
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
    
           
                                                                DECIZIE nr. 2/
                                                          din 22 martie  2019  

                                                                                                            Proiect               
Cu privire la realizarea Planului de ac iuni                                 ț
pe  anul 2018 privind implementarea Strategiei 
de dezvoltare integrată a raionului Stră eniș
pentru anii 2016-2020 

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

     1.  Se  ia  act  de  Raportul  privind  realizarea   Planului  de  ac iuni  pe  anul  2018  privindț
implementarea  Strategiei  de dezvoltare integrată a raionului Stră eni pentru anii 2016-2020 (seș
anexează).
     2. Se aprobă Planul de ac iuni pe  anul 2019 privind implementarea Strategiei  de  dezvoltare integrată ț
a raionului Stră eni pentru anii 2016-2020, conform anexei. ș
     3. Se pune în sarcina pre edintelui raionului monitorizarea realizării Planului deș
ac iuni pe anul 2019 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a ț
raionului Stră eni pentru anii 2016-2020.ș

  4.Vicepre edin ii raionului, efii direc iilor, sec iilor din subordinea Consiliului raional:ș ț ș ț ț
 -  să întreprindă ac iunile  necesare pentru realizarea integrală şi în termenele stabilite a  ț Planul
men ionat;ț
  - să prezinte informa ia anuală privind realizarea ac iunilor Planului precitat, ce in de domeniulț ț ț
de activitate, pînă la 25 ianuarie 2020.
     5. Se pune în sarcina Direcţiei economie, construc ii i politici investi ionale (N. Sîrbu), elaborarea în ț ș ț
baza informa iilor recep ionate  a Raportului generalizat privind ț ț implementarea Strategiei de dezvoltare 
integrată a raionului Stră eni pentru anii 2016-2020ș .
     6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. 
Popa).
     7. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale. 

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

VIZAT: 
Serviciul juridic                                             I. Malic   
Vicepre edintele raionului                             N. Buduș
Vicepre edintele raionului                             I. Ursuș
Direc ia economie,ț
construc ii i politiciț ș
investi ionale                                                 N. Sîrbuț
Direc ia finan e                                             V. Manoliț ț
Direc ia învă ămînt                                        Iu. Certanț ț
Direc ia asisten ă socială      ț ț

i protec ie a familiei                                    N. Olevschiș ț
Sec ia cultură, turism,ț
tineret i sport                                               V. Schirliuș



                            
                        

                                                                                                                                 Anexa 
                                                                                                              la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                                                                    nr.   1/1  din  22 martie  2019

Planul de acțiuni 
     pe anul 2019 privind implementarea Strategiei de dezvoltare 

      integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016 – 2020

Domeniul: CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ                                                                      

Obiectivul: Dezvoltarea managementului performant în administra  ț  ia publică  
Acțiuni Subacțiuni Indicatori de 

monitorizare
Perioada de 
implementare

Surse Responsabili de execuție

1. Creșterea calității procesului de 
planificare și implementare a 
Strategiei de dezvoltare integrată a 
raionului Strășeni pentru anii 
2016-2020, a proiectelor socio-
economice.

1.1. Elaborarea Planului de acțiuni 
pentru anul 2017 privind implementarea 
Strategiei de dezvoltare integrată a 
raionului Strășeni pentru anii 2016-2020

Aprobarea planului 
în ședința 
Consiliului raional

2019
Semestrul I

0.0 Președintele raionului
Vicepreședinții raionului
Șefii subdiviziunilor din subordinea 
Consiliului raional

1.2. Prezentarea informațiilor 
președintelui raionului privind derularea 
executării  Planului în primul semestru.

Nr. de ședințe 
operative
Acțiuni întreprinse
Informa iile ț
prezentate 

2019
Iulie

0.0 Șefii subdiviziunilor din subordinea 
Consiliului raional

2. Sporirea capacității de atragere 
a investițiilor pentru a facilita 
dezvoltarea social-economică a 
raionului. 

2.1.Valorificarea partenerilor în cadrul 
acordurilor de colaborare cu orașe, 
instituții de peste hotare în domeniul 
proiectelor investiționale.

Acorduri de 
parteneriat
Proiecte obținute, 
implementate

februarie -
decembrie 2019

Acorduri de 
parteneriat
Proiecte 
investiționale

Președintele raionului
Vicepreședinții raionului

3. Atragerea, dezvoltarea și 
reținerea cadrelor calificate

3.1. Achiziționarea echipamentului 
necesar și crearea bunelor condiții de 
muncă în birouri (climatizatoare, 
reparație curentă)

Nr. de birouri 2019
Semestrul II

Din mijloacele 
financiare 
planificate în 
buget

Președintele raionului
Șefii subdiviziunilor din subordinea 
Consiliului raional



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 pe pagina 
oficială a Consiliului raional și în 
Registrul actelor locale

Numărul deciziilor 
adoptate/publicate
Numărul 
dispozi iilor ț
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 ani 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

Acordare suportului informa ional ț
func ionarilor responsabili de domeniul ț
eficien ei energetice din cadru ț
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:  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 iei.ț

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 raion.ț 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 

2019 APL I
APL II
Buget de stat

APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Directorii instituţiilor de 



beneficiari 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 managementului ț
conducerii la nivel de institu ie i  ț ș
managementului  clasei de elevi.  (informa ional, ț
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 

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ



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
Nr. de familii needucogene luate
la evidenţă

3.2. Asigurarea transparen ei decizionale.ț
 

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 asupra  ș
eficienţei muncii, îmbunătăţirii  confortului  
intern  şi a  calită ii în educa ie.ț 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 

2019 APL I
APL II
Buget de stat
Bugetul 
instituţiilor

APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ



procesului educaţional 
Surse financiare proprii 
direcţionate la dotarea 
curriculară a procesului 
educaţional 

4. Asigurarea accesului elevilor la 
activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare

4.1.Majorarea i diversificarea numărului de ș
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 acordurilor
de colaborare cu ora e, institu ii de peste hotare ș ț
în domeniul proiectelor investi ionale.ț

Acorduri de parteneriat
Proiecte ob inute, implementateț

2019

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

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor



Nr.  de  copii  beneficiari  de
odihnă  în  tabere  peste  hotarele
ţării

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

2019 APL I
APL II
Direcţia învăţământ
Administraţia instituţiilor
de învăţământ

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 ământ.ț

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
educaţionale  prin  creşterea  calităţii
procesului de învă ământ din raionț

1.1  Asigurarea  unei  evaluări  interne  anuale  ale
cadrelor didactice în conformitate cu documentele
de stat de implementare a curriculei şcolare.

Programele  şcolare
aplicate/evaluate
Nr.  de  evaluări  şi  cadre
didactice evaluate

 2019 Direcţia
învăţământ

Direcţia 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
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 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, 
instruirilor.

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



„Mărţişor 2019”  Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

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 

Nr. colective
Nr. participanţi
Mijloace financiare alocate

Conform 
calendarului 

Conform 
necesităţilor 
stipulate in 
devizele de 
cheltuieli

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport



Copilului;
- Ziua lucrătorului medical  
si a   farmacistului; 
- Ziua lucrătorului financiar;
- Ziua bibliotecarului;
- Ziua pedagogului;
- Ziua Poliţiei Naţionale;
- Ziua Armatei Naţionale;
- Ziua persoanelor in etate;
- Ziua persoanelor cu 
dezabilităţi;
- Ziua asistentului social;
- Ziua funcţionarului public;
- Ziua lucrătorului din 
agricultură;
- Ziua antreprenorului;
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 

 2.1. Identificarea 
instituţiilor culturale care 

 Nr. instituţiilor
 Sursa mijloacelor financiare

Conform planului 
de desfăşurare a 

Conform 
devizului de 

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 



raion prin gazificarea şi termoizolarea 
lor.

vor fi reparate reparaţiilor cheltuieli 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, 
tenis de masa, atletică 
uşoară, lupte libere(fete, 
băieţi);
- premierea;
- Identificarea echipelor.

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

Conform graficului Conform 
devizului de 
cheltuieli

Bugetul raional Secţia cultură, 
turism, tineret 
şi sport

3.3. 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
de lupte libere

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



                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                    Anexă 

                                                        la decizia Consiliului raional Stră eniș
                                                                                                                                                                                                                            nr. 1/1  din  m 22 martie  2019

RAPORT

privind realizarea Planului  de ac iuni pe anul 2018 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Stră eni pentru anii 2016 – 2020ț ș

Domeniul: CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ

Obiectivul: Dezvoltarea managementului performant în administra ia publicăț

Ac iuniț Subac iuniț Perioada de
implementare 

Responsabili de 
implementare

Nivel de realizare -

descriere succintă
1. Cre terea calită ii procesuluiș ț
de planificare i implementare ș
a Strategiei de dezvoltare 
integrată a raionului Stră eni ș
pentru anii 2016-2020, a 
proiectelor socio-economice.

1.1. Elaborarea Planului de ac iuni ț
pentru anul 2018 privind 
implementarea Strategiei de 
dezvoltare integrată a raionului 
Stră eni pentru anii 2016-2020ș

Planul de ac iuni pe anul 2018 a fost elaborat în baza obiectivelor cuprinse în ț
Strategia de dezvoltare integrată a raionului Stră eni pentru anii 2016-2020 i ș ș
ac iunilor i subac iunilor propuse de către direc iile, sec iile  din subordinea ț ș ț ț ț
Consiliului raional Stră eni  i aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 1/1 ș ș
din 16 februarie 2018. Planul con ine următoarele obiective:ț

- Dezvoltarea managementului performant în administra ia publică;ț
- Infrastructura energetică i managementul eficien ei energetice;ș ț
- Re elele de furnizare a apei potabile i canalizare în raion;ț ș
- Îmbunătă irea infrastructurii drumurilor în raion;ț
- Dezvoltarea i îmbunătă irea prestării serviciilor sociale;ș ț
- Eficientizarea sistemului de învă ămînt din raion prin sporirea ț

gradului de participare la educa ie ț
- Mediul de afaceri
- Dezvoltarea agriculturii
- Dezvoltarea unui sistem integrat de management al de eurilorș
- Accesul popula iei la serviciile produsului cultural, turistic i sport dinț ș

raion

1.2. Analiza implementării Planului 
în cadrul edin elor operative.ș ț

Sistematic în cadrul edin elor operative s-a examinat despre realizarea ș ț
obiectivelor  trasate în Planul de ac iuni.ț

1



2. Sporirea capacită ii de ț
atragere a investi iilor pentru a ț
facilita dezvoltarea social-
economică a raionului. 

2.1.Valorificarea partenerilor în 
cadrul acordurilor de colaborare cu 
ora e, institu ii de peste hotare în ș ț
domeniul proiectelor 
investi ionale.ț

În anul 2018 au fost încheiate  2  Acorduri de colaborare cu Jude ul Vaslui i ț ș
cu Jude ul Brăila.ț

3. Atragerea, dezvoltarea i ș
re inerea cadrelor calificateț

3.1. Achizi ionarea echipamentuluiț
necesar i crearea bunelor condi ii ș ț
de muncă în birouri (climatizatoare,
repara ie curentă)ț

A fost procurat echipament în sumă de 42 730
A fost elaborat proiectatul construc iei mansardei clădirii Consiliului raional ț

3.2. Participarea func ionarilor ț
publici din APL de nivelul II i I laș
cursuri de instruire profesională în 
domeniul achizi iilor publice.ț

19 func ionari publici din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional au ț
participat la cursuri de instruire în cadrul Academiei de Administrare Publică, 
inclusiv 2 func ionari la instruire în domeniul achizi iilor publice, 2 func ionariț ț ț
la instruire în domeniul managementului patrimoniului public

4. Îmbunătă irea transparen ei ț ț
actului de guvernare locală

4.1. Organizarea întrunirilor, 
seminariilor cu primarii,  
func ionarii publici, agen ii ț ț
economici în scopul instruirii in 
domeniul guvernării participative 
locale.

