
cu primarii,  funcționarii publici, agenții 
economici în scopul instruirii in 
domeniul guvernării participative locale

Nr. întrunirilor
Nr. participanților 
Nr. seminariilor

Pe parcursul 
anului 2019

0.0 Președintele raionului
Șefii subdiviziunilor din subordinea 
Consiliului raional

4.2. Consultarea proiectelor de decizii cu 
cetățenii, asociațiile constituite în 
corespundere cu legea, alte părți 
interesate.

Nr. de proiecte 
consultate 
Nr. consultărilor 
publice

Pe parcursul 
anului 2019

0.0 Subdiviziunea – autor a proiectului de 
decizie 
Secretarul Consiliului raional

4.3. Publicarea pe site-ul Consiliului 
raional a proiectelor de decizie 

Nr. de proiecte 
publicate 
Nr. de recomandări 
recepționate

Pe parcursul 
anului 2019

0.0 Secretarul Consiliului raional
Aparatul președintelui raionului

4.4. Publicarea deciziilor 
adoptate/dispozițiilor președintelui 
raionului cu caracter normativ/personal 
pe pagina oficială a Consiliului raional și
în Registrul actelor locale

Numărul deciziilor 
adoptate/publicate
Numărul 
dispozi iilor cu ț
caracter 
normativ/personal
emise/publicate

Pe parcursul 
anului 2019

0.0 Secretarul Consiliului raional
Aparatul președintelui raionului

4.5. Dezvoltarea paginii web și 
actualizarea sistematică cu informație 
calitativă și oportună privind activitatea 
autorităților publice locale de nivelul doi

Numărul de 
informații

Pe parcursul 
anului

0.0 Secția comunicare și relații publice din 
cadrul Aparatului președintelui raionului

Obiectivul: Infrastructura energetică   ș  i managementul eficien  ț  ei energetice  

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 
monitorizare

Perioada de 
implementare

Valoarea 
potențiala a 
proiectului

Sursa potențială 
de
finanțare

Responsabili de 
execuție

1.  Implementarea  sistemului  de
management energetic

1.1. Instruirea în domeniul eficienții 
energetice a personalului responsabil de 
domeniu în instituțiile publice 

Nr. de întruniri, 
seminare

2019 În proces de 
estimare

APL I, APL II, 
AEE, PNUD
CNAM, FISM

APL I, 
APL II,



1.2  Implementarea Planului local de 
Eficien ă energetică pentru anii 2019-ț
2021, realizarea acţiunilor stabilite pentru
anul 2019

Nr. de ac iuni ț
realizate 

2019 În proces de 
estimare

APL II și 
instituțiile din 
subordine

APL II

2.  Elaborarea  de  către  APL  I  a
planurilor  proprii  de  Eficiență
energetică

Acordarea suportului informa ional ț
func ionarilor responsabili de domeniul ț
eficien ei energetice din cadru primăriilorț

Nr. de ieșiri în 
teritoriu, nr. de 
clădiri examinate 

2019 În proces de 
estimare

APL II și 
instituțiile din 
subordine

APL II

21. Optimizarea consumului de energie în
clădirile și serviciile publice.

Nr. de seminare la 
care s-a participat, 
nr. de examinări a 
oportunităților 
alternative

2019 În proces de 
estimare

APL II APL II

Obiectivul:  Re  ț  ele de furnizare a apei potabile   ș  i canalizare în raionul Stră  ș  eni  

1.  Aprovizionarea cu apă potabilă 
în mod centralizat a localităților 
din raion

1.1.  Elaborarea  proiectului pentru 
construcția apeductului regional 
Chișinău - Strășeni - Călărași

Nr. de întruniri ale 
Comitetului de 
supraveghere
Proiect tehnic 
elaborat

2019 În proces de 
estimare

APL I, APL II, 
Ministerul 
Mediului,
Parteneri externi

APL I, APL II,
În comun cu 
Ministerul Mediului,
Apă canal Chișinău

1.2.  Construcția și reconstrucția 
sistemului de aprovizionare cu apă a 
satelor și comunelor din raion

Nr. de proiecte 
elaborate

În proces de 
estimare

APL I,
APL II, 
Instituțiile 
publice din 
teritoriu,
Agenții 
economici

APL I,
APL II, Instituțiile 
publice din teritoriu,
Agenții economici

1.3. Reconstruc ia par ială a apeductului ț ț
Micău i-Stră eni.ț ș

Nr. de m reconstrui iț 2019 În proces de 
estimare

APL II, APL II,

1.4.  Organizarea și desfășurarea meselor 
rotunde de sensibilizare a cetățenilor în 
privința aprovizionării cu apă.

Nr. de mese rotunde 
și numărul de 
întruniri în localități

2019 În proces de 
estimare

APL II, APL II,

2. Construcția și reconstrucția 
sistemelor centralizate de 
canalizare în localitățile raionului

2.1. Elaborarea documentației tehnice 
pentru construcția și reconstrucția 
sistemelor de canalizare

Nr. de proiecte
Nr. de ieșiri in 
teritoriu

2019 În proces de 
estimare

Bugetul de Stat, 
bugetul local, 
Fondul Ecologic, 
parteneri externi

APL I,
APL II, Instituțiile 
publice din teritoriu,



 2.2. Identificarea surselor de finanțare 
pentru implementarea proiectelor de 
evacuare și epurare a apelor uzate.

Nr. de note 
conceptuale înaintate
pentru finanțări

2019 În proces de 
estimare

2.3. Organizarea și desfășurarea meselor 
rotunde de sensibilizare a cetățenilor în 
privința sistemelor de canalizare

Nr. de întruniri cu 
cetățeni, primării

2019 În proces de 
estimare

Domeniul: INFRASTRUCTURA DRUMURILOR
Obiectivul: Îmbunătă  ț  irea infrastructurii drumurilor din raion  

1. Reabilitare a infrastructurii rutiere

1.1. Realizarea programului de 
întreținere a drumurilor publice locale 
pe timp de iarnă în anul 2019

Nr. de ieșiri în 
teritoriu 2019

În proces de 
estimare

Bugetul
APL II 

APL II 

1.2. Realizarea programului de 
reparații curente a drumurilor publice 
locale pe anul 2019

Nr. de ieșiri în 
teritoriu

2019 În proces de 
estimare

Bugetul
APL II 

APL II 

1.3. Realizarea programului de 
întreținere a drumurilor publice locale 
pe timp de vară pe anul 2019

Nr. de ieșiri în 
teritoriu

2019 În proces de 
estimare

Bugetul
APL II 

APL II 

Domeniul: ASISTEN  Ț  Ă SOCIALĂ   Ș  I PROTEC  Ț  IE A FAMILIEI  
Obiectivul: Dezvoltarea   ș  i îmbunătă  ț  irea prestării serviciilor sociale  
Acțiuni Subacțiuni Indicatori Termenul Surse Responsabili
1. Dezvoltarea şi diversificarea 
continuă a serviciilor sociale, în 
funcţie de nevoile identificate

1.1 Identificarea necesităților prin consultarea cu partenerii, 
reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din 
comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor 
sociale şi a unor obiective comune în acest sens;
 1.2. Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu 
personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în 
stabilirea unor obiective concrete;
1.3. Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, 
furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a 
asigura continuitatea intervenţiei

Necesități 
identificate
Numărul cazurilor 
referite

2019 Bugetul raional
Surse 
extrabugetare

Funcționarii Direcției 
asistență socială și 
protecție a familiei

2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii 
serviciilor sociale

2.1. Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de 
formare profesională a acestora;
 2.2. Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare 
profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările 
legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
 2.3. Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate 

Plan aprobat
Numărul 
funcționarilor 
publici evaluați
Numărul 
angajaților instruiți

2019 Bugetul raional
Surse 
extrabugetare

Șeful Direcției asistență 
socială și protecție a 
familiei
Specialistul principal 
resurse umane
Șefii Serviciilor din 



nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 
2.4. Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate 
nevoilor personalului şi beneficiarilor;
2.5.  Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor 
furnizate; 
2.6. Promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin 
intermediul unei politici eficiente de marketing şi comunicare.
2.7. Examinarea dosarelor personale a salaria ilor cu statut de ț
pensionar pentru limita de vîrstă din cadrul Direc ieiț

Numărul instruirilor
organizate 
Numărul de dosare 
examinate

cadrul Direcției

3. Asigurarea formării pentru 
specialiştii care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul asistenţei 
sociale şi promovarea schimbului de 
experienţă naţional şi internaţional 

3.1.Dezvoltarea permanentă a unui plan de formare 
profesională pentru specialiștii din domeniul asistenței 
sociale;
3.2.Implementarea de programe de formare profesională 
pentru funcționarii publicii și angajații sociali;
3.3.Asigurarea supervizării profesionale individuale sau de 
grup (echipă) pentru specialiștii din domeniul asistenței 
sociale în conformitate cu standardele profesionale în 
domeniul supervizării;
3.4.Asigurarea de programe de formare profesională sau 
sprijinirea participării la aceste programe în domeniul 
managementului de servicii pentru personalul managerial;
3.5.Sprijinirea participării la stagii profesionale pentru 
personalul din serviciile de asistență socială 

Planuri dezvoltate 
și aprobate
Instruiri organizate
Ședințe de 
supervizare 
desfășurate

2019 Bugetul raional 
Surse 
extrabugetare

Șeful Direcției
Funcționarii Direcției
Șefii Serviciilor din 
cadrul Direcției

4. Acreditarea Serviciului ,,Asisten ăț
Personală,, i Serviciului îngrijire ș
socială la domiciliu

4.1.Înaintarea cererii către Consiliul național de acreditare a 
prestatorilor de servicii sociale;
4.2.Evaluarea beneficiarilor din Serviciul ,,Asisten ă ț
Personală,, i Serviciului îngrijire socială la domiciliu;ș
4.3.Evaluarea dosarelor personale ale beneficiarilor din 
Serviciul ,,Asisten ă Personală,, i Serviciului îngrijire socialăț ș
la domiciliu

Cerere depusă
Beneficiari evaluați
Dosare evaluate

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 
socială și protecție a 
familiei

eful Serviciului ș
,,Asisten ă personală”ț
Șeful Serviciului îngrijire
socială la domiciliu

Obiectiv 2. Eficientizarea incluziunii persoanelor vulnerabile în via a social-economicăț
5. Promovarea activităţilor de 
asistenţă socială în comunitate

5.1. Realizarea unor campanii de informare în comunitate 
despre: 
- domeniul socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate;
- activitatea Direcţiei asistență socială și protecție a familiei;
- educaţie şi responsabilizare în comunitate; 
5.2. Implicarea factorilor de decizie (APL, consilieri locali,) în
problematica socială; 
5.3. Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea 
activităţilor derulate

Nr. campaniilor
Numărul 
autorităților 
implicate

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 
socială comunitară

efii ServiciilorȘ

6. Promovarea participării şi 
colaborării între toţi factorii implicaţi
în domeniul social

6.1 Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi 
înaintarea de propuneri de colaborare; 
6.2. Încheierea de Acorduri de colaborare;
6.3. Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între 

Parteneri 
identificați
Acorduri de 
colaborare încheiate

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 
socială comunitară

efii ServiciilorȘ



parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte 
persoane interesate

Întâlniri organizate

7. Promovarea prevenirii ca măsură 
de importanţă majoră în activitatea 
de asistenţă socială

7.1.  Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc;
7.2. Informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de 
risc;
7.3. Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din 
comunitate în activităţi de prevenire

Numărul 
persoanelor 
identificate
Numărul 
persoanelor 
consiliate
Numărul 
partenerilor 
implicați

2019 Bugetul raional efii Serviciilor Ș
Asistenții sociali 
comunitari

Obiectiv 3. Integrarea copiilor din familii vulnerabile în societate
8. Dezvoltarea colaborării 
interinstituţionale, conştientizarea şi 
sprijinirea comunităţii în vederea 
prevenirii şi semnalării/sesizării 
cazurilor de abuz, neglijare, trafic şi 
exploatare a copilului

8.1. Participarea la seminare de instruire pentru 
conştientizarea şi sprijinirea comunităţii în vederea prevenirii 
şi semnalării/sesizării cazurilor de abuz, trafic, neglijare şi 
exploatare a copilului;
8.2. Sprijinirea Echipelor Intersectoriale în vederea prevenirii 
şi semnalării/sesizării cazurilor de abuz, trafic, neglijare şi 
exploatare a copilului