Întru realizarea subac iunii au fost desfă urate următoarele:ț ș

Întruniri ale primarilor - 8, seminare de instruire - 5, întîlniri ale pre edinteluiș
raionului cu cetă enii în teritoriu – 14; întîlniri ale reprezentan ilor Guvernuluiț ț
cu  participarea  conducerii  raionului,  efii  serviciilor  descentralizate,  efiiș ș
serviciilor desconcentrate în teritoriu, primari, func ionari publici - 6, edin eț ș ț
operative ale pre edintelui raionului -  39.  ș

4.2. Consultarea proiectelor de 
decizii cu cetă enii, asocia iile ț ț
constituite în corespundere cu 
legea, alte păr i interesate.ț

Întru  implementarea Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesulț
decizional, Legii nr. 161 din 07 iulie 2016 pentru modificarea i completareaș
unor  acte  legislative,  Hotărîrii  Guvernului  nr.  967/2016  ”Cu  privire  la
mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional
”,Hotărîrii  Guvernului  nr.  672/2017  ”Pentru  aprobarea  regulamentelor  cu
privire la Registrul de stat al actelor locale”, Deciziei  Consiliului raional nr.
2/24  din  26  mai  2017  ”Cu  privire  la  aprobarea  Regulilor  interne  privind
procedurile de informare, consultare i participare în procesul decizional” auș
fost realizate următoarele activităţi:

-    au fost efectuate modificări în pagina oficială a Consiliului
 raional în  scopul  îmbunătă irii con inutului, în special la  sec iunea ț ț ț Achizi ii ț
publice;
- diseminarea informaţiei prin plasarea pe pagina web oficială a Consiliului 
www.crstraseni.md a: Programului anual de activitate a  Consiliului raional 
pentru anul 2018, Programului anual de elaborare a proiectelor de decizii,  
Planului de ac iuni pentru anul 2018 privind implementarea Strategiei de ț
dezvoltare integrată a raionului Stră eni pentru anii 2016-2020,  programelor ș
teritoriale în anumite domenii de activitate;
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- publicarea  proiectelor de decizii  în scopul consultării opiniei   părţilor 
interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi pentru stimularea participării 
active a acestora la procesul decizional;
- publicarea a 5 anun uri privind desfă urarea edin elor publice ale  ț ș ș ț
Consiliului raional  pe pagina oficială a Consiliului raional; 
- examinarea proiectelor de decizii în cadrul celor 5 comisii consultative de 
specialitate; 
- informarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe 
pagina web www.crstraseni.md, rubrica  Decizii adoptate, includerea acestora 
începînd cu 29 octombrie 2018 în Registrul de stat al actelor locale.  

4.3. Publicarea pe site-ul 
Consiliului raional a proiectelor de 
decizie în scopul consultării 
publice.

Numărul proiectelor de  decizii elaborate - 167
Numărul proiectelor de decizii publicate pe site-ul Consiliului raional - 128
Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare - 166
Numărul dezbaterilor publice  desfă urate - 4ș
Numărul participan ilor la consultările publice - 144ț

Obiectivul: Infrastructura energetică i managementul eficien ei energetice.ș ț

Ac iuniț Subac iuniț Perioada de
implementare

Responsabili de
execu ieț

Nivel de realizare – descriere succintă

1. Implementarea sistemului de
management energetic

1.1. Instruirea în domeniul eficien ii ț
energetice a personalului responsabil 
de domeniu în institu iile publice ț

2018 APL I, APL II,     Speciali tii  Direc iei  economie,  construc ii  i  politici  investi ionale  auș ț ț ș ț
organizat seminare, mese rotunde cu manageri institu iilor publice din raion iț ș
exper i în domeniul energetic unde le-a fost explicat importan a implementăriț ț
măsurilor de eficien ă energetică. ț
La  fel  au  fost  informa i  i  despre  poten ialii  finan atori  ai  proiectelor  deț ș ț ț
eficien ă energetică.ț

1.2  Organizarea i desfă urarea ș ș
seminariilor pentru sensibilizarea 
func ionarilor publici cu privire la ț
eficien a energetică a clădirilor ț
publice. 

2018 APL I, APL II,     Pe parcursul anului 2018 au fost desfă urate două instruiri cu participarea ș
func ionarilor publici cu privire la eficien a energetică a clădirilor publice, prinț ț
prisma  exemplelor  concrete  care  au  fost  acumulate  în  urma  schimbului  de
experien ă în urma vizitei în R. Cehă.ț

2. Elaborarea de către APL I a
planurilor  proprii  de  Eficien ăț
energetică

2.1. Efectuarea auditului energetic 
pentru clădirile publice.

2018 APL II i ș
institu iile din ț
subordine

    Direc ia economie, construc ii  i  politici investi ionale în colaborare cuț ț ș ț
ADR Centru  i  cu  suportul  GIZ  Moldova  a  fost  elaborat  ”Planul  local  deș
eficien ă energetică pentru anii 2019-2021” care clasează clădirile publice dupăț
anumite  criterii  de  evaluare  e  performan ei  energetice,  astfel  în  frunteaț
clasamentului  fiind   clădirile  care  au  cel  mai  mic  nivel  de  performan ăț
energetică.
Primele  apte  clădiri  publice  din  fruntea  listei  au  fost  selectate  pentru  a  fiș
renovate din punct de vedere a eficien ei energetice.ț

2.2. Realizarea studiului de  
oportunitate privind utilizarea surselor
alternative de energie.

2018 APL II i ș
institu iile publiceț

    În ”Planul local de eficien ă energetică a clădirilor publice pentru anii 2019-ț
2021” sunt indicate la fiecare clădire sursele alternative de energie recomandate
spre  utilizare  cu  scopul  de  a  reduce  semnificativ  din  cheltuielile  pentru
utilizarea energiei.
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3. Optimizarea consumului de 
energie în clădirile i serviciile ș
publice

3.1. Inventarierea bunurilor publice, 
pa aportizarea tehnică a acestora. ș

2018 APL II i ș
institu iile publiceț

     Direc ia economie, construc ii i politici investi ionale, în colaborare cuț ț ș ț
ADR Centru  i  cu  suportul  GIZ  Moldova,  a  efectuat  inventarierea  la  toateș
clădirile  publice din raion i  a  fost  creată  o bază  de date care  con ine to iș ț ț
indicii de performan ă energetică.ț

3.2.  Organizarea i desfă urarea ș ș
meselor rotunde, seminarelor, 
întrunirilor

2018 APL II i ș
institu iile publiceț

    În  scopul  optimizări  consumului  de  energie  în  clădirile  publice  au  fost
organizate edin e de lucru, mese rotunde cu participarea persoanelor vizate iș ț ș
a exper ilor energetici. ț

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

1.  Aprovizionarea cu apă 
potabilă în mod centralizat a 
localită ilor din raion.ț

1.1.  Elaborarea  proiectului pentru 
construc ia apeductului regional ț
Chi inău - Stră eni - Călăra i.ș ș ș

2018 APL I, APL II, 
Ministerul Mediului

    În  anul  2018 a  fost  semnat  Memorandul  de colaborare  între  Ministerul
Agriculturi Dezvoltării Regionale i Mediului, Banca Germană CFW, Consiliulș
raional  Stră eni,  Primăria mun. Stră eni,  Primăria or.  Călăra i,  i  Consiliulș ș ș ș
raional Călăra i.ș

1.2.  Construc ia i reconstruc ia ț ș ț
sistemului de aprovizionare cu apă a 
satelor i comunelor din raionș .

2018 APL I,
APL II, Institu iile ț
publice din teritoriu

    În s. Negre ti a fost construit în anul 2018 sistemul de alimentare cu apă aș
locuitorilor, cu racordarea la apeductul Micău i-Stră eni.ț ș
La fel, i in s. Coju na a fost construit sistem de aprovizionare cu apă a caselorș ș
de locuit cît i a institu iilor publice cu menire socială.ș ț
Construc ia sistemului de alimentare cu apă la CFM One ti.ț ș
Reconstruc ia par ială a apeductului Micău i – Stră eni cu lungimea de 3950ț ț ț ș
metri cu valoarea totală a lucrărilor de   8 942277,99 lei inclusiv TVA.

1.3.  Organizarea i desfă urarea ș ș
meselor rotunde de sensibilizare a 
cetă enilor în privin a aprovizionării cu ț ț
apă.

2018 APL I,
APL II, Institu iile ț
publice din teritoriu

     Pe parcursul anului, au fost desfă urate seminare de sensibilizare, informareș
a cetă enilor in domeniul aprovizionării cu apă în mai multe localită i:ț ț
s. Negre ti, s. Coju na, com. Rădeni, Greble ti, s. One ti.ș ș ș ș

2. Construc ia i reconstruc ia ț ș ț
sistemelor centralizate de 
canalizare în localită ile ț
raionului

2.1. Elaborarea documenta iei tehnice ț
pentru construc ia i reconstruc ia ț ș ț
sistemelor de canalizare.

2018 Bugetul local, 
Fondul Ecologic, 
parteneri externi

    În s. Voinova a fost elaborat proiectul tehnic pentru construc ia sistemului deț
canalizare a satului Voinova, Consiliu raional a alocat 240 mii lei.
 

 2.2. Identificarea surselor de 
finan are pentru implementarea ț
proiectelor de evacuare i epurare a ș
apelor uzate.

2018 Bugetul local, 
Fondul Ecologic, 
parteneri externi

Au  fost  identificaţi  poten iali  finan atori  pentru  finan area  proiectelor  deț ț ț
evacuare  i  epurare  a  apelor  uzate,  la  moment  se  duc  discu ii  cu  parteneriș ț
externi.

2.3. Organizarea i desfă urarea ș ș
meselor rotunde de sensibilizare a 
cetă enilor în privin a sistemelor de ț ț
canalizare.

2018 Bugetul local, 
Fondul Ecologic, 
parteneri externi

     Pe parcursul anului de raport a fost desfă urate seminare de sensibilizare,ș
informare  a  cetă enilor  in  domeniul  aprovizionări  cu  apă  în  mai  multeț
localită i:ț
s. Negre ti, s. Coju na, com. Rădeni, Greble ti, s. One ti,s. Voinova.ș ș ș ș

Domeniul: INFRASTRUCTURA DRUMURILOR

Obiectivul: Îmbunătă irea infrastructurii drumurilor din raionț

1. Reabilitare a infrastructurii 
rutiere

1.1. Realizarea programului de 
între inere a drumurilor publice ț
locale pe timp de iarnă

2018
APL II, Realizat: 100% km

L336 M5 – Lupa - Recea – Vatici  4,60
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L354 G95 – Pîrjolteni - R25 6,10

L406 R25 – drum  de  acces  spre  s. Micleuşeni 1,00

L407 R25 – drum  de  acces  spre  s. Dolna 1,50

L408 Codreanca – Oneşti 5,90

L408.1
Drum  de  acces  spre  s. Ţigăneşti

2,60

L409 G81 – Rădeni – Drăguşeni 3,42

L410 R6 – drum  de  acces  spre  s. Micăuţi 6,00

L411
M5- drum de acces spre s. Grebleşti

1,76

L412 Drum  de  acces  spre  s. Recea 4,20

L413 Drum  de  acces  spre  s. Saca 2,95

L414 Drum  de  acces  spre  s. Negreşti 1,50

L415 R1 – Roşcani – staţia  Ghidighici  13,00

L416 Bucovăţ – Găleşti – Zubreşti 10,10

L417 R25 – drum  de  acces  spre  staţia Bucovăţ 1,20

L418 R1 – drum  de  acces  spre  s. Tătăreşti  4,90

L419 R25 – drum  de  acces  spre  s. Lozova 2,00

L420 M1 – drum  de  acces  spre  s. Lozova 7,20

L421 R1 – drum  de  acces  spre  s. Făgureni 2,00

L422 R1 – drum  de  acces  spre  s. Cojuşna 3,80

 Total  pe întreţinere de iarnă: 85,73
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1.2. Realizarea programului de 
repara ii curente a drumurilor ț
publice locale pe anul 2018

2018 APL II Realizat: 100%
Drum de acces în mun. Stră eni, str. 1 mai 0,15 kmș
Drum de acces la drumul na ional G70 în mun. Stră eni str. M. Eminescu  0,15ț ș
km
Drum de acces în mun. Stră eni, str. C. Stere 0,15 kmș
Drum de acces în mun. Stră eni, str. I. Gagarin 0,20 kmș
Drum de acces la drumul na ional G70 în mun. Stră eni, str. V. Iovi ă i  ț ș ț ș
Decebal 0,10 km
L416 Drum de acces la drumul local de interes raional L 416 în s. Găle ti ș
(OMF Găle ti) 0,10 kmș
L411 Drum de acces la drumul na ional M5 în s. Greble ti 0,70 kmț ș
L419 Drum de acces la drumul na ional R25 în s. Lozova 0,40 kmț
Drum de acces la drumul  local de interes raional L410 în s. Micău i 0,50 km ț
Drum de acces la drumul local de interes raional L410 în s. Micău i 0,10 km ț
Drum de acces la drumul local de interes raional L408,1 în s. igăne ti 0,30 Ț ș
km

1.3. Între inerea de vară a drumurilorț
publice locale pe anul 2018.