Numărul 
participărilor
Numărul echipelor  
intersectoriale 
asistate

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 
socială și protecție a 
familiei
Specialistul în protecția 
drepturilor copilului
Specialistul principal în 
problemele familie cu 
copii în situație de risc

9. Elaborarea mecanismelor pentru 
îmbunătă irea modului de via ă a ț ț
copiilor din familii vulnerabile

9.1.Crearea dezvoltarea centrelor de zi pentru copii afla i în ț
situa ie de risc în localită ile din raionț ț
9.2. Organizarea seminarelor/dezbateri/întâlniri de grup 
pentru copiii din familii vulnerabile privind integrarea lor în 
societate
9.3. Promovarea parteneriatului cu organizaţiile 
neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor 
copilului

Nr. de centre de zi
Nr. de copii 
încadra i în ț
seminare

2019 Buget raional
Buget APL I
Surse 
extrabugetare

Șeful Direcției asistență 
socială și protecție a 
familiei
Specialistul în protecția 
drepturilor copilului
Specialistul principal în 
problemele familie cu 
copii în situație de risc
Asisten i sociali ț
comunitari

10.Asigurarea măsurilor necesare 
pentru acordarea serviciilor destinate
victimelor violenţei în familie

10.1. Colaborarea permanentă cu servicii publice și private 
pentru asigurarea măsurilor necesare pentru acordarea 
serviciilor destinate victimelor violenţei în familie;
10.2. Implementarea unor campanii locale de sensibilizare și 
informare a comunității cu privire la problematica violenței în
familie

Numărul 
campaniilor locale 
organizate

2019 Bugetul raional Șeful Direcției
Funcționarii Direcției
Asistenții sociali 
comunitari

11. Acordarea sprijinului 
metodologic autorităţilor locale 
responsabile în prevenirea separării 
copilului de familie 

11.1. Sprijinirea permanentă a autorităților locale responsabile
în prevenirea separării copilului de familie prin metodologii, 
informații furnizate, comunicare permanentă, sprijin 
profesional prin personalul de specialitate 

Autorități publice 
asistate

2019 Bugetul raional Specialiștii din cadrul 
Direcției asistență socială

Obiectiv 4. Îmbunătă irea calită ii vie ii a persoanelor vârstnice i cu dizabilită iț ț ț ș ț
12. Prestarea calitativă a  serviciilor 
de recuperare / reabilitare pentru 

12.1 Recepționarea cererilor de luare la evidență pentru 
asigurarea dreptului de a beneficia de bilet de reabilitare/ 

Numărul cererilor 
recepționate

2019 Bugetul de stat Specialistul superior în 
administrarea biletelor de 



persoanele vârstnice i cu dizabilită iș ț
a căror stare de sănătate necesită 
acordarea serviciilor de specialitate, 
în vederea acoperirii nevoilor 
identificate ale acestora.

recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu 
dizabilități;
12.2 Eliberarea biletelor de reabilitare/recuperare acordate 
persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități;
12.3 Elaborarea și prezentarea Rapoartelor semestriale 
privind recepționarea și eliberarea biletelor de 
reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor 
cu dizabilități

Numărul biletelor 
eliberate
Numărul 
rapoartelor 
întocmite

recuperare.

13. Asigurarea măsurilor necesare 
pentru prestarea serviciilor sociale de
calitate beneficiarilor din cadrul 
Centrului de plasament pentru 
persoane vârstnice și adulte;

13.1 Perfectarea și completarea dosarelor beneficiarilor 
conform standardelor minime de calitate și a managementului
de caz
13.2 Procurarea noului echipament tehnic pentru 
îmbunătă irea calită ii deservirii beneficiarilor plasa i (Tv, ț ț ț
utilaj nou pentru bucătărie, cazan)

Dosare perfectate
Reevaluări 
efectuate
Echipament tehnic 
procurat

2019 Bugetul 
Centrului
Buget raional

Șeful Direcției asistență 
socială și protecție a 
familiei
Contabilul șef al 
Direcției
Directorul Centrului de 
plasament pentru 
persoane vîrstnice și 
adulte

14. Finisarea lucrărilor de gazificare 
a Centrului de plasament pentru 
persoane vîrstnice și adulte i ș
construc ia garduluiț

14.1 Identificarea surselor de finanțare suplimentare pentru 
implementarea proiectului de gazificare;
14.2 Darea în exploatare a lucrărilor de gazificare

Surse financiare 
identificate

2019 Bugetul raional Șeful Direcției asistență 
socială și protecție a 
familiei
Contabilul șef al 
Direc ieiț

Domeniul: SISTEMUL   EDUCAŢIONAL  
Obiectiv 1. Eficientizarea sistemului de învă  ț  ământ prin sporirea gradului de participare la educaţie în raion  

Acțiuni Subacțiuni Indicatori de monitorizare Termenul Surse Responsabili de
execuție

1.  Dezvoltarea  sistemului  de
învăţământ  raional.  Asigurarea
condiţiilor  necesare  privind  accesul
la educaţia de bază

1.1.  Asigurarea  funcţionalităţii  instituţiilor
de învăţământ în conformitate  cu  articolul
15 din Codul educaţiei  privind   structura şi
tipurile instituţiilor de învăţământ

Nr. de instituţii de învăţământ  IET
Nr.  de  instituţii  de  învăţământ
gimnazial
Nr. de instituţii de învăţământ  liceal
Nr.  de  instituţii  de  educaţie
complementară

2019 APL I
APL II
Directorii  instituţiilor  de
învăţământ
Direcţia învăţământ

1.2. Asigurarea instituţiilor de învăţământ cu
cadre didactice  calificate  de specialitate

Nr. de cadre didactice încadrate
Nr. de cadre didactice  recalificate 

2019 Directorii  instituţiilor  de
învăţământ
Direcţia învăţământ

1.3. Dezvoltarea sectorului infrastructural al
instituţiilor de învăţământ după priorităţi

Nr.  de  cantine  şcolare  renovate  şi
dotate cu mobilier
Nr. de blocuri alimentare renovate şi
dotate cu inventar tehnologic 
Nr.  de  instituţii  beneficiare  de

2019 APL I
APL II
Surse proprii
Finanţări de stat
Sponsori

APL I
APL II
Directorii  instituţiilor  de
învăţământ



renovări/reparaţii/construcţii  ale
sistemelor  de  iluminare,  canalizare,
apeduct, termice
Nr.  de  blocuri  sanitare  interne
construite/renovate
Nr. de terenuri de sport amenajate
Nr.  de  instituţii  cu  terenuri  aferente
instituţiei amenajate pentru recreaţii
Nr.  de  instituţii  cu  sisteme  de
securizare/camere  de  luat  vederi
interne/externe

Donatori
ONG

1.4. Implementarea proiectului-pilot privind
organizarea  şi  asigurarea  calităţii
alimentaţiei  copiilor  şi  elevilor  din
instituţiile din subordine 

Eficienţa noului sistem de alimentaţie
Nr. de copii alimentaţi în IET
Nr. de elevi  alimentaţi  în instituţiile
şcolare
Nr.  de  elevi  alimentaţi  din familiile
vulnerabile şi cu venituri mici

2019 APL I
APL II
Surse proprii
Finanţări de stat
Agent economic
responsabil

APL I
APL II
Directorii  instituţiilor  de
învăţământ

1.5.Asigurarea  transportării  elevilor  la
şcolile de circumscripţii

Nr. de şcoli de circumscripţii
Nr. de comunităţi/instituţii  arondate
Nr. de elevi transportaţi
Nr de unităţi de transport proprii
Nr. de unităţi de transport contractate
Nr. de cadre didactice transportate

2019 APL I
APL II
Buget de stat

APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Directorii  instituţiilor  de
învăţământ

1.6.  Dezvoltarea  şi  eficientizarea  activităţii
bibliotecilor şcolare

Nr. de biblioteci funcţionale
Nr. de biblioteci cu săli de lectură
Nr. de bibliotecari calificaţi
Nr.  de  elevi  asiguraţi  cu  manuale
şcolare
Nr.  de  elevi  scutiţi  de  plata  pentru
arenda manualelor
Nr.  de  biblioteci  dotate  cu  TIC  şi
conectate la internet
Nr.  de  biblioteci  beneficiare  de
donaţii de carte din sponsorizări
Nr.  de  procurări  de  carte,  literatură
metodică, curriculară
Nr.  de  biblioteci  cu  cel  mai  mare
număr de cititori

2019 APL I
APL II
Buget de stat

APL I
APL II
Directorii  instituţiilor  de
învăţământ

2. Motivarea şi retenţia specialiştilor 
de profil în raion

2.1. Motivarea şi susţinerea cadrelor 
didactice

Nr. de cadre didactice încadrate şi 
beneficiare de subvenţii de stat/tineri 
specialişti
Nr. de tineri specialişti beneficiari de 

2019 APL I
APL II
Buget de stat

APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Directorii instituţiilor de 



indemnizaţii  sociale 
Nr. cadre didactice susţinute prin 
încheierea de contracte de locaţiune
Nr. de cadre didactice beneficiare de 
plăţi suplimentare pentru deplasare în
alte localităţi unde prestează servicii 
educaţionale 
Nr. de diplome de merit/distincţii  
oferite pentru  performanţe 
educaţionale 
Nr. de cadre didactice menţionate cu 
premii băneşti
Nr. de cadre didactice premiate în 
cadrul concursului „ Pedagogul 
anului”
Nr. de cadre didactice premiate ca 
preparatori de elevi olimpici

învăţământ

Încurajarea cadrelor didactice şi manageriale
prin asigurarea posibilităţilor de 
perfecţionare/recalificare , atestare şi 
manifestare în activităţi educaţionale 
metodico-ştiinţifice.

Nr. de cadre didactice/manageriale 
formate la nivel naţional
Nr. de cadre didactice/manageriale  
formate la nivel  raional
Nr. de cadre didactice cu titluri 
ştiinţifice
Nr. de cadre didactice formatori 
naţionali
Nr. de cadre didactice formatori 
raional
Nr. de cadre didactice atestate

2019 APL I
APL II
Buget de stat

APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Directorii instituţiilor de 
învăţământ

3. Îmbunătăţirea managementului 
planificării şi dezvoltarea reţelei 
instituţiilor de învă ământ prin ț
modernizarea bazei tehnico - 
materiale 

3.1. Îmbunătă irea eficienţei ț
managementului conducerii la nivel de 
institu ie i  managementului  clasei de ț ș
elevi.  (informa ional, organizatoric, ț
metodologic şi decizional)

Nr. de Programe de dezvoltare 
elaborate şi calitatea lor
Nr. de planuri manageriale elaborate 
şi calitatea lor.
Nivel de implementare a 
documentelor de politici educaţionale
Nivelul organizării şi desfăşurării 
Consiliilor de administraţie şi 
profesorale/pedagogice
Nr. de decizii aprobate 
Nr. de decizii executate
Nr. de diriginţi în instituţii şi nivelul 
realizării planurilor de educaţie
Nr. de elevi cu comportament deviant
şi dificili în educaţie luaţi la evidenţă

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ



Nr. de familii needucogene luate la 
evidenţă

3.2. Asigurarea transparen ei decizionaleț
 

Nr. de şedinţe publice organizate 
pentru examinarea rapoartelor de 
activitate instituţională
Nr. de cadre didactice/părinţi/elevi  
implicaţi în procesul de luare a 
deciziilor
Nr. de propuneri/recomandări  
acceptate pentru îmbunătăţirea 
procesului educaţional

2019 Administraţia instituţiilor
de învăţământ

3.3. Cre terea impactului managerial asupraș
eficienţei muncii, îmbunătăţirii  confortului  
intern  şi a  calită ii în educa ieț ț

Nr. de instituţii preşcolare cu condiţii
foarte bune de funcţionalitate
Nr. de instituţii  şcolare cu condiţii 
foarte bune de funcţionalitate
Nr. de cabinete şcolare funcţional 
amenajate, dotate cu echipamente şi  
instrumente/utilaje curriculare
Nr. de instituţii cu cel mai înalt  nivel
de asigurare  cu TIC
Nr. de instituţii cu cel mai înalt nivel 
de asigurare a compartimentului 
practic şi experimental al 
programelor de studiu

2019

3.4.Asigurarea unui nivel calitativ de 
comunicare şi colaborare cu APL I şi APL  
II în problemele modernizării învăţământului