2018 Realizat: 100%
L336 M5-Lupa-Rece-Vatici  4,60 km
L354 G95- Pîrjolteni-R25 -  6,10 Km
L406 R25- drum de acces spre  s. Micleu eni - 1,00 kmș
L407 R25- drum de acces spre s. Dolna 1,50 km
L408 Codreanca- One ti 5,90 kmș
L408,1 Drum  de  acces  spre  s.Ţigăneşti 2,60 km
L409 G81- Rădeni- Drăgu eni 3,42 kmș
L410 R6- drum de acces spre Micău i 6,00 kmț
L411 M5- drum de acces spre Greble ti 1,76 kmș
L412 Drum  de  acces  spre  s.Recea 4,20 km
L413 Drum  de  acces  spre  s. Saca 2,95 km
L414 Drum  de  acces  spre  s. Negre ti 1,50 kmș
L415 R 1 – Ro cani- sta ia Ghidighici  13,00 kmș ț
 L416 Bucovă - Găle ti- Zubre tiț ș ș  10,10 km
L418 R1- drum de acces spre s. Tătără ti 4,90 kmș
L419 R25- drum de acces spre s. Lozova 2,00 km
L421 R1- drum de acces spre s. Făgureni 2,00 km
L422 R1- drum de acces spre s. Coju na 3,80 kmș

Domeniul: ASISTEN A SOCIALĂ I PROTEC IE A FAMILIEIȚ Ș Ț

Obiectivul: Dezvoltarea i îmbunătă irea prestării serviciilor socialeș ț

Ac iuniț Subac iuniț Termeni Responsabili Nivel de realizare - descriere succintă
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1.Dezvoltarea  i  diversificareaș
serviciilor sociale în func ie deț
nevoile identificate

1  Identificarea  necesită ilor  prinț
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.

2018 Func ionariiț
Direc iei   asisten ăț ț
socială  i  protec ieș ț
a familiei

eful  Direc ieiȘ ț
asisten ă socială iț ș
protec ie a familieiț
Specialistul
principal  resurse
umane

efii de Servicii dinȘ
cadrul Direc ieiț

În scopul îmbunătă irii sistemului de servicii sociale, în perioada de referin ă, aț ț
fost suplinit cu 16 unită i statul de personal al Serviciul ,,Asisten ă personală,,.ț ț
La moment activează 79 asisten i personali. Dosare acceptate în serviciu, darț
neangajate  din  cauza  insuficien ei  de  unită i  sunt  43  persoane.  Astfel,  esteț ț
necesară mărirea statului de personal cu cel pu in 30 unită i.ț ț
În ceea ce prive te serviciile pentru familiile cu copii, a fost elaborat i aprobatș ș
Regulamentul de organizare i func ionare a Serviciului social de sprijin pentruș ț
familii cu copii. În perioada de referin ă, de acest serviciu au beneficiat 345 deț
copii în situa ie de risc din 133 de familii.ț
Întru sus inerea familiilor/persoanelor defavorizate în contextul ț
prevenirii/limitării/depăşirii situaţiilor de dificultate în vederea marginalizării şi
excluziunii socio-economice, a fost elaborat i aprobat Serviciul social de ș
suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. De acest serviciu, în
anul 2018, au beneficiat 120 persoane.
În ceea ce prive te serviciile specializate pentru copii, este necesară dezvoltareaș
Serviciului asisten ă parentală profesionistă, suplimentarea statului de personalț
cu 5 unită i i instituirea func iei de ef de serviciu pentru o coordonare iț ș ț Ș ș
monitorizare mai eficientă a serviciului.
În  serviciul  tutelă  la  moment  sunt  plasa i  135  copii  răma i  fără  îngrijireț ș
părintească. Plasa i în Serviciul asisten ă parentală profesionistă – 21 copii. Înț ț
Casă de copii de tip familial – 17 copii.

2.  Îmbunătă irea  continuă  aț
calită ii serviciilor sociale.ț

2.1  Evaluarea  continuă  a
personalului i a nevoilor de formareș
profesională a acestora
2.2  Întocmirea unui plan de formare
şi  perfecţionare  profesională  în
funcţie  de  nevoile  personalului,
schimbările legislative şi ţinând cont
de nevoile existente în comunitate;
2.3  Asigurarea  unor  servicii  sociale
de  calitate  şi  adaptate  nevoilor
comunităţii, prin calificarea continuă
a personalului; 
2.4  Folosirea  unor  metodologii  de
lucru  permanent  adaptate  nevoilor
personalului şi beneficiarilor;
2.5  Monitorizarea  şi  evaluarea
continuă  a  calităţii  serviciilor
furnizate; 
2.6  Promovarea  activităţii  instituţiei
în  comunitate  prin  intermediul  unei
politici  eficiente  de  marketing  şi
comunicare.

2018 eful  Direc ieiȘ ț
asisten ă  socială  iț ș
protec ie a familieiț
Seful  Serviciului
îngrijire  socială  la
domiciliu

Conform  Planului  de  formare  continuă,  4  func ionari  publici  din  cadrulț
Direc iei au fost instrui i la Academia de administrare publică. Au fost delega iț ț ț
pentru instruire în vederea perfec ionării profesionale către Ministerul sănătă ii,ț ț
muncii i  protec iei  sociale 3 speciali ti  din cadrul  Direc iei  i  15 asisten iș ț ș ț ș ț
sociali  comunitari.  În  continuu  este  evaluată  i  monitorizată  calitateaș
Serviciului  îngrijire  socială  la  domiciliu,  Asisten ă  personal,  Serviciulț
asisten ă  parentală  profesionistă,  Casele  de copii  de tip  familial,  Centrul  deț
plasament pentru persoane vârstnice i adulte. Lunar sunt desfă urate seminareș ș

i  ateliere  de  lucru  cu  asisten ii  sociali  comunitari.  A  fost  verificatăș ț
corectitudinea  acordării  ajutorului  social  în  12 localită i  din raion.  Numărulț
cererilor verificate a fost de 193. 
Promovarea  activită ii  Direc iei  i  a  serviciilor  prestate  în  comunitate  seț ț ș
efectuează  continuu  prin  intermediul  panourilor  publicitare,  pagina  web  a
Consiliului raional, re ele de socializare, campanii de informare.ț
Au  fost  evalua i  conform  prevederilor  Regulamentului  de  activitate  to iț ț
asisten ii  personali  din  cadrul  Serviciului  ,,Asisten ă  Personală,,,  părin iiț ț ț
educatori i asisten ii parentali profesioni tiș ț ș
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3.  Acreditarea  Serviciului
îngrijire socială la domiciliu

3.1 Înaintarea cererii  către Consiliul
na ional de acreditare a prestatorilorț
de servicii sociale;
3.2.Evaluarea  beneficiarilor  de
servicii  de  îngrijire  socială  la
domiciliu.
3.3 Evaluarea dosarelor personale ale
beneficiarilor  de  servicii  îngrijire
socială la domiciliu.
4.1 Realizarea unor campanii de

2018 eful  Direc ieiȘ ț
asisten ă  socială  iț ș
protec ie a familieiț
Seful  Serviciului
asisten ă  socialăț
comunitară
Asisten ii  socialiț
comunitari

Conform graficului de acreditare a prestatorilor de servicii sociale pentru anul
2018  al  Consiliului  na ional  de  acreditare,  Serviciului  îngrijire  socială  laț
domiciliu nu s-a regăsit ca Serviciu care necesită acreditare. 
Respectiv, ac iunea va rămâne ca obiectiv pentru anul 2019.ț

4.  Promovarea  activităţilor  de
asistenţă socială în comunitate.

 informare în comunitate despre: 
- Noile Servicii din cadrul Direc ieiț
(Sprijin familial i Suport monetar)ș
-  Posibilitatea  acordării  ajutorului
social  i/sau  ajutorului  pentruș
perioada rece a anului.
 -  activitatea  Direcţiei  asisten ăț
socială i protec ie a familiei;ș ț
 -  educaţie  şi  responsabilizare  în
comunitate; 
4.2  Implicarea  factorilor  de  decizie
(APL,  consilieri  locali,)  în
problematica socială; 
4.3 Implicarea  comunităţii  locale  în
susţinerea şi dezvoltarea activităţilor
derulate.

2018 eful  Direc ieiȘ ț
asisten ă  socialăț
comunitară
Seful  Serviciului
asisten ă  socialăț
comunitară

Promovarea  activită ii  Direc iei  i  a  serviciilor  prestate  în  comunitate  seț ț ș
efectuează  continuu  prin  intermediul  panourilor  publicitare,  pagina  web  a
Consiliului  raional  re ele  de  socializare,  campanii  de  informare.  Au  fostț
efectuate 3 întruniri cu cetă enii unde au fost abordate subiecte de domeniulț
social.  Cetă enilor  sunt  oferite  consulta ii  zilnice  referitor  la  solu ionareț ț ț
diverselor probleme.

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

5.1 Identificarea potenţialilor 
parteneri din comunitate şi înaintarea
de propuneri de colaborare; 
5.2  Încheierea  de  Acorduri  de
colaborare;
5.3  Organizarea  unor  întâlniri  şi
dezbateri  periodice  între  parteneri,
beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei
şi alte persoane interesate.

2018 Serviciului
asisten ă  socialăț
comunitară
Serviciul  îngrijire
socială la domiciliu
Serviciul  protec iaț
persoanelor în etate

i cu dizabilită iș ț

În  perioada  de  raportare  Direc ia  a  colaborat  cu  următoarele  ONG-uri:ț
Asocia ia  Ini iativa,  CNPAC,  UNICEF, Casa  Mărioarei,  Promo-Lex,  CERI,ț ț
CCF Moldova, Concordia. Proiecte Sociale.
Au fost ini iate i desfă urate la necesitate edin e de lucru cu organiza iileț ș ș ș ț ț
partenere în scopul identificării  solu iilor privind dificultă ile întâmpinate înț ț
procesul de prestare a serviciilor.

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

6.1 Identificarea persoanelor aflate în
situaţii de risc;
6.2  Informarea  şi  consilierea
persoanelor aflate în situaţii de risc;
 6.3 Implicarea partenerilor şi a altor
factori  interesaţi  din  comunitate  în
activităţi de prevenire.

      2018 Specialistul  în
problemele
acordării  ajutorului
material

În perioada de raportare au fost solu ionate multiple situa ii privind persoaneleț ț
aflate în situa ie de risc în comun cu organiza iile neguvernamentale na ionale,ț ț ț
dar  i  cu  cele  de  la  nivel  local:  Asocia ia  Invalizilor,  Asocia ia  Orbilor,ș ț ț
Asocia iile  de  bă tina i,  .a.  La  eviden a  Serviciului  îngrijire  socială  laț ș ș ș ț
domiciliu  sunt  258  persoane,  dintre  care  94  lua i  la  eviden ă  pe  parcursulț ț
anului 2018.

7.  Prestarea  calitativă  a
serviciilor  de  recuperare  /

7.1 Recep ionarea cererilor de luareț
la  eviden ă  pentru  asigurareaț

2018 eful  Direc ieiȘ ț
asisten ă  socială  iț ș

În perioada de raportare au fost recep ionate 269 cereri. Au fost eliberate 248ț
bilete  de  recuperare.  Numărul  rapoartelor  întocmite  –  2  către  Ministerul
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reabilitare  pentru  persoanele
adulte a căror stare de sănătate
necesită  acordarea  serviciilor
de  specialitate,  în  vederea
acoperirii  nevoilor  identificate
ale acestora.

dreptului  de a  beneficia  de bilet  de
reabilitare/recuperare  acordate
persoanelor  în  vîrstă  i  celor  cuș
dizabilită i;ț
7.2  Eliberarea  biletelor  de
reabilitare/recuperare  acordate
persoanelor  în  vîrstă  i  celor  cuș
dizabilită i;ț
7.3  Elaborarea  i  prezentareaș
Rapoartelor  semestriale  privind
recep ionarea  i  eliberarea  biletelorț ș
de  reabilitare/recuperare  acordate
persoanelor  în  vîrstă  i  celor  cuș
dizabilită i;ț

protec ie a familieiț
Specialistul  în
protec iaț
drepturilor copilului
Specialistul
principal  în
problemele  familie
cu  copii  în  situa ieț
de risc

sănătă ii, muncii i protec iei sociale.ț ș ț

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.

2018 eful Direc ieiȘ ț
Func ionariiț
Direc ieiț
Asisten ii  socialiț
comunitari

În perioada de raportare au fost organizate 13 seminare de instruire, la care au
participat circa 40 func ionari publici i angaja i ai Direc iei.ț ș ț ț
Echipele intersectoriale locale au fost sprijinite în activitatea lor prin seminare
de instruire desfă urate i organizate de Direc ie în parteneriat cu Promo-Lex,ș ș ț
Casa  Mărioarei.  Membrii  echipelor  au  primit  spre  informare  i  aplicare  înș
practică Ghidul privind modul de abordare a cazurilor de violen ă în familie.ț
Tot în această perioadă membrii echipelor au participat la Atelierul de lucru
privind  schimbul  de  bune  practice  privind  cazurile  de  TFU  organizat  de
Comitetul Na ional pentru combaterea TFU. Atît speciali tii  cît  i  asisten iiț ș ș ț
sociali  comunitari  au participat  la  Conferin e  Na ionale privind mecanismulț ț
intersectorial –provocări existente i perspective.ș

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

9.1  Colaborarea  permanentă  cu
servicii  publice  i  private  pentruș
asigurarea măsurilor necesare pentru
acordarea  serviciilor  destinate
victimelor violenţei în familie;
9.2Implementarea  unor  campanii
locale de sensibilizare i informare aș
comunită ii  cu  privire  laț
problematica violen ei în familie.ț

       2018 eful Direc ieiȘ ț
Func ionariiț
Direc ieiț

efii Serviciilor dinȘ
cadrul Direc ieiț

În  perioada  de  raportare  Direc ia  asisten ă  socială  i  protec ie  a  familiei  aț ț ș ț
colaborat cu multiple organiza ii prestatoare de servicii sociale pentru victimeleț
violen ei în familiei, cum ar  fi: Centrul na ional de prevenire a abuzului fa ăț ț ț
de  copii,  ONG  Casa  Mărioarei  –  Centru  de  plasament  temporar  pentru
victimele violen ei în familiei, care oferă atît cazare cît i asisten ă medicală,ț ș ț
juridică, psihologică, .a. Centrul Amicul, care oferă asisten ă psihologică iș ț ș
juridică copiilor abuza i. Centrul pentru prevenirea traficului de fiin e umane iț ț ș
victimele violen ei în familie, mun. Chi inău. Spre aceste organiza ii au fostț ș ț
referite cazurile de violen ă în familiei identificate la nivel de raion.ț
Au fost  organizate  campanii  de  informare  în  comun cu  autorită ile  publiceț
locale de nivelul I  privind prevenirea abuzului, neglijării i exploatării.ș
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10. Asigurarea formării  pentru
specialiştii  care  îşi  desfăşoară
activitatea  în  domeniul
asistenţei sociale şi promovarea
schimbului  de  experienţă
naţional.