Nr. de proiecte de decizii propuse 
spre examinare în cadrul şedinţelor 
consiliilor 
Surse financiare externe direcţionate 
în susţinerea procesului educaţional 
Surse financiare proprii direcţionate 
la dotarea curriculară a procesului 
educaţional 

2019 APL I
APL II
Buget de stat
Bugetul 
instituţiilor

APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

4. Asigurarea accesului elevilor la 
activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare

4.1.Majorarea i diversificarea numărului deș
cercuri, sec ii sportive, filialelor din cadrul ț
institu iilor complementareț

Nr. de cercuri;
Nr. de secţii sportive şi filiale

2019

4.2.Valorificarea partenerilor în cadrul Acorduri de parteneriat 2019



acordurilor de colaborare cu ora e, institu ii ș ț
de peste hotare în domeniul proiectelor 
investi ionaleț

Proiecte ob inute, implementateț

4.3. Dezvoltarea şi diversificarea 
programelor extraşcolare

Nr. de programe extraşcolare 
suplimentar elaborate

2019

Obiectiv 2.  Promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educa ională în vederea evitării excluderii sau marginalizării copiilor, tinerilor şi ț
adul ilor în raionț

1..  Asigurarea  şcolarizării  tuturor
copiilor cu vârste 7-16 ani , reducerea
abandonului  colar  şi  continuitateaș
studiilor 

1.1.Şcolarizarea  tuturor  copiilor  în  treptele
învăţământului obligatoriu 

Nr. de copii şcolarizaţi
Rata şcolarizării
Nr. de copii încadraţi în grupele
pregătitoare pentru şcoală
Rata  copiilor  încadraţi  în
grupele pregătitoare

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.2.Realizarea  activită ilor  de  prevenire  aț
abandonului colar şi a absenteismuluiș

Nr. de elevi la evidenţă
Nr.  de  consultări  familiilor  cu
elevi dificili
Nr.  elevilor  cu  absenţe
exagerate nemotivate
Nr. de activităţi de îmbunătăţire
a frecvenţei şcolare

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.3.Organizarea campaniilor de informare pentru
părinţi despre necesitatea şcolarizării şi încadrării
copiilor în învă ământul obligatoriu .ț

Nr.  de  companii  de
sensibilizare;
Nr.  de  vizite  efectuate  în
familiile vulnerabile.

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.4. Continuitatea studiilor absolvenţilor Nr. absolvenţi din gimnaziu
Rata  continuităţii  studiilor
absolvenţilor ciclului gimnazial 
Nr. de absolvenţi din liceu
Rata  continuităţii  studiilor
absolvenţilor ciclului gimnazial

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

2.  Crearea  unui  mediu  educaţional
prietenos,  accesibil,  capabil  să
răspundă  aşteptărilor  şi  cerinţelor
speciale ale beneficiarilor

2.1. Organizarea odihnei de vară pentru toţi copiii
şi   a   activită ilor  extra colare  pentru  copiiț ș
proveni i din grupurile dezavantajoaseț

Nr. de şcoli de vară organizate,
tabere cu sejur de zi,  tabere de
odihnă pentru copii şi tineret
Nr. de copii beneficiari
Nr.  de  copii  beneficiari  de
odihnă  în  tabere  peste  hotarele
ţării

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

2.2.  Implementarea  de  programe  de
responsabilizare a familiei, administraţiei publice
locale,  comunităţii,  instituţiilor  de  învă ământț
privind  asigurarea  accesului  tuturor
copiilor/elevilor la educaţie de calitate

Nr. de programe implementate
Nr. de adunări părinteşti
Nr.  asociaţiilor  de  părinţi  şi
grupuri  de  sprijin  pentru
promovarea  i  respectareaș

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ



drepturilor copiilor
Nr. de primării cu bune practici
de colaborare
Nr.  de  evenimente  organizate
prin  implicarea  elevilor,
părinţilor  şi cadrelor didactice

2.3.  Dezvoltarea   infrastructurii   şcolilor  de
circumscripţie, dotarea lor curriculară şi tehnico-
materială   

Nr. şcoli de circumscripţie.
Surse alocate pentru dezvoltare
Nr. de acţiuni întreprinse: 
procurări, dotări, reparaţii

2019 APL I
APL II
Administraţia
instituţiilor  de
învăţământ

APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

2.4.  Susţinerea  mediului  educaţional  prin
conlucrarea  cu mediul de afaceri  

Nr. de instituţii cu bune practici
de  conlucrare   cu  mediul  de
afaceri
Surse alocate pentru dezvoltare

2019 APL I
APL II
Agenţi
economici

APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

3.  Monitorizarea  incluziunii
educa ionale  a  copiilor,  elevilor  cuț
dezabilită i  severe  în  institu iile  deț ț
învă ământț

3.1.  Analiza  activită ii  SAP  în  anul  curent  deț
studii

Nr. de centre CREI
Nr. de  cadre didactice de sprijin
Nr.  de  seminare,  ateliere
realizate
Nr. de copii cu CES beneficiari
de servicii
Nr. de copii evaluaţi
Nr.  de  rapoarte  de  evaluare
întocmite 
Nr  de  ieşiri  în  instituţiile  din
subordine

2019 APL II APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia SAP

3.2.  Asisten a  psihopedagogică  a  copiilor  cuț
cerin e educaţionale specialeț

Orar elaborat
Nr. de servicii prestate
Nr.  de  monitorizări  a  realizării
recomandărilor
Nr.  de   materialelor  metodice
elaborate.     (modele  de
Programe  de  asisten ăț
psihologică,  logopedică,
psihopedagogică  şi   de
interven ie individualizată)ț
Nr. de persoane formate 

2019 APL II APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia SAP

Obiectiv 3. Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare - învă are – evaluare, precum şi a serviciilor educaţionaleț

1.  Stimularea  performanţei 1.1  Asigurarea  unei  evaluări  interne  anuale  ale Programele  şcolare  2019 Direcţia Direcţia învăţământ



educaţionale  prin  creşterea  calităţii
procesului de învă ământ din raionț

cadrelor didactice în conformitate cu documentele
de stat de implementare a curriculei şcolare

aplicate/evaluate
Nr.  de  evaluări  şi  cadre
didactice evaluate

învăţământ Administraţia instituţiilor
de învăţământ

Monitorizarea indicatorilor de calitate (Metodele
de predare-învă are, instrumentele de evaluare şiț
rezultatele elevilor la evaluarea curentă)

Indicatori  de  calitate  (la
examene);
Nr.  de  participări  la  olimpiade
naţionale/internaţionale;
Nr. de participări la concursuri

2019 Ministerul
Educaţiei,

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.2  Promovarea  cu   ajutorul   mass-media,   a
ofertei  educaţionale a instituţiilor de învă ământț
din  raion,  în  vederea  asigurării  calităţii
personalului didactic, a calităţii instruirii

Anunţuri în revistele locale;
Publicitate la mass-media

2019 APL II
Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.3 Creşterea vizibilităţii rezultatelor elevilor prin
intensificarea  eforturilor  de  promovare  a
activităţilor academica extracurriculare

Nr. de conferinţe organizate
Nr. de manifestări interne
Nr. de participanţi
Nr.  de  publicaţii  în  reviste
locale

2019 APL II
Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.4  Creşterea  gradului  de  implicare  a  cadrelor
didactice în diverse acţiuni menite să promoveze
imaginea instituţiilor de învă ământ din raion  înț
cadrul  mediului economic şi social

Nr de acţiuni organizate
Nr. de participanţi

2019 APL II Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.5 Evaluarea internă anuală a  programelor  de
studii  de  la  toate  formele de învă ământ, bazatăț
pe  standardele  la  nivel  naţional  (aplicarea
programelor şcolare de evaluare docimologică în
vigoare)

Testări aplicate 
Rezultate  finale  pe  trepte  de
şcolaritate  (  înv.  primar,
gimnazial, liceal)

2019 MECC,  ANCE,
Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

Obiectiv 4. Realizarea de parteneriate eficiente între instituţiile educaţionale şi familie. Eficientizarea  nivelului de cultură şi instruire al părinţilor  
pentru o mai bună înţelegere a demersului educaţional
1.  Optimizarea  comunicării  dintre
elevi, părinţi  şi cadre didactice

1.1.  Angajamentul  părinţilor  de  a  se  implica  în
problemele  şcolii  prin  eficientizarea  activităţii
asociaţiilor părinteşti respectând cadrul legal

Propuneri elaborate 2019 APL II Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.2. Propuneri de îmbunătăţirea a regulamentului
cu ajutorul părinţilor

Propuneri elaborate 2019 APL II Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.3.  Implicarea  părinţilor  în  organizarea  şi
desfăşurarea  activităţilor extracurriculare

Nivel  de  organizarea  şi
desfăşurare a evenimentelor
Nr de scenarii  comune propuse
de părinţi şi cadrele didactice
Nr. de părinţi participanţi.
Nr. de familii cu bune practici în
educaţia copiilor

2019 APL II Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.4.  Organizarea   excursiilor,  odihnelor  de
întremarea  sănătăţii  copiilor  de comun acord cu

Nr. de proiecte comune
Nr. de excursii organizate

2019 APL II Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor



părinţii şi participării lor Nr de părinţi implicaţi.
Nr. de copii beneficiari

de învăţământ

Obiectiv 5. Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate prin asigurarea sporirii ratei de includere în educaţia preşcolară a copiilor din raion.
1.  Dezvoltarea  condiţiilor   de
funcţionalitate  a  instituţiilor   de
educaţie timpurie a copilului

1.1.  Asigurarea  calităţii  procesului  educaţional
timpuriu prin standardele educaţionale de stat şi a
Curriculumului Naţional

Implementarea  noii  Curricule
elaborate

2019 APL I
 Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.2. Dezvoltarea profesională a cadrului didactic
din  educaţia  timpurie  prin  cursuri  de
perfecţionare,  reuniuni  metodico-ştiinţifice  de
nivel local, raional, naţional

Colaborare eficientă cu APL I
Nr. de primării cu bune practici
de parteneriat cu IET
Nr. de cursuri de perfecţionare;
Nr. de participanţi;
Nr.  de  reuniuni  metodico-
ştiinţifice organizate 

2019 APL I
Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.3.  Colaborare  eficientă  cu  APL  I  privind
asigurarea IET cu materiale didactice şi tehnico-
materiale strict necesare procesului educaţional 

Materiale  didactice  şi  tehnice
materială asigurate

2019 APL I
 Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.4. Extinderea locurilor  şi dezvoltarea spaţiilor
pentru educaţia timpurie

Nr. de grupe deschise  deschise 2019 APL I
 Direcţia
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

Obiectiv 6. Dezvoltarea bazei materiale sportive în spaţiile aferente instituţiilor de învă ământ din raion.ț
1. Crearea condiţiilor optime sportive
în cadrul instituţiilor de învă ământț

1.1 Renovarea sălilor de sport din instituţiile din 
subordine 

Nr. de săli reparate/renovate
Nivel de asigurare cu  
echipament sportiv 

2019 APL I, APL II
 Direcţia 
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.2. Renovarea şi amenajarea terenurilor de sport 
aferente instituţiilor 

Nr. de terenuri 
renovate/amenajate

2019 APL I, APL II
 Direcţia 
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

1.3. Construc ia şcolii sportive raionale  ț Obiectiv în construcţie iniţială 2019 APL II
 Direcţia 
învăţământ

Direcţia învăţământ
Administraţia şcolii 
sportive 

Domeniul: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

Obiectivul: Mediul de afaceri
1. Instruirea antreprenorilor  și 
potențialilor antreprenori privind 
crearea și dezvoltarea afacerilor 
proprii

1.1. Organizarea și desfășurarea 
seminariilor de instruire referitor la  
procedura de inițiere a unei afaceri.

Nr. de seminare, nr. 
de participanți 

2019 În proces de 
estimare

APL II, 
Ministerul 
Economiei, 
ODIM, parteneri
externi

APL II

1.2.  Organizarea și desfășurarea 
seminarelor de instruire referitor la 
abilitățile de atragere a mijloacelor 
financiare pentru dezvoltarea afacerilor

Nr. de seminare 
organizate

2019 În proces de 
estimare

” ”