10.1 Dezvoltarea permanentă a unui
plan de formare profesională  pentru
speciali tii  din  domeniul  asisten eiș ț
sociale;
10.2 Implementarea de programe de
formare  profesională  pentru
func ionarii  publicii  i  angaja iiț ș ț
sociali;
10.3  Asigurarea  supervizării
profesionale individuale sau de grup
(echipă)  pentru  speciali tii  dinș
domeniul  asisten ei  sociale  înț
conformitate  cu  standardele
profesionale  în  domeniul
supervizării;
10.4  Asigurarea  de  programe  de
formare  profesională  sau  sprijinirea
participării  la  aceste  programe  în
domeniul  managementului  de
servicii  pentru  personalul
managerial;
10.5 Sprijinirea  participării  la  stagii
profesionale  pentru  personalul  din
serviciile de asisten ă socială.ț

2018 Specialistul
principal  în
protec ia  copiilorț
afla i în situa ie deț ț
risc
Specialistul  în
protec ia ț
drepturilor copilului

Supervizarea  profesională  este  asigurată  de 5 asisten i  sociali  supervizori  iț ș
eful Serviciului asisten ă socială comunitară. edin e de supervizare de grupș ț Ș ț

mare – 7. edin e de supervizare individuale – 24. Ș ț
La cursuri de dezvoltare profesională au participat efii Serviciilor din cadrulș
Direc ieiț

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

11.1  Sprijinirea  permanentă  a
autorită ilor  locale  responsabile  înț
prevenirea  separării  copilului  de
familie  prin  metodologii,  informa iiț
furnizate,  comunicare  permanentă,
sprijin profesional prin personalul de
specialitate

2018 În perioada de  raportare a fost acordat  sprijin permanent  de către angaja iiț
Direc iei, autorită ilor locale de nivelul I în  prevenirea separării copilului deț ț
familie prin instruirile membrilor echipelor multidisciplinare. Totodată APL a
fost asistată în procesul de stabilire a statutului copiilor răma i fără îngrijireș
părintească.

12.  Asigurarea  măsurilor
necesare  pentru  prestarea
serviciilor  sociale  de  calitate
beneficiarilor  din  cadrul
Centrului  de  plasament  pentru
persoane vârstnice i adulte.ș

12.1  Elaborarea  fi elor  de  post  aș
angaja ilor  Centrului  conformț
prevederilor  Regulamentului  i  aș
standardelor minime de calitate;
12.2  Perfectarea  i  completareaș
dosarelor  beneficiarilor  conform
standardelor minime de calitate i aș
managementului de caz;

         2018 eful Direc iei Ș ț
Directorul
Centrului
Contabilul - efș

În  scopul  îmbunătă irii  calită ii  serviciilor  prestate  în  cadrul  Centrului  deț ț
plasament pentru persoane vârstnice i adulte a fost aprobat  Regulament nouș
de activitate. A fost stabilit i plasament contra plată pentru persoanele în etateș
care au copii. Costul lunar constituie 5070 lei. Conform regulamentului nou au
fost elaborate fi ele de post ale angaja ilor Centrului de plasament. ș ț
În perioada de raportare au fost perfectate 3 dosare pentru plasament. Au fost
desfă urate 5 edin e ale Comisiei  pentru cazare.  Bugetul  total  al  Centruluiș ș ț
pentru anul 2018 constituie 1.623.100 lei.
Totodată a  fost  elaborat  divizul  de cheltuieli  privind construc ia  gardului  laț
Centrul care constituie 365,940 lei.

13.  Gazificarea  imobilului
Centrului  de  plasament  pentru
persoane vârstnice i adulteș

13.1  Identificarea  surselor  de
finan are  pentru  implementareaț
proiectului de gazificare;

2018 eful Direc ieiȘ ț În perioada de raportare a fost elaborat Proiectul privind gazificarea Centrului
de plasament pentru persoane vârstnice i adulte, com. Micleu eni. Proiectul aș ș
fost expertizat. La moment Direc ia economie, a ini iat procedura de achizi iiț ț ț
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13.2  Contractarea  lucrărilor  de
gazificare.

privind efectuarea lucrărilor de gazificare. Costul lucrărilor conform proiectului
constituie 187 mii lei.
Totodată  au  demarat  lucrările  de  construc ie  a  gardului,  suma  proiectuluiț
constituind 365,940 lei

14.  Asigurarea  dreptului  la
compensarea  serviciilor  de
transport  pentru  persoanele  cu
disabilită i.ț

14.1  Numărul  persoanelor  pentru
care a fost  alocată compensa ia;ț
Suma

2018 eful Direc ieiȘ ț În  perioada  de  raportare  au  beneficiat  de  compensa ie  pentru  serviciile  deț
transport 6117 beneficiari.
Sursele financiare transferate – 1.923.018, lei

Domeniul:SISTEMUL EDUCA IONALȚ

Obiectivul: 1. Eficientizarea sistemului de învă ămînt din raion prin sporirea gradului de participare la educa ie a factorilor de decizie i partenerilor educa ionaliț ț ș ț

Ac iuniț Subac iuniț Termeni Responsabili Nivel de realizare - descriere succintă

1. Motivarea şi retenţia 
specialiştilor de profil în raion

1.1. Formarea continuă a cadrelor 
didactice 
Recalificarea cadrelor didactice
Atestarea cadrelor didactice

2018 Direcţia învăţământ
Instituţiile de 
învă ământț

Realizat
Contingent pedagogic 
În instituţiile de învăţământ preuniversitar   din raion activează  1192  cadre
didactice calificate: 
a)  învăţământ preşcolar - 331 cadre didactice. 
b)  învăţământ  general   -  833 cadre  didactice  (  176 înv.  primar  şi  657 înv.
gimnazial şi liceal)
c) instituţii complementare -   28  cadre didactice 
c) total cadre cu grade didactice – 736     
 Cu grad didactic superior – 21
 Cu grad didactic unu – 83
 Cu grad didactic doi – 632
 Fără grad didactic – 446
 Tineri speciali ti – 26ș
Cadre formate -  542/ instituţii republicane
Cadre didactice  recalificate – 6
Cadre didactice formate la nivel raional -1583 
Cadre didactice atestate - 137
Colaboratori OLSDI formati  - 25 
În  perioada  de  referinţă,  8  seminare  teoretico-metodice  pentru  managerii
şcolari (directori / directori adjuncţi pentru instruire, directorii adjuncţi pentru
educaţie)  şi  managerii  preşcolari  în  instituţiile  de  învăţământ  din  raion  cu
schimb de experienţă şi promovare a performanţelor educaţionale. 

1.2. Motivarea şi susţinerea cadrelor 
didactice privind creşterea 
profesională la nivel raional prin 
acordarea premiilor băne ti, ș
diplomelor de merit pentru 
rezultatele deosebite în cadrul 

2018 APL I
APL II
Direcţia 
învăţământ

Managerii 
instituţiilor

Realizat
Diplome de merit: 
Direcţie invăţămînt – 58
Diploma Preşedintelui – 6
Diploma Consiliului raional – 6
Diploma MECC – 5

11



concursului Pedagogul anului, 
promovării inteligenţilor i ș
rezultatelor  elevilor în cadrul 
olimpiadelor raionale.

Diploma GRM - 1
Distincţii:
Nota “10” pentru învăţămînt  - 3
Insigna Consiliului raional – 4
Cadre didactice premiate - 21/14 500 lei
Pedagogul anului – 3/ 3000 lei
Elevi premianţi olimpiade – 326/diplome/ 67 500 lei
Copii dotaţi/burse anuale – 30/ 36 000 lei
Studenţi susţinuţi – 11/ 22 000 lei
Susţinerea tinerilor specialişti – 33/ 425 526 lei

2. Îmbunătăţirea planificării şi 
managementului reţelei 
instituţiilor de învă ămînt prin ț
modernizarea bazei tehnico - 
materiale din raion

2.1. Estimarea necesităţilor auxiliare 
pentru susţinerea realizării 
procesului educaţional

2018 APL I
APL II

Direcţia învăţământ

Realizat parţial.
În raion activează:
În învăţământul general contingentul şcolar constituie -  9075 elevi,  încadraţi 
în 396 clase.   
- Raportul clasă/elevi constituie    -   1 / 22,89
- Raportul cadru didactic per elev -   1/ 12,1
 Ciclul preşcolar – 41 grădiniţe / 4300 copii
 Ciclul primar     – 157 clase /3755 elevi
 Ciclul gimnazial –  197  clase/4391elevi
 Ciclul liceal  – 42 clase /918  elevi
 Instituţii complementare – 3 / 2016
Plan aprobat pentru 2018 procurări în gimnazii 1175,6 mii lei
Executat: 973,6 mii lei.
Beneficiari 15 gimnazii, din ele 3 şcoli de circumscripţie
27 de biblioteci şcolare au asigurat toate cadrele didactice cu literatură 
curriculară,  pentru   acoperirea necesităţilor conform Planului cadru şi 
Scrisorilor metodice ale MECC pentru anul 2018- 2019.
Pentru elevi s-au procurat 12 640 manuale prin schema de închiriere, publicaţii 
seriale – 200 exemplare.

2.2. Asigurarea instituţiilor de 
învă ământ cu calculatoare, acces la ț
internet şi infrastructura necesară 
implementării cu succes a 
tehnologiilor informaţionale şi a 
comunicaţiilor în procesul 
educaţional.

2018 APL II,
Direcţia 
învăţământ, 
Finanţatori externi

Realizat parţial
S-au procurat 41 tablete şi 41 de huse în sumă de 100 mii 036, 31 lei,   cu titlu
gratuit,  din proprietatea publică a statului  pentru toate instituţiile din ciclul
primar. 17  calculatoare,   cu  titlu  gratuit,  din proprietatea  publică  a  statului
pentru  IP LT “I. Inculeţ”  Vorniceni - 10,  IP LT “ Universul”  Scoreni – 7.
S-au procurat 2 table interactive în IP LT “M.N. Vornicescu ”;
 În IP LT “I. Vatamanu” s-au realizat procurări TIC în sumă de peste 140 mii
lei ( 1 tablă interactivă, 4 calculatoare, 5 televizoare)

3. Asigurarea accesului elevilor
la activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare

3.1. Dezvoltarea reţelei de instituţii 
de învă ământ şi grădini e şi a  bazeiț ț
tehnico-materiala  

2018 APL I
APL II
Direcţia 
învăţământ
Managerii 
instituţiilor 

Realizat parţial.  
 Redeschiderea  grădiniţelor de copii din satele Căpriana şi Drăguşeni.
- Dotări ale procesului de educaţie au fost realizate în  toate  instituţiile – 26
instituţii şi 41 grădiniţe de copii
- Materiale didactice auxiliare (hăr i clasice, hăr i în relief, plan e, atlase laț ț ș
istorie, geografie, biologie, astronomie) - minimum necesar asigurat
-  Instrumente  de  lucru  la  tablă,  corpuri  geometrice,  plan e  la  matematică,ș
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algebră, geometrie - minimum necesar asigurat
- Echipamente de laborator (machete, mulaje, ustensile, truse experimentale la
fizică, chimie, biologie)- minimum necesar asigurat
- Materiale curriculare pentru învăţământul preşcolar

3.2. Dezvoltarea potenţialului local 
naţional prin activităţi cultural-
artistice

2018 APL I
APL II

Managerii 
instituţiilor

Realizat 
- În anul precedent peste  555  elevi au fost încadraţi în activităţi cultural-
artistice
- activează colective: corale -2 ( 80 elevi); ansambluri folclorice – 9 (  360  
elevi); cenacluri – 2  ( 60 elevi); cercuri de artizanat – 2   ( 55 elevi). 

3.3. Valorificarea partenerilor în 
cadrul acordurilor de colaborare cu 
ora e, institu ii de peste hotarele ș ț
ţării  în domeniul educaţiei

2018 APL I
APL II

Managerii 
instituţiilor

Realizat parţial 
acordurilor de colaborare – 8 - România  (judeţele  Maramureş, Ilfov, Harghita,
Suceava, Gorj, Galaţi, Prahova ,Argeş) şi  1-  Polonia.

3.4.  Dezvoltarea şi diversificarea 
programelor extraşcolare

2018 APL I
APL II

Managerii 
instituţiilor

Realizat
Cercuri extraşcolare – 148 cu un contingent de  2898 elevi
23 colective  folclorice  ale   cadrelor   didactice  din instituţiile  din subordine
promovează tradiţiile local-naţionale în activităţile organizate de APL I şi II la
nivel de localitate,  raion  şi republică.