2. Acordarea asistență 
antreprenorilor în privința asigurării 
vânzărilor în afara raionului inclusiv  
exportul

2.1. Acordarea asistenței 
antreprenorilor în elaborarea 
proiectelor investiționale

Nr. de proiecte 2019 În proces de 
estimare

APLII, APLI APLII

3. Eficientizarea dialogului dintre 
antreprenori  și autoritățile publice 
locale, atât la nivel raional cât și la 
cel local

3.1. Organizarea evenimentelor de tip 
târguri, expoziții locale și regionale 
pentru promovarea produselor raionale

Nr. de  târguri, 
expoziții  nr. de 
participanți

2019 În proces de 
estimare

APL II, 
Ministerul 
Economiei

APL II

3.2. Organizarea întrunirilor între 
autoritățile centrale, locale cu oamenii 
mediului de afaceri din raion

Nr. de întruniri 2019 În proces de 
estimare ” ”

Obiectivul:  Dezvoltarea agriculturii

1. Susținerea proceselor de înființare
a plantațiilor multe anuale noi ca 
măsura de revitalizare a viticulturii  
pomiculturii și a altor activități 
agricole cu valoare adăugată înaltă    

1.1.  Organizarea și desfășurarea 
seminariilor, meselor rotunde, 
instruirilor

Nr. de seminare, nr. 
de activități 

2019 Estimat la 
perioada 
ulterioara

Credite, granturi
Subvenții din 
partea Statului

”

Agenții 
economici,
APL II,
APL I1.2.  Organizarea activităților de 

schimb de experiență  între 
producătorii agricoli

Nr. de activități 2019 Estimat la 
perioada 
ulterioara

1.3. Organizarea seminariilor de 
instruire și promovare a irigației mici

Nr. seminare 2019 Estimat la 
perioada 
ulterioara ”

Agenții 
economici,
APL II,

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 seminare, nr. 
de participanți

2019 Estimat la 
perioada 
ulterioara

Credite, granturi
Subvenții din 
partea Statului

Agenții 
economici,
APL II,APL I

2.2. Acordarea asistenței 
informaționale privitor la procedurile 
de casare și defrișare a plantațiilor 
multe anuale vechi.

Nr. de proprietari de 
terenuri agricole care 
au beneficiat de 
asistență

2019 Estimat la 
perioada 
ulterioara ” ”



2.3. Organizarea și desfășurarea 
seminarelor, meselor rotunde, 
instruirilor referitor la necesitatea 
consolidării terenurilor agricole

Nr. de seminare 2019 Estimat la 
perioada 
ulterioara ” ”

Obiectivul:  Mediul 

1. Efectuarea lucrărilor de amenajare
albiilor râurilor 

1.1. Elaborarea documentației tehnice 
de proiect pentru efectuarea lucrărilor 
de amenajare a albiilor râurilor

Nr. de proiecte 
elaborate. 

2019 În proces de 
estimare

Buget local, 
Buget de stat, 
Fondul Ecologic 
National

APL I

1.2. Identificarea  posibilităților de 
curățare și adâncire a albiei râului Bîc 
pe porțiunea Bucovăț - Roșcani-lacul 
Ghidighici.

Nr. de  sesiuni 
informaționale

2019 În proces de 
estimare

” ”

2. Construcția și reconstrucția 
sistemelor centralizate de canalizare 
în localitățile raionului 

2.1. Dezvoltarea formelor de 
cooperarea inter – comunitară în 
domeniul salubrizării și managementul
deșeurilor.

Nr. de acorduri între 
primării în privința 
salubrizării                

2019 În proces de 
estimare

Buget local, 
Buget de stat, 
Fondul Ecologic 
National

APL I

2.2. Evaluarea potențialului de  
colectare a apelor pluviale în raion prin
intermediul reabilitări și construcției 
iazurilor și/sau heleșteie

Nr. de lacuri evaluate 2019 În proces de 
estimare

” ”

2.3. Dotarea cu echipamente  a 
serviciului public de salubrizare

Nr. de echipamente 
mașini procurate

2019 În proces de 
estimare ” ”

3. Implementarea programelor de 
instruire și conștientizare privind  
asigurarea unui management integrat
al deșeurilor la nivel 
intercomunal/interraional în regiuni 

3.1. Organizarea și desfășurarea 
activităților privind educația 
populației privind sortarea deșeurilor 
și protecția mediului ambiant

Nr. de ore, nr. de 
instituții de 
învățământ

2019 În proces de 
estimare

APL I, APL II, 
Instituțiile de 
învățământ

APL I, APL II, 
Instituțiile de 
învățământ

3.2. Organizarea programelor de 
educație ecologică în școli

Nr. de programe 
organizate

2019 Estimate la 
perioada 
ulterioară

” ”



3.3. Numărul de școli care au introdus 
programe de educație ecologică.

Nr. de școli 2019 În proces de 
estimare ” ”

Domeniul: TURISMUL, CULTURĂ I SPORTȘ
Obiectivul nr. 1: Accesul populaţiei la serviciile  produsului cultural - turistic şi sport din raion 
1. Promovarea şi valorificarea 
potenţialului cultural imaterial şi turistic 
al raionului

1.1. Elaborarea Planului de 
acţiuni culturale pentru anul 
2019 privind promovarea şi 
valorificarea potenţialului 
cultural imaterial  şi turistic 
a raionului Străşeni.

Nr. evenimente
Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

Prima decada a 
lunii ianuarie

Deviz estimat  Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.2. Sărbătoarea colindelor 
”Colindăm, colindăm 
iarna…” 

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

8 ianuarie 15.0 mii lei Bugetul raional 
în parteneriat cu
Mănăstirea 
Ţigăneşti

Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.3.  Ziua Culturii Nr. evenimente
Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

15 ianuarie 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.4. Festivalul de folclor “ 
Cântec,joc şi voie bună”

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

27 august 15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.5. Festivalul internaţional 
de poezie i muzică “ ș
Eminesciana”

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate
Nr. delegaţii

Ultima duminică 
din luna iunie

15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.6. Festivalul tradiţiilor de 
iarnă “Florile dalbe”

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

25 decembrie 15.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.7. Festivalul Naţional 
„Mărţişor 2019”  

Nr. evenimente
Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

1- 8  martie 20.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.8. Spectacol de muzică 
sacră “Hristos a înviat”

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

Săptămâna 
luminata

7.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.9. 
Festivalul “ Cântece de pe 
valea Bîcului”