Crearea  condiţiilor  optime  de
funcţionalitate a instituţiilor de
învăţământ general

Asigurarea şi susţinerea  instituţiilor
de învăţământ prin 
implicarea  factorilor  de  decizie
alocând   surse de stat, proprii şi din
componenta raională

2018 APL I
APL II
Direcţia
învăţământ
Managerii
instituţiilor 

 Realizat
- În conformitate cu Decizia Consiliului raional nr 3/2 din 17 august 2018 „ Cu
privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul an de
studii 2018 – 2019”
s - a asigurat:
a) finalizarea lucrărilor de reparaţii curente în toate instituţiile de învăţământ,
asigurarea  cu  cadre  didactice  disciplinele  şcolare   conform  Planului-cadru
elaborat  de  MECC  pentru  anul  şcolar  2018-2019,  şcolarizarea  copiilor  cu
vârste 7 – 16 ani.
b)  condiţii  sanitaro-igienice  adecvate  derulării  procesului  educaţional,
asigurarea vieţii şi sănătăţii elevilor .
c)  asigurarea 100% cu manuale şcolare a elevilor şi organizarea alimentaţiei
gratuite a tuturor copiilor clase I – IV.
d)   a  evaluat  şi  a  totalizat  Concursul  „  Cea  mai  pregătită  instituţie  de
învăţământ către noul an şcolar 2018-2019”
Conform Deciziei  Consiliului raional nr 3/21   din 17 august 2018  s-a acceptat
construcţia a unui nou edificiu a Şcolii sportive
- În 2 instituţii s-au realizat lucrări de renovare în sumă de 2 mln 745 mii lei,
Guvernul României.
- Deschiderea g/c Căpriana, Guvernul României- 475 mii lei, guv.Japoniei-600
mii lei, Consiliul raional 200 mii lei/,
- Renovarea g/c Oneşti /Guvernul României- 711 mii lei, Consiliul raional 124
mii lei  şi g/c  Drăguşeni - 3,5 mln. lei / Buget de stat/
-21 de instituţii au beneficiat de 6 mln 083 mii  lei, componenta raională (Săli
de sport-2  , Blocuri alimentare -2, Blocuri sanitare – 3, Sisteme de iluminare -
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3, Sisteme de canalizare-2,
Conservarea energiei – 4, Sisteme de încălzire -2, Reparaţii interioare -3 )
-în 67 instituţii s-au realizat reparaţii curente din surse proprii.

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

1. Şcoalrizarea şi 
reducerea abandonului colarș

1.1. Realizarea activită ilor de ț
prevenire a abandonului colar ș

2018 APL I
APL II

Managerii 
instituţiilor

Realizat parţial
-Indicele de cuprindere a copiilor cu şcoala are valoarea de 99,89 % Necuprinşi
cu studiile – 3 elevi din ciclul gimnazial.
-1 elev cu abandon şcolar ( 0,02 %)
-Activităţi de profilaxie au fost întreprinse în toate comunităţile raionului: 
-S-a întocmit  şi aprobat   reţeaua  de clase şi s-a luat la evidenţă efectivul de
elevi de vârstă şcolară

 -S-a organizat alimentaţia copiilor şi constituie: constituie pentru - clase  I–IV
– 3755/8,80 lei/zi ; pentru - preşcolari – 4317/23,25 lei/zi.

 -100% asigurare cu manuale şcolare gratuite 
-S-a  asigurat transportarea  a   606  elevi  la  şcolile  de  circumscripţie  din
localităţile unde au fost reorganizate instituţiile de învăţământ.

1.2. Organizarea acţiunilor  de 
informare pentru părinţi despre 
necesitatea şcolarizării şi încadrării 
copiilor în învă ământul obligatoriu ț
şi despre necesitatea continuării 
studiilor.

2018 APL I
APL II

Managerii 
instituţiilor

Realizat parţial 
-600 vizite la domiciliu
-informarea majorităţii părinţilor prin comunicări telefonice/electronice
-415 adunări părinteşti la nivel de clasă
-Continuitatea studiilor absolvenţilor de gimnaziu:
 rata încadrării - 84,82% Din 771 absolvenţi în clasa X liceu – 308;
colegii -  175; scoli profesionale – 178;  cursuri de scurtă durată – 13; încadraţi
în muncă – 51; nedeterminaţi – 46.

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

2018 APL I
APL II

Managerii 
instituţiilor

Realizat
2 campanii ( mai şi august 2018)
Peste 3000  vizite la domiciliu.

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

2.1. Organizarea odihnei de vară a  
copiilor şi adolescenţilor. Asigurarea
accesului  copiilor  proveni i din ț
grupurile dezavantajoase

2018 APL I
APL II
Direcţia 
învăţământ

Managerii 
instituţiilor

Realizat
-În raion au funcţionat  trei   instituţii  complementare cu acces  şi  al  copiilor
proveni i din grupurile dezavantajoaseț  :
- coala sportivă cu   27 secţii / 365 eleviȘ
-Centrul de creaţie  cu  44 cercuri / 540  elevi 
-COACT „ Divertis” – capacitate 960 locuri
În  COACT  „Divertis”  s-au  odihnit  în  vara  anului  2018  –  927  copii  în  6
schimburi, incusiv şi 50 copii de peste hotarele ţării: 14 –Arge , România, 20 –ș
Volkovîsc,  Belarusi,  16 – Iaşi,  România  în  conformitate  cu   Acordurile  de
colaborare.  Alţi 70 copii din raionul Străşeni au beneficiat   de odihnă peste
hotarele republicii . 
În raion a funcţionat o tabără cu sejur de zi în număr de 50 elevi, clase I-IV, în
IP LT Zubreşti.  20% din biletele de odihnă au fost oferite gratis copiilor din
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familii vulnerabile.
20% din bilete au fost repartizate cu 30% din cost copiilor din familiile cu
venituri mici.

2.2. Acţiuni  de responsabilizare a 
familiei, administraţiei publice 
locale, comunităţii, instituţiilor de 
învă ământ privind asigurarea ț
accesului tuturor copiilor/elevilor la 
educaţie de calitate

2018 APL I
APL II
Direcţia 
învăţământ

Managerii 
instituţiilor

Realizat
-S-au desfăşurat   830  adunări  părinteşti de clasă şi 50 de adunări părinteşti
generale privind educaţia şi instruirea elevilor

-Conlucrare eficientă cu toate 27 primării 
-Parteneriate între instituţiile educaţionale şi autorităţile publice locale,

societatea civilă care  asigurară educaţiei de calitate sunt iniţiate. 
-Numărul  activităţilor  de  informare  a  părinţilor:  -  1400;  

-Numărul activităţilor de pedagogizare a părinţilor - 900 consilieri ale părinţilor
-Ponderea părinţilor încadraţi  în activităţile de pedagogizare – 30 %  

-Numărul părinţilor implicaţi în organele administrative a instituţiilor - 146 
2.3. Susţinerea mediului educaţional 
prin conlucrarea intensă cu mediul 
de afaceri prin impulsionarea 
elevilor şi cadrele didactice

2018 APL II,
Direcţia 
învăţământ, 
Finanţatori externi

Realizat parţial
-Gimnaziul  Ţigăneşti  pentru filiala  Oneşti   a  primit  o donaţie   de la

MECC, 13 calculatoare, 256 mii 140 lei 
-Gimnaziul Dolna a primit o donaţie  de la MECC 10 calculatoare, 197

mii780 lei 
-Gimnaziul „Mihai Viteazul” o  donaţie  de la MECC, 15 calculatoare,

296 mii 695,50 lei 
Dezvoltarea reţelei şcolilor de 
circumscripţie şi asigurarea 
transportului specializat pentru elevi 
din instituţiile ce urmează a fi 
reorganizate

2018 APL II,
Direcţia 
învăţământ, 

Reralizat
În raion activează  7 instituţii cu statut de şcoală de circumscripţie.
În şcolile de respective   îşi fac studiile elevi din localităţile arondate: Saca,
Făgureni,  Stejăreni,  Ghelauza,  Negreşti,  Lupa-Recea,  Grebleşti,  Drăguşeni,
Chirianca
- Transportarea elevilor ( 606) la şcolile de circumscripţie se realizează fără

întreruperi în conformitate cu orarul şcolar.
- Viaţa şi sănătatea copiilor este garantată.
- 18 unităţi de transport asigură deplasarea elevilor ( – 12 unităţi specializate

arendate; –  6 autobuze şcolare proprii );
- Nivel   asigurat   didactico-material  şi  condiţii  de  instruire  bune  şi  de

infrastructură
- Cadre didactice calificate la toate disciplinele şcolare
- Ocupaţii extracurriculare garantate.
- Posibilităţi financiare de dezvoltare mai sporit
- Sporirea prestigiului instituţiilor de învăţământ

Crearea şi dezvoltarea serviciilor  
psihopedagogie şi de consiliere în 
grădiniţe şi şcoli.

2018 APL II,
Direcţia învăţământ

Realizat
- Serviciul SAP a acordat ajutor tuturor instituţiilor de învăţământ şcolare şi

preşcolare.  S-a   acordat  asistenţă  psihologică  pentru  118 copii  şi  părinţi,
asistenţă logopedică pentru 132 copii  şi  părinţi,  asistenţă psihopedagogică
pentru 140 copii şi părinţi.

- Sunt luaţi la evidenţă 342 copii cu CES din instituţiile şcolare şi 34 copii din
grădiniţele de copii.

- Funcţionează  23  Centre de resurse pentru copiii cu CES
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- Au fost realizate 58 de vizite de monitorizare a activităţii CREI
- Prestează servicii copiilor cu CES  42  cadre didactice de sprijin
- În anul precedent au fost evaluaţi 266 copii cu completarea rapoartelor de

evaluare.
- În instituţii prestează servicii – 9 psihologi şcolari

Asigurarea cu materiale didactice i ș
echipamente colare adaptate la ș
necesită ile persoanelor cu ț
dizabilită i , necesare pentru ț
procesul de educa ie în toate ț
institu iile de învă ămînt din raion.ț ț

2018 APL II,
Direcţia învăţământ

Realizat
- 23  Centrele de resurse au fost asigurate cu literatura de specialitate necesară, 
inclusiv  Ghidul pentru activitatea cu copiii cu CES din spectrul autismului; 
Ghidul pentru activitatea cu copiii cu dificultăţi auditive; Ghidul pentru 
activitatea cu copiii cu dificultăţi ale văzului.
-2 copii au beneficiat de aparate auditive din donaţii speciale.
-2 copii cu distrofie musculară progresivă au primit donaţii - 2 
tablete/calculator
-10 copii au primit donaţii ochelari din bani de caritate
-1copil a primit din donaţii de caritate un amplificator auditiv SM

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

1. Stimularea performanţei 
educaţionale prin creşterea 
calităţii procesului de 
învă ămînt din raionț

1.1. Evaluarea internă anuală a  
programelor  de  studii  de  la  toate  
formele de învă ământ, bazată pe ț
standardele la nivel naţional 
(aplicarea programelor şcolare în 
vigoare)

2018 APL II,
Direcţia învăţământ

Realizat 
Evaluarea şcolară s-a desfăşurat  în conformitate cu ordinele MECC de către
Serviciul  Politici  Educaţionale  şi  Management  semestrial  prin  evaluări
sumative  /  teze,   în  perioadele  pretestărilor  naţionale  şi  anuale/finale  prin
aplicarea diversităţii instrumentelor de evaluare.
Evaluarea programelor  de  studii,  ca finalităţi educaţionale, au fost realizate
în conformitate cu Metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor de
absolvire a treptelor de şcolaritate 
( învăţământ primar, gimnazial, liceal)

1.2. Monitorizarea indicatorilor de 
calitate (Metodele de predare-
învă are, instrumentele de evaluare ț
şi rezultatele elevilor la evaluarea 
curentă)

2018 APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat
-Au  fost monitorizate aspectele: managementul conducerii şi a modului de 
administrare , rezultatele  şcolare şi  eficacitatea educaţională,  activitatea 
personalului didactic în implementarea curriculei disciplinare în instituţiile de 
învăţământ:  LT „I. Creangă” şi g/c Micleuşeni, Gimnaziul şi g/c Recea, 
gimnaziul şi g/c igăne ti,  LT Sireţi şi g/c 1,2 SireţiȚ ș
-Rezultatele olimpiadelor şcolare
Participare: 716

Locuri ocupate: 326
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-Performanţe olimpiade republicane 2018:
Locul I    - 1   geografia, clasa IX
Locul II   - 3   l.engleză, clasa X; l.rom, clasa X, l.rom,clasa XII
Locul III  - 2  chimia, clasa X, informatica, clasa XII
Menţiuni  - 5  l.rusă,clasa IX, chimia, clasa XII, l.franceză, clasa XII, l.rom,
clasa IX, ed.fizică, clasa ÎX.
-Rezultate şcolare anuale
Gimnaziu:   Promovabilitatea – 97,48%;  Calitatea – 51,1%
Liceu: Promovabilitatea – 94,5%;  Calitatea – 54,36%
-Rezultatele examenelor de absolvire 
Gimnaziu: Promovabilitatea – 98,96%; Calitatea – 27,6%
Liceu: Promovabilitatea – 71,80%; Calitatea –31,89%

Instituţii cu bune practici educaţionale :
LT” Ion Vatamanu”, ,,LT ”Mihai Eminescu”, LT” Alecu Russo”, LT”

Ion Inculeţ”,  LT Zubreşti,  LT „N.  Nekrasov”,  Gimnaziul  Recea,  Gimnaziul
Micăuţi, Gimnaziul Pănăşeşti, Gimnaziul “Mihai Viteazul”. 