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

iulie Bugetul raional 
în parteneriat cu
primăria  

Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.10. Sărbătoarea “ Noaptea Nr. colective 18 mai 3.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 



Europeană a muzeelor” Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

turism, tineret 
şi sport

1.11. Sărbătorea naţională 
Ziua Independenţei 

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

27 august 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.12. Sărbătoarea naţională 
“Limba noastră”

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

31  august 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.13. Sărbătoare dedicată 
Zilei mondiale a Turismului

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

septembrie 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.14. Omagii, comemorări: 
  -  Depunere de flori la 
bustul poetului M. 
Eminescu;
  -  G. Vieru  Concurs de 
poezie  şi muzică 
“Legămînt”;
 - Comemorarea eroilor 
căzuţi pentru   integritatea 
ţării în urma conflictului 
armat de pe Nistru;
- Comemorarea victimelor 
celui II război mondial;
- Manifestare dedicată 
Actului Unirii Basarabiei cu 
Romania
 - 1 decembrie Ziua 
românilor de pretutindeni

  
Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

 

15 ianuarie

14 februarie

2 martie

9 mai

27 martie

1decembrie

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.17.  Alte evenimente 
culturale desfăşurate în 
parteneriat  :
- Festivalul familiei;
- Ziua internaţionala a 
Copilului;
- Ziua lucrătorului medical  
si a   farmacistului; 
- Ziua lucrătorului financiar;
- Ziua bibliotecarului;
- Ziua pedagogului;
- Ziua Poliţiei Naţionale;
- Ziua Armatei Naţionale;
- Ziua persoanelor in etate;
- Ziua persoanelor cu 

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

Conform 
calendarului 

Conform 
necesităţilor 
stipulate in 
devizele de 
cheltuieli

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport



dezabilităţi;
- Ziua asistentului social;
- Ziua funcţionarului public;
- Ziua lucrătorului din 
agricultură;
- Ziua antreprenorului;
1.18. Festivalul Tinereţii  
(muzică uşoară şi populară)

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

7.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.19. Festival – concurs de 
romanţe „Ne-a dat întâlnire 
romanţa”

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

noiembrie 10.0 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.20. Desfăşurarea 
seminarelor bilunare cu 
lucrătorii caselor de cultură 
din raion şi cu deplasări în 
localităţile raionului

Nr. evenimente
Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

 bilunar  Conform 
necesităţilor

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.21. Desfăşurarea 
seminarelor zonale cu 
prezenţa specialiştilor de la 
CNCPPCI, Muzeul de 
Etnografie şi Folclor, 
Agenţia de Turism

Nr. seminare
Nr. mese rotunde
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

trimestrial Conform 
necesităţilor

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.22. Participări la 
festivaluri, concursuri, 
spectacole, competiţii, 
campionate naţionale şi 
internaţionale

Nr. festivaluri, concursuri
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

Conform 
invitaţiilor

Conform 
devizului de 
cheltuieli

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

1.23. Alte acţiuni 
neplanificate  de promovare 
a imaginii culturale  a 
raionului 

Nr. seminare
Nr. mese rotunde
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

Conform 
devizului de 
cheltuieli

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

2. Crearea condiţiilor de bună 
funcţionare a instituţiilor de cultură din 
raion prin gazificarea şi termoizolarea 
lor.

 2.1. Identificarea 
instituţiilor culturale care 
vor fi reparate 

 Nr. instituţiilor
 Sursa mijloacelor financiare

Conform planului 
de desfăşurare a 
reparaţiilor

Conform 
devizului de 
cheltuieli

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

 3. Sportul – oportunitate de  promovare 
a unui  mod sănătos de viaţă
   

3.1. Construc ia ț
complexului Sportiv de 
interes regional în com. 
Pănă e ti.ș ș

Sursa mijloacelor financiare
% de efectuare a lucrărilor.

Conform 
contractului

56 milioane lei Buget de stat APL 

3.2. Organizarea şi 
desfăşurarea campionatului 
raionului Străşeni la baschet,
fotbal, volei , joc de dame, 

Nr. evenimente sportive
Nr. de participanţi
Identificarea locului 
desfăşurării

Conform graficului Conform 
devizului de 
cheltuieli

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport



tenis de masa, atletică 
uşoară, lupte libere(fete, 
băieţi);
- premierea;
- Identificarea echipelor.

Nr. locurilor premiante, 
menţiuni speciale

3.3. Campionatul de 
taekwondo 

Nr. de participanţi
Identificarea locului 
desfăşurării
Nr. locurilor premiante, 
menţiuni speciale”

martie
Conform 
devizului de 
cheltuieli

Bugetul raional

Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.4. Turneul republican de 
fotbal „Cupa Guvernului”

Nr. de echipe
Nr. de participanţi
Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

Conform graficului 4000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.5. Campionatul raionului 
la fotbal ”Cupa preşedintelui
raionului” pentru tineri

Nr. de echipe
Nr. de participanţi
Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

Aprilie – octombrie 70000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.6. Turneu raional la şah şi 
joc de dame în memoria lui 
Gheorghe Rusu

Nr. de echipe
Nr. de participanţi
Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

 Semestrul întîi 3000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.7. Turneu republican la 
lupte libere în memoria lui 
Gheorghe Livădari

Nr. de echipe
Nr. de participanţi
Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

decembrie 5000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.8. Campionatul raionului 
la atletica uşoară

Nr. de echipe
Nr. de participanţi
Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

20 mai 4000 lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.9. Turneu republican la 
tenis de masa

Nr. de echipe
Nr. de participanţi
Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

martie 4000 mii lei Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.10. Asigurarea participării 
în cadrul Campionatului 
European, Mondial la joc de 
dame - 64

Nr. de echipe
Nr. de participanţi
Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

Conform invitaţiei Conform 
devizului de 
cheltuieli

  Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.11. Participarea echipei 
raionului la campionatului 
European de taekwondo

Nr. de echipe
Nr. de participanţi
Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

Conform invita ieiț Conform 
devizului de 
cheltuieli

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.12. Participarea echipei 
raionului la campionatului

Nr. de echipe
Nr. de participanţi

Conform invita ieiț Conform 
devizului de 

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 



de lupte libere Nr. de locurilor premiante
Nr. menţiunilor speciale

cheltuieli şi sport



Admin
Прямоугольник

Admin
Прямоугольник