 Numărul de cadre didactice cu experienţă avansată - 101. 

1.3. Creşterea vizibilităţii rezultatelor
elevilor prin intensificarea eforturilor
de diseminare a acestora în cadrul 
unor conferinţe, manifestări şi 
publicaţii în reviste locale.

2018 APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor
Managerii 
instituţiilor

Realizat 
-Elevii  din  11  instituţii  de  învăţământ  participă  la  dezbateri,  conferinţe,
traininguri,  republicane  la  disciplinele  limba  română,  chimie,  fizică,
matematică, istorie, concursuri de muzică, sport, dans popular, sportiv  şi de
salon.
-959 de copii din instituţiile raionului au participat la concursul internaţional
”Kangourou”.
-  4  elevi  au  participat  la  concursul  de  eseu  „  Ziua  internaţională  a
Holocaustului”.
-12 elevi au participat la festivalul Naţional al Jocurilor de mişcare
-12 elevi au participat la concursul „ Împreună reducem riscurile”
-11 copii au participat la Concursul de inteligenţă „ Sub cuşma lui Guguţă”
-4 instituţii au elaborate reviste locale ale instituţiilor.

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

2018 APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat parţial
-11 cadre didactice sunt preparatori ai olimpicilor în cadrul olimpiadelor 
republicane
- 3 cadre didactice au ieşit învingătoare la concursul „ Pedagogul anului”
- 50 % din efectivul pedagogic  este implicat şi participă la activităţile şi 
sărbătorile organizate de administraţiile publice locale în comunităţi

1.5. Extinderea  gradului  de  
cooperare cu  alte  instituţii de 

2018 APL I
APL II

Realizat parţial
-10  instituţii de învăţământ şcolar şi  3  instituţii preşcolare colaborează cu 
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învă ământ din ţară  şi de peste ț
hotare.

Managerii 
instituţiilor

instituţii de peste hotarele ţării din România, Polonia,  Belarusi.

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

1.1. Implicarea  părinţilor  în 
problemele şcolii /propuneri făcute 
de părinţi pentru Îmbunătăţirea 
educaţiei.

2018 APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat
-30 % din părinţi se implică direct în problemele de educaţie şcolară şi acordare
de ajutor diriginţilor şi cadrelor didactice în luarea deciziilor privind educaţia
copiilor.
-În toate  instituţiile  în   Consiliile  de Administra ie,  Profesoral  ,  Etică  suntț
implicaţi părinţi.
-În toate instituţiile ( 26)  activează Consiliile reprezentative ale părinţilor.
-415 – adunări părinteşti la nivel de clasă.
-75 – adunări părinteşti generale la nivel de instituţie. 
Propuneri de îmbunătăţire a Scolii prietenoase copilului:
-instituirea postului de u ier în instituţii;ș
-reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoală de către elevi;
-aprobarea unui model de uniformă colară la nivel de institu ie;ș ț
-implicarea părin ilor în soluţionarea şcolarizării,  diminuării  absenteismului şiț
îmbunătăţirii calităţii învăţării. 

1.2 Implicarea părinţilor în 
organizarea şi desfăşurarea 
serbărilor/evenimente şcolare  

2018 APL I
APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat
În  conformitate  cu Planul  de  activitate  al  Direcţiei  învăţământ  şi  planurilor
manageriale  ale  instituţiilor  din  subordine  au  fost  organizate  şi  desfăşurate
peste 34  activităţi la care au fost implicaţi părinţii şi elevii din toate instituţiile,
comunitatea.
 Manifestări  festive dedicate Zilei Independenţei  a Republicii  Moldova - 27
august;  Sărbătoarea “Limba noastră.”-31 august;  Prezentare şi expoziţie de
carte “Moldova – paşi independenţi”- 27-31 august; Concursul declamatorilor
“O ţară, o casă, un grai” - 27 august;  “Un cântec pentru ţară”- program festiv
susţinut  de  interpreţi  şi  colective  artistice  -31  august;   Sărbătoarea  “Ziua
Cunoştinţelor”  -  01  septembrie;  Săptămâna  manualului  în  şcoală  -  01-09
septembrie ; Decada educaţiei rutiere “Atenţie –copii - 01-09 septembrie;  Ziua
internaţională a Păcii - 21 septembrie;  Ziua dreptului de a şti - 28 septembrie;
Sărbătoarea  dedicată  Zilei  profesionale  a  angajaţilor  din  învăţământ  -5
octombrie;  Săptămâna ONU în şcoală - 17-21 octombrie;  Expoziţia-concurs
raională “Lumea în viziunea copiilor” 14 octombrie;  Sărbătoarea “Toamna de
aur” - 31 octombrie;  Săptămâna propagării drepturilor copiilor “Egalitatea în
drepturi”-20-24 noiembrie;  Traininguri pentru părinţi “O carieră pentru copilul
meu”-  octombrie  2017/martie  2018;   Decada  promovării  toleranţei  -  19-24
noiembrie;  “O viaţă nu costă nimic, nimic nu costă cât o viaţă” concurs gazete
murale - 01 decembrie;  Festivalul raional “Să trăiţi, să înfloriţi” – decembrie;
“Ploaie de stele-n miez de ghenar” concurs al declamatorilor Ianuarie, a III-a
decadă;   Festivităţi  dedicate  întâlnirii  cu  absolvenţii  -  I  săptămână  din
februarie;  Activităţi dedicate sărbătorii Dragobetelor : -24 februarie;  Decada
“Mărţişor în suflet, Mărţişor în piept”- 01-10 martie; Ziua Planetei Pământ - 20
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martie;  “Arca lui Noie” concursul tinerilor condeieri - martie;  Turnamentul
raional  privind drepturile  copilului  -  aprilie;   Festivalul  -  concurs  raional  al
cântecului  pascal  “Hristos  a  înviat”-  aprilie;   Concursul  literar  raional  “La
izvoarele  înţelepciunii”-  aprilie;   Concursul  raional  “Securitatea  la  trafic
înseamnă viaţă”- aprilie;  Ziua Drapelului de Stat - 27 aprilie;  Gala laureaţilor
- mai; Lecţia Păcii - 08 mai;  “Adio şcoală”- festivităţi dedicate ultimului sunet
- 31 mai;  Ziua Internaţională de ocrotire a copiilor - 01 iunie. 

1.3. Organizarea unor excursii 
împreună cu părinţii.

2018 APL I
APL II

Managerii 
instituţiilor

-Excursii  la  Mănăstirile:  Căpriana,  Hâncu,  Condri a,  Suruceni,  Hârjauca,ț
ipova, Curchi, Cosău i, Saharna – 20 institu ii (120 grupe).Ț ț ț

-Excursii în România ”Cunoa te- i ara”-  15 institu ii (45 grupe)ș ț ț ț
-Teatre,   Muzee,  Târguri,  Casa  olarului,  Casa  părintească,  Cetatea  Soroca,
Pădurea Domnească -  26 institu ii (105 grupe)ț
-Implica i  - 225 de părin i.ț ț

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

1. Crearea condiţiilor optime de
dezvoltare timpurie a copilului

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

2018 APL I
APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat parţial
S-au asigurat condiţii pentru instituţionalizarea a 4300 copii în instituţiile de 
educaţie timpurie din contingentul de copii 6280 , în 187 grupe sau rată 
asigurată de 68,47%.

1-3 ani

3-4 ani

5-7 ani

Schimbările  produse  în  calitatea  educaţiei  au  fost  monitorizate  şi
măsurare în baza Standardelor  educaţionale de stat  şi  dinamicii nivelului  de
pregătire  a  copilului  pentru  şcoală.  Indicatorii  anexaţi   reflectă   rezultatele
evaluării la debutul şcolar  la finele anului 2018:

Domenii
Dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei  - 68,30% 

Dezvoltarea socio - emoţională -  56,40%
Capacităţi şi atitudini în învăţare - 44,70% 
Dezvoltarea limbajului şi a comunicării -  51,90% 
Dezvoltarea cognitivă -  61,60% 

1.2. Dezvoltarea profesională a 
cadrului didactic din educaţia 
timpurie prin cursuri de 
perfecţionare, reuniuni metodico-
ştiinţifice, onferin e, simpozioane, ț
mese rotunde, seminare practice, 
schimburi de experienţă 

2018 APL I
APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat
Cadre formate - 121 instituţii republicane
Cadre didactice  recalificate – 6 
Cadre didactice formate la nivel raional – 245 cadre
Cadre didactice atestate -  35 conferirea gradului II, 45- confirmarea gradului II
Colaboratori OLSDI  formaţi - 2 
Instituţii cu  bune practici educaţionale :
g/c nr.2 Cojuşna , g/c Pănăşeşti, g/c nr.2 Străşeni, g/c nr.3 Străşeni, g/c nr.4 
Străşeni,  g/c nr.5 Străşeni, g/c Zubreşti, g/c Lozova, g/c nr.2 Sireţi, g/c nr.1 
Vorniceni, g/c Zamciogi, g/c Rădeni
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1.3. Asigurarea cu materiale 
didactice şi tehnico-materiale a 
instituţiilor de educaţie şi dezvoltare 
timpurie a copiilor din raion

2018 APL I
APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat
-33  instituţii  preşcolare  au  colaborat  cu  ONG  în  diferite  domenii

educaţionale, beneficiari 1800 copii. 
-Grădiniţa de copii Saca a beneficiat de suportul FISM de  785 mii lei,

lucrări civile 
-Grădini a de copii Oneşti a beneficiat de suportul FISM de  718 miiț

lei , lucrări civile 
1.4. Aderarea la programe sociale 
complexe de ajutoare a copiilor 
defavorizaţi pentru a le asigura 
accesul la o educaţie de calitate

2018 APL I
APL II

Managerii 
instituţiilor

Realizat
-2 copii din grădiniţa de copii Bucovăţ au primit mobilier pentru crearea 
condiţiilor în familiile în care locuiesc  prin „CC Moldova”
-Grădiniţa de copii Zubreşti a beneficiat de o donaţie de la ONG „Prosperitate” 
– încălţăminte, haine pentru 10 copii şi 7unităţi  closete  pentru blocul sanitar. 

1.5. Extinderea edificiilor pentru 
educaţia timpurie.

2018

APL I
APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat
În raion funcţionează 41 instituţii preşcolare.
Localităţi cu lipsă  grădiniţă de copii - 1, ( Rassvet) 
Extinderea numărului de locuri în grădiniţa: s-au deschis 2 grădiniţe de copii în
satele Căpriana 5/100 locuri, Drăguşeni  - 3/60 locuri,  Străşeni g/c nr.5 – 1/ 20 
locuri,  Străşeni g/c nr.2 – 1/ 20 locuri.  
În anul 2018  numărul de grupe preşcolare a crescut  de la 185 la 195 grupe , 
creştere 10. grupe.

Obiectiv 6. Dezvoltarea bazei materială sportivă în spaţiile aferente instituţiilor de învă ământ din raion.ț

Crearea condiţiilor optime 
sportive în cadrul instituţiilor 
de învă ământț

Asigurarea cu bază tehnico-materială
a sălilor de sport din cadrul 
instituţiilor de învă ământț

2018 APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat parţial
Procurări de echipament sportiv pentru sălile de sport – 100 mii lei din sursele 
proprii instituţiilor; donaţii – DAC Hermes  pentru IP LT „ N. Nekrasov ”;  
Proiect” Plaiul codrilor” pentru IP LT” I. Creangă ” Micleuşeni

Dotarea şi procurarea 
echipamentului necesar sportiv 
pentru instituţiile educaţionale

2018 APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat parţial
Din 26 instituţii şcolare – 22 dispun de săli de sport dotate cu minimum de 
echipament necesar.

Construc ia, amenajare locurilor ț
sportive: terenuri de sport  (volei, 
fotbal, etc.) 

2018 APL II,
Direcţia învăţământ
Managerii 
instituţiilor

Realizat parţial
Au fost amenajate 22 de terenuri de sport aferente instituţiilor pentru utilizare 
în  perioadele calde ale anului şcolar 

Domeniul: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

Obiectivul: Mediul de afaceri

Ac iuniț Subac iuniț Perioada de
implementare

Responsabili de
execu ieț

Nivel de realizare – descriere succintă

1. Instruirea antreprenorilor  i ș
poten ialilor antreprenori ț
privind crearea i dezvoltarea ș
afacerilor proprii

1.1. Organizarea i desfă urarea ș ș
seminariilor de instruire referitor la  
procedura de ini iere a unei afaceri.ț

2018
Semestrul I

APL II,
Agen ii economici,ț

    Pentru poten iali antreprenori, femeile care doresc să- i înfiin eze o afacereț ș ț
a fost organizate sesiuni de instruire de către speciali tii direc iei economie,ș ț
construc ii i politici investi ionale, în cadrul programelor: ”Femeia în afaceri”ț ș ț
, ”O afacere durabilă la tine acasă”.
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1.2.  Organizarea i desfă urarea ș ș
seminarelor de instruire referitor la 
abilită ile de atragere a mijloacelor ț
financiare pentru dezvoltarea 
afacerilor

2018
Semestrul I

APL II,
Agen ii economici,ț

   Organizarea  sesiunii  de  informare  a  producătorilor  agricoli  referitor  la
oportunită i de atragere a investi iilor i informa ii privind crearea grupurilorț ț ș ț
de producători în parteneriat cu consor iu ”MEGA” i ”PROMO-TERRA”.ț ș
   În  perioada  28-29  iunie  2017  sa  desfă urat  curs  de  instruire  în  cadrulș
programului  ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" cu tematica ,,Contabilitatea pe
domenii de aplicare” la care au participat 27  antreprenori din raion. 

2. Acordarea asisten ă ț
antreprenorilor în privin a ț
asigurării vânzărilor în afara 
raionului inclusiv  exportul

2.1. Organizarea i desfă urarea ș ș
ac iunilor de participare la expozi iiț ț
târguri  na ionale i interna ionale, ț ș ț
concursuri i întruniri pentru ș
schimb de experien ă.ț

2018
Semestrul II

APL II,  Al doilea an consecutiv agen ii economici participă la instruire cu privire laț
înregistrarea mărci comerciale, acesta este cel de al doilea eveniment organizat
în  cadrul  Proiectului  interna ional  “Value  Intellectual  Property  for  SMEs”.ț
Scopul  seminarului  a  fost  ini ierea  întreprinzătorilor  privind  avantajeleț
înregistrării  mărcii  comerciale,  înregistrarea  pas  cu  pas  a  acesteia,  dar  iș
informa ii privind standardele na ionale.ț ț

2.2. Acordarea asisten ei ț
antreprenorilor în elaborarea 
proiectelor investi ionale.ț

2018 APL II,     Pe întreg parcursul anului au fost întreprinse mai multe ac iuni de informareț
i  acordare a suportului necesar agen ilor economici din raion, cu privire laș ț

programele de sus inere în afaceri demarate de către ODIMM i alte organiza iț ș ț
de profil.

3. Eficientizarea dialogului 
dintre antreprenori  i ș
autorită ile publice locale, atât ț
la nivel raional cât i la cel ș
local.

3.1. Organizarea evenimentelor de 
tip târguri, expozi ii locale i ț ș
regionale pentru promovarea 
produselor raionale.

2018 APL II,     La data de 27-29 noiembrie de către Ministerul Economiei al R. Moldova a
fost  organizat  Forumul Na ional (Moldova Business Week 2018) la care auț
participat mai mul ii antreprenori din r. Stră eni cu standuri unde i-au expusț ș ș

i promovat produsele fiind sus inu i de către Consiliul Raional.ș ț ț
3.2. Organizarea întrunirilor între 
autorită ile centrale, locale cu ț
oamenii mediului de afaceri din 
raion.

2018 APL II,      Reprezentan i  Mediului  de  Afaceri  din  raion  au  fost  invita i  la  toateț ț
întrunirile cu reprezenta i administra iei publice centrale, Mini tri, Secretari deț ț ș
Stat, etc. la care sau identificat solu ii pentru depă irea diverselor probleme înț ș
diferite domenii.
     Pe parcursul  întregului  an de către  conducerea  raionului  i  speciali tiiș ș
consiliului  raional  au  fost  efectuate  mai  multe  vizite  de  serviciu  la  agen iiț
economici din teritoriu, unde sau discutat despre posibilită ile de rezolvare aț
problemelor cu care se confruntă antreprenori.

Obiectivul:Dezvoltarea agriculturii

1. Sus inerea proceselor de ț
înfiin are a planta iilor multe ț ț
anuale noi ca măsura de 
revitalizare a viticulturii  
pomiculturii i a altor activită i ș ț
agricole cu valoare adăugată 
înaltă.                                          

1.1. Organizarea i desfă urarea ș ș
seminariilor, meselor rotunde, 
instruirilor.

2018 APL II,    Pe parcursul anului 2018 cu suportul speciali tilor Asocia iei Producătorilorș ț
i  Exportatorilor Strugurilor  de Masă din  Republica Moldova, formatorilorș

locali au fost desfă urate seminare teoretico-practice în viticultură pomiculturăș
i  legumicultură  (tăierea  în  uscat  i  formarea  pomilor,  viilor,producereaș ș

legumelor pe teren protejat i în cîmp deschis).  La data de 26 decembrie 2018ș
am participat la o masă rotundă în Sala de edin e a Centrului de Excelen ă înș ț ț
Viticultură i Vinifica ie cu tema:,,Perspectivele de cre tere economică prinș ț ș
asocierea producătorilor de struguri, făcând schimb de experien ă cu membriiț
grupului de producători de struguri din raioanele Cău eni, Hînce ti i Comrat.ș ș ș
Moderator a fost dom. Gheorghe GABERI, Pre edintele ( APESM ).ș
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1.2. Organizarea activită ilor de ț
schimb de experien ă  între ț
producătorii agricoli.

2018 APL II,    Pe perioada 14 -16 decembrie 2018 cu suportul Asocia iei Producătorilor iț ș
Exportatorilor  Strugurilor  de  Masă  (  APESM )  din  Republica  Moldova  în
scopul  schimbului  de  experien ă  am  fost  delegat  împreună  cu  un  grup  deț
producători de struguri de masă la pia a agricolă angro din Bucure ti.ț ș

1.3. Organizarea seminariilor de 
instruire i promovare a iriga iei ș ț
mici

2018 APL II,    Pe  parcursul  anului  2018  a  fost  acordată  asisten ă  informa ionalăț ț
întreprinderii SRL,, Valexa – Grup “din s. Rădeni unde sa instalat sistema de
irigare pe o suprafa ă de 24 ha de vie, soiuri de masă. La fel a fost acordatăț
asisten ă  informa ională  întreprinderii  SRL ,,Agrimcor“  din  s.  Scoreni  careț ț
urmează a instala sistema de irigare mică pe o suprafa ă de 10 ha de vie , soiuriț
de masă.

2. Sus inerea proceselor de ț
casare i defri area ș ș
planta iilor multianuale vechi, ț
pentru reîntoarcerea lor în noul
circuit agricol 

2.1. Organizarea i desfă urarea ș ș
seminarelor, meselor rotunde, 
instruirilor.

2018 APL II,    La data de 17 mai 2018 a fost organizat i desfă urat seminarul raional deș ș
instruire i informare cu tema ,,Asigurarea riscurilor în agricultură” la care auș
participat 27 agen i economici.ț

2.2. Acordarea asisten ei ț
informa ionale privitor la ț
procedurile de casare i defri are a ș ș
planta iilor multe anuale vechi.ț

2018 APL II,    În  anul 2018 a fost  acordată  asisten ă informa ională  întreprinderilor:SCț ț
,,MG Modern  Desing„  SRL din s.  Zubre ti  care  a  defri at  10 ha  planta iiș ș ț
multianuale,  Gospodăriei  ărăne ti  Mămăliga  Nicolae  Gheorghe  din  s.Ț ș
Vorniceni care a defri at 3,13ha planta ii multianuale,ÎI ,,Boldurat Olga,, ,careș ț
a defri at 12,6 ha planta ii multianuale.ș ț

2.3. Organizarea i desfă urarea ș ș
seminarelor, meselor rotunde, 
instruirilor referitor la necesitatea 
consolidării terenurilor agricole.

   Au fost organizate instruiri în anul 2018 cu agen ii economici din APL 1 înț
primăriile: ,, Scoreni”, ,,Găle ti”, ,, Ro cani”, ,, Sire i”, ,,Coju na”. În rezultatș ș ț ș
au fost casate i defri ate suprafe e de planta ii multianuale care la rîndul lorș ș ț ț
au  fost  consolidate  prin  modalitatea  tranzac iilor  de  vînzare-cumpărare  aț
terenurilor , ob inerea certificatelor de mo tenitor Pe aceste terenuri urmează aț ș
fi înfiin ate noi planta ii i întoarcerea acestora în noul circuit agricol.ț ț ș

Obiectivul:  Mediul

1. Efectuarea lucrărilor de 
amenajare albiilor râurilor 

1.1. Elaborarea documenta iei ț
tehnice de proiect pentru efectuarea 
lucrărilor de amenajare a albiilor 
râurilor.

2018 APL II      Consiliu raional a alocat mijloace financiare pentru lucrări de cură are iț ș
amenajare  a  râule ului  din  com.  Pănă e ti,  situat  în  preajma  complexuluiț ș ș
sportiv.

1.2. Identificarea  posibilită ilor de ț
cură are i adâncire a albiei râului ț ș
Bîc pe por iunea Bucovă  - ț ț
Ro cani-lacul Ghidighici.ș

2018 APL II A fost elaborat proiectul tehnic pentru amenajarea râului Bâc în perimetru mun.
Chi inău – mun. Stră eni – or. Bucovă , lucrările de cură are i amenajare vorș ș ț ț ș
începe  pe  parcursul  anului  2019,  imediat  după  desfă urarea  proceduri  deș
achizi ie publică va fi semnat contractul cu ofertantul câ tigător.ț ș

2. Implementarea programelor 
de instruire i con tientizare ș ș
privind  asigurarea unui 
management integrat al 
de eurilor la nivel ș
intercomunal/interraional în 
regiuni 

3.1. Organizarea i desfă urarea ș ș
activită ilor privind educa ia ț ț
popula iei privind sortarea ț
de eurilor i protec ia mediului ș ș ț
ambiant.

2018 APL II      Organizarea i desfă urarea activită ilor privind educa ia popula iei  înș ș ț ț ț
domeniul  protec iei  mediului,  prin  intermediul  efului  de  post,  lucrătorilorț ș
medicali i directorilor de institu ii publice i agen ilor economici din teritoriu.ș ț ș ț
Plasarea avizelor  pe panoul informativ.
În cadrul desfăşurării acţiunilor de salubrizare şi amenajare a teritoriului  a fost
organizate  adunări cu localnicii din s. Dolna, s. Ro cani, mun. Stră eni, com.ș ș
Rădeni unde au fost informa ii despre protecţia mediului ambiant şi impactulț
asupra  sănătăţii  umane  a  depozitării  neconforme  a  gunoiului  i  în  locuriș
neautorizate.
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3.2. Organizarea programelor de 
educa ie ecologică în coli.ț ș

2018 APL II, Institu ii deț
învă ămîmtț

În raionul Stră eni se organizează programe de educa ie ecologică 100% din ș ț
totalul institu iilor de învă ămînt.ț ț

3.3. Numărul de coli care au ș
introdus programe de educa ie ț
ecologică.

2018 APL II
Institu ii de ț
învă ămîmtț

Clasa I – IV – 16 Institu iiț
Clasa V – IX – 14 Institu iiț
Clasa X – XI – 5 Institu iiț

Domeniul:TURISMUL, CULTURĂ ŞI SPORT

Obiectivul:Accesul populaţiei la serviciile produsul cultural turistic   ș  i sport din raionul Stră  ș  eni  

Acţiuni Subacţiuni Perioada de 
implementare

Responsabili de 
execuţie

 Nivel de realizare  

1. Promovarea şi 
valorificarea poten ialului ț
cultural imaterial i turistic ș
al raionului

1.1.Elaborarea planului de acţiuni 
culturale pentru anul 2018 privind 
promovarea i valorificarea ș
poten ialului cultural imaterial al ț
raionului Stră eni pentru anii 2016-2020ș

2018  şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport
Specialiştii 
principali în 
domeniu

  A fost elaborat planul de acţiuni culturale pentru anul 2019 privind 
promovarea i valorificarea poten ialului cultural imaterial  şi turistic al ș ț
raionului Stră eni pentru anii 2016-2020. În plan au fost incluse evenimentele ș
culturale care urmau să se desfăşoare pe parcursul anului 2019.

1.2.Întocmirea listei evenimentelor 
culturale, festivaluri, concursuri, 
expoziţii:

- „Ziua naţională a Culturii”;
- Festivalul naţional „Mărţişor 2018”;

- Acţiune de comemorare a eroilor 
căzuţi în atacul armat de pe Nistru;
 - „Art emoţii”- eveniment pentru tineri
- Concurs” Mîndre-s fetele-n Străşeni”
- Festivalul – concurs „Ne-a dat întîlnire
romanţa”;
- Festivalul artistic „Mărţişorul copiilor”

- Spectacol artistic dedicat tuturor 
femeilor din raion”Sărut femeie mina 
ta” ; 

- Ziua Drapelului de Stat;

- Ziua Victoriei asupra fascismului;

- Noaptea muzeelor;

- Sărbătoarea „Copilărie Ţară de basm”;

2018

15 ianuarie
1 martie

2 martie

3 martie

4 martie

5 martie

6 martie

27 aprilie

9 mai

18 mai

1 iunie

 şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport
Specialiştii 
principali în 
domeniu, 

 - La întocmirea  listei evenimentelor s-a ţinut cont de manifestaţiile culturale 
incluse în Planul de acţiuni al secţiei.

- A fost organizată manifestare artistică pentru lucrătorii din domeniul culturii;
- spectacol muzical dedicat ”Mărţişor 2018” cu participarea funcţionarilor din 
raion;
- Spectacol artistic cu depunere de flori la monumentul domnitorului Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, din parcul public municipiu Străşeni!
- Eveniment dedicat tinerilor din raion cu expoziţie de fotografie şi discotecă în
stil retro;
- Au participat concurenţi din raion şi din afara lui, cei mai buni au fost 
menţionaţi cu trofee, diplome şi bani;
- Au participat copii din instituţiile de învăţământ preşcolar şi primar din raion;
- Spectacolul s-a desfăşurat la Casa Raională Cultură Străşeni cu participarea 
Orhestrei de muzică populară „Lăutarii”;

- Manifestare solemnă cu luări de cuvânt şi arborarea Drapelului, Consiliul 
raional Străşeni;
- Manifestare desfăşurată în parcul public municipal cu participarea 
demnitarilor publici şi depunere de flori la monumentul victimelor.
- Manifestare artistică desfăşurată la muzeul Alexandru Puşkin din satul Dolna 
cu participarea lucrătorilor de cultură din raion şi oaspeţi din România.
- Sărbătoarea „Copilărie Ţară de basm” s-a desfăşurat în faţa edificiului 
Consiliului raional cu participarea copiilor şi părinţilor din raion. Au fost 
desfăşurate starturi vesele, cursă de ciclism şi spectacol artistic;
- Festivalul „Eminesciana” s-a desfăşurat în Poiana Eminescu, km 6. Au 
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- Festivalul Internaţional de Poezie şi 
muzică„Eminesciana”

- Festivalul de folclor „Cîntece de pe 
valea Bîcului”, dedicat Zilei 
Independenţei;

- Sărbătoare Naţională “Limba noastră”;

- Inaugurarea pomului de Crăciun

24 iunie

27 august

31 august

16 decembrie

participat colective artistice din ţară şi de peste hotarele ei, Belorusia, România,
Ukraina. Primăriile din raion au prezentat expoziţia meşterilor populari , cît şi 
cea gastronomică;
Festivalul de folclor „Cântece de pe valea Bîcului”  s- a desfăşurat în faţa 
edificiului Consiliului raional Străşeni, au participat colectivele artistice din 
raion. Tot în cadrul acestei manifestaţii a fost încheiat acord de colaborare cu 
consiliul judeţean Prahova;
- A fost organizat simpozion de poezie la biblioteca publică „Mihail 
Sadoveanu” şi depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu;
- Sărbătoarea s-a desfăşurat în faţa edificiului Consiliului raional Străşeni, la 
deschidere a participat şi prim – ministrul RM cu un cuvânt de felicitare.
A fost întocmit un Program pentru perioada 15 decembrie-15 ianuarie 2018, o 
parte de evenimente nu s-au desfăşurat din lipsa spectatorului.

 De asemenea SCTTS a  desfăşurat şi următoarele evenimente culturale: 
- Ziua profesorilor din domeniul învăţământului artistic (5 octombrie);
- Ziua naţională a tineretului;

În colaborare cu Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei:
-   Ziua persoanelor în etate 
- Ziua persoanelor cu necesităţi speciale

1.3.Întocmirea devizelor de cheltuieli 
pentru fiecare eveniment, festival, 
concurs

2018 şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport

 Devizele de cheltuielile au fost efectuate în limita bugetului alocat pentru anul 
2018. Au fost încheiate contracte de prestare a diferitor servicii contra plată 
pentru fiecare eveniment în parte.

2. Crearea condi iilor de ț
bună func ionare a  ț
institu iilor de cultură din ț
raion prin gazificarea şi 
termoizolarea lor

2.1.Indentificarea instituţiilor de cultură
- stabilirea surselor finanţate
- elaborarea proiectelor şi a devizelor de 
cheltuieli

2018
Septembrie-
noiembrie

 şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport

 .În raion activează 34 de instituţii de cultură, din ele se încălzesc 6. Au fost 
identificate două instituţii de cultură care au pregătit Studiu de fezabilitate  cu 
toate devizele de cheltuieli, expertize etc. a fost reperată capital Casa de  
Cultură Roşcani şi Pănăşeşti, sala de festivită i satul recea,  Au fost efectuate ț
lucrări de reparaţii  curente a instituţiilor de cultură din raion în sumă de 7963.2
mii lei.

3. Îmbunătăţirea serviciilor 
turistice în raion

3.1. Inaugurarea locului de  popas  
turistic la Mănăstirea Ţigăneşti

2018  şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport

  Consiliul Raional Străşeni şi primăria Ţigăneşti în calitate de parteneri în 
Proiectul „Dezvoltarea turismului în zona de centru a Moldovei „-  aplicant CR
Călăra i .a perfectat  şi a depus toate documentele de rigoare   privind ș
amenajarea a unui   loc de popas la Mănăstirea Ţigăneşti. Costul amenajării 
acestui loc de popas constituie 120.0 mii lei. Astfel în perioada septembrie – 
decembrie 2018 a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru realizarea 
acestui proiect.

3.2. Dezvoltarea elementelor brandului 
turistic raional

2018
Ianuarie,
iulie

 şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport

   Un brand turistic al raionului Străşeni este Festivalul colindelor „Colindăm, 
colindăm iarna…”,  care a devenit deja o tradiţie în raionul Străşeni.. Acest 
eveniment promovează turismul monahal  şi tradiţia de Crăciun – Colindatul pe
la casele oamenilor.. Este unica Mănăstire din Moldova unde se desfăşoară 
asemenea  festival de colinde. Pe parcursul  ultimilor ani, mănăstirea a fost 
vizitata de peste 80 de colective artistice din ţară,  cît şi România, Rusia, 
Ukraina. 
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 Un alt brand  turistic al raionului este Festivalul internaţional de poezie şi 
muzică „Eminesciana” aflat la a XXXII-a ediţie. Este un eveniment de 
omagiere a marelui poet, Mihai Eminescu.. Anual la acest eveniment participă  
oaspeţi de peste hotare, poeţi, interpreţi profesionişti, colective artistice, 
meşteri populari, politicieni.

4. Sportul-oportunitate de 
promovare a unui mod 
sănătos de viaţă

4.1. Elaborarea programului 
evenimentelor sportive în anul 2018

2018 şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport

  A fost elaborat planul evenimentelor sportive pentru  anul 2018 privind 
promovarea unui mod sănătos de viaţă . În plan au fost incluse evenimentele 
sportive care s-au desfăşurat pe parcursul anului 2018. 

4.2. Lista evenimentelor sportive
- Turneul republican la fotbal “Cupa 
Guvernului”;
- Turneul raional la fotbal “Cupa 
Preşedintelui”;
- Turneul republican la lupte libere în 
memoria Gheorghe Livădari;

- Turneul raional la joc de dame şi şah în
memoria Gheorghe Rusu; Alte 
Campionate desfăşurate în raionul 
Străşeni:
- baschet;
- volei;
- tenis de masă;
- joc de dame şi şah;
- atletică uşoară;
- fotbal;

2018  şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport

- Turneul republican „Cupa Guvernului” este organizat de Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Cercetării în colaborare cu Federaţia Moldovenească de Fotbal 
.Echipa din raionul Străşeni a participat şi a fost menţionată cu diplomă de 
gradul III;
- Turneul raional la fotbal “Cupa Preşedintelui”, s-a desfăşurat pe terenul de 
mini – fotbal al Şcolii sportive din raionul Străşeni, cu participarea echipelor de
amatori din categoria tineret şi seniori.
- Turneul republican la lupte libere în memoria Gheorghe Livădari desfăşurat 
anul la sfârşitul lunii noiembrie, întruneşte sportivi din mai multe raioane ale 
Moldovei. Sportivii din raionul nostru de fiecare dată ocupă locuri de frunte, 
fiind menţionaţi cu cupe şi diplome;
- Turneul raional la joc de dame şi şah în memoria Gheorghe Rusu s- a 
desfăşurat în incinta liceului teoretic „Ion Vatamanu”. Au participat peste 100 
de elevi din diferite instituţii de învăţământ, cu vârste cuprinse între 7 – 18 ani;
  - Participarea activă a elevilor, cît şi tineretului la toate campionatele şi 
turneele organizate, demonstrează că în raionul Străşeni se promovează un mod
sănătos de viaţă şi se dezvoltă o generaţie cu pregătire sportivă serioasă. 

4.3 Întocmirea devizelor de cheltuieli La  întocmirea devizelor de cheltuieli, s-a ţinut cont de procurarea diplomelor, 
cupelor, achitarea deplasărilor sportivilor ,  arbitrii, ,asigurarea prezenţii 
medicilor , achitarea serviciilor de transport şi menţiuni pentru participanţi.

5. Accesul larg al populaţiei
la spa iile sportive pe ț
teritoriul raionului

5.1. Identificarea terenurilor, saliilor 
pentru amenajarea i instalarea seturilor ș
de trenajoare în or. Stră eni i în ș ș
localită ile raionuluiț

2018  şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport

   A fost elaborat proiectul de construcţie a unui nou edificiu nou pentru Şcoala 
Sportivă din raion.  

5.2. Identificarea terenurilor sportive şi 
stadioane care pot fi reabilitate în 
următorii ani

2017 şef secţie cultură, 
turism, tineret şi 
sport

 .  au demarat lucrări de reabilitare şi amenajare, a terenurilor sportive din 
Lozova, Pănăşeşti  şi Străşeni. 
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NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie ”Cu privire la realizarea Planului de ac iuni pe  anul 2018 privindț

implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Stră eni pentru anii 2016-2020” ș

I. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia economie, construc ii i politici investi ionale, Direc ia învă ămînt, Direc ia asisten ă socială i ț ț ș ț ț ț ț ț ș
protec ie a familiei, Sec ia cultură, turism, tineret i sport, Aparatul pre edintelui raionului.ț ț ș ș
II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
      Proiectul deciziei „Cu privire la realizarea Planului de ac iuni pe  anul 2018 privind implementareaț
Strategiei de dezvoltare integrată a raionului pentru anii 2016-2020” a fost elaborat în baza informa iilorț
elaborate  de către direc iile, sec iile din subordinea Consiliului raional,  având ca scop prezentarea unuiț ț
raport  generalizat  privind   realizarea  obiectivelor  Strategiei  de  dezvoltare  integrată  a  raionului  Stră eniș
pentru anii 2016-2020. 
Realizarea integrală a Planului pe anul 2019,  care se propune spre aprobare, va contribui la implementarea
obiectivelor propuse în Strategia de dezvoltare integrată a raionului Stră eni pentru anii 2016-2020.ș
III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi
       Proiectul de decizie  con ine partea dispozitivă i anexa: ”Planului de ac iuni pe  anul 2019 privindț ș ț
implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului pentru anii 2016-2020” , care este documentul
de  politici  de dezvoltare a raionului în domeniile: economie, infrastructură, învă ămînt, sănătate, asisten ăț ț
socială, cultură. 
      Planul este format din ac iuni i subac iuni, structurate în obiective, capitole şi are ca bază 6 domenii:ț ș ț

1) Capacitatea administrativă
2) Infrastructura drumurilor
3) Asisten a social i protec ia a familieiț ș ț
4) Sistemul educa ionalț
5) Dezvoltarea economică
6) Cultură, turism, tineret i sportș

IV. Fundamentarea economico-financiară
         Finanţarea implementări Planului de ac iuni pe  anul 2019 privind implementarea Strategiei deț
dezvoltare integrată a raionului   pentru anii 2016-2020, se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor
bugetului raional, precum şi din alte surse externe granturi, proiecte, conform legisla iei în vigoare.ț
V. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul ”Cu privire la realizarea Planului de ac iuni pe  anul 2018 privind implementarea Strategiei deț
dezvoltare integrată a raionului pentru anii 2016-2020”se încorporează în sistemul actelor normative.      
VI. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În conformitate cu art. 32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectul  deciziei a fost
avizat  de  către   Serviciul  juridic,  Direc ia  economie,  construc ii  i  politici  investi ionale,  Direc iaț ț ș ț ț
învă ămînt,ț  Direc ia  asisten ă  socială  i  protec ie  a  familiei,  Sec ia  cultură,  turism,  tineret  i  sport,ț ț ș ț ț ș
secretarul Consiliului raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a procesului decizional, proiectulț
deciziei  este  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional  www.crstraseni.md  la  directoriul
„Transparenţa decizională”, secţiunea „Consultări publice ale proiectelor”.
VII.  Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din Legea integrită iiț
nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorup ie de către autor.ț
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice i nu con ine elemente care ar favoriza corup ia.ș ț ț
VIII.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul  a fost expus expertizei
juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în concordan ăț
cu actele normative în vigoare, structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.  ș ț

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru
avizare şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Direc ia economie, construc ii i politici investi ionale                               Nicolae Sîrbuț ț ș ț
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