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INTRODUCERE  
 

Acest document reprezintă o redacție actualizată a planului de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică 
(în continuare SDSE) a municipiului Strășeni pentru perioada anilor 2014-2020, aprobată prin decizia nr. 9/02 din 
14.122013. Actualizarea a fost efectuată de Grupul de Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare GLPS) 
constituit prin Dispoziția primarului mun. Strășeni nr. 51 din 12 februarie 2019, cu asistența tehnică și metodologică 
din partea consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul Programului Comunitatea Mea implementat de 
IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). 
 
Noua redacție urmărește actualizarea viziunii, obiectivelor strategice și planului de acțiuni pentru perioada 2019 – 
2025, precum și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte la strategiei. Strategia pune în valoare punctele forte ale 
municipiului și se bazează pe potențialul socio-uman, dezvoltarea economiei locale, serviciilor publice, instituțiilor 
infrastructurii sociale și de afaceri precum și pe capacitatea autorităților publice locale și structurilor societății civile 
privind asumarea responsabilității pentru procesul de dezvoltare locală.  
 
Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt: (i) promovarea unei guvernări locale eficiente și 
responsabile; (ii) promovarea unui proces decizional participativ și (iii) promovarea principiilor dezvoltării durabile la 
nivel local.  
 
Principalele obiective urmărite de SDSE a mun. Strășeni sunt: (i) determinarea viziunii și direcțiilor strategice de 
dezvoltare, dinamica și profunzimea dezvoltării propuse; (ii) eficientizarea activității autorităților publice locale în 
gestionarea localității; (iii) utilizarea eficientă a resurselor financiare; (iv) promovarea localității (aspecte unice, 
irepetabile, competitive); și (v) atragerea surselor externe de finanțare (buget de stat, investiții străine, donații, 
granturi) pentru a implementa proiectele investiționale planificate. 
 
Beneficiari ai Strategiei sunt locuitorii municipiului Strășeni, autoritățile administrației publice locale, structurile 
societății civile, instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, precum și toate persoanele interesate în dezvoltarea 
durabilă locală. 
 
Versiunea actualizată a SDSE a mun. Strășeni pentru anii 2019 – 2025 este structurată pe cinci compartimente și 
include: (i) analiza SWOT; (ii) cadrul general al strategiei (viziunea și direcțiile de dezvoltare); (iii) planul de acțiuni; 
(iv) etapele de implementare și monitorizarea implementării strategiei; (v) portofoliul de proiecte prioritare. 
 
Planul de acțiuni pentru anii 2019 – 2025 cuprinde totalitatea acțiunilor/măsurilor orientate spre atingerea obiectivelor 
strategice, cu indicarea: perioadei de implementare, responsabililor pentru realizarea acțiunilor, potențialelor surse 
de finanțare, precum și a indicatorilor de monitorizare și a rezultatelor așteptate după implementarea fiecărei 
acțiuni/măsuri. 
 
Strategiei reprezintă un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are la bază documentele de 
programare locală (Strategia de Dezvoltarea Socio-Economică a orașului Strășeni 2014 – 2020 (redacția veche), 
Planul Urbanistic General al mun. Strășeni 2015-2030, Plan local de dezvoltare economică a mun. Strășeni 2019 – 
2020), regională (Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, Planul Operațional Regional 2017-2020 și 
Programele Regionale Sectoriale) și națională (Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, strategii sectoriale 
de dezvoltare). 
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I. ANALIZA SWOT 
 

Puncte tari Punctele slabe 

 Obținerea statutului de municipiu în 2016 

 existența simbolicii - stema, drapel și imnul 
municipiului 

 Așezare geografică avantajoasă și față de capitală 

 Existența unei infrastructuri de transport dezvoltate 
(drumul național R1, cale ferată) 

 Existența și funcționarea Zonei Economice Libere și 
a 2 Parcuri industriale cu peste 500 locuri de 
muncă și cu investiții de peste 45 mil. lei 

 Existența Planului de Dezvoltare Economică locală 
pentru anii 2019-2020 

 Existența Strategiei de Integritate și Anticorupție a 
mun. Strășeni pentru anii 2018-2020 

 Construcția unui nou pod pietonal (deasupra 
drumului național R1) 

 25 de străzi cu iluminat public funcțional și 
iluminarea integrală a satului Făgureni din 
componența municipiului 

 Asigurarea cu urne stradale a străzilor principale 

 Existența a 5 km de sistem de canalizare 

 Instituțiile preșcolare și extrașcolare renovate  

 Gazificarea integrală a municipiului 

 Acces sporit la telefonie și internet 

 Spații verzi amenajate (Parcul central „Ștefan cel 
Mare și Sfînt” și Parcul ”M. Eminescu”) 

 Implicarea activă a societății civile și a tinerilor în 
rezolvarea problemelor social – economice a mun. 

 Echipă managerială puternică și abilități ale APL în 
scrierea și implementarea proiectelor 

 Imagine și reputație bună a municipiului 

 Membru al CALM 

 Acces sporit al cetățenilor la informații de interes 
public (panouri informative, pagină web funcțională, 
rețele de socializare) 

 Existența centrului social „Neoumanist” pentru 
persoanele din grupuri vulnerabile 
 

 Infrastructură rutieră degradată (stații auto, stare 
deplorabilă a drumuri periferice) 

 Siguranța scăzută în traficul rutier și pietonal pe str. 
Ștefan cel Mare, inclusiv lipsa locurilor de parcare 
și lipsa accesului pentru persoanele cu dizabilități 

 Iluminare insuficientă a străzilor secundare 

 Lipsa unui sistem funcțional de evacuare a apelor 
pluviale și risc sporit de inundații în unele zone ale 
municipiului 

 Aglomerația transportului rutier în centrul 
municipiului 

 Lipsa stației de epurare și insuficiența rețelelor de 
canalizare 

 Poluarea râului Bâc și a râpii 

 Dotare insuficientă cu tehnică specializată pentru 
prestarea serviciului de colectare și evacuare a 
deșeurilor menajere, inclusiv pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor 

 Lipsa unui complex sportiv 

 Lipsa accesului pentru persoane cu dizabilități în 
instituțiile publice, unitățile de comerț și prestări 
servicii 

 Fluctuația de specialiști la nivelul APL 1 și 
instituțiilor subordonate 

 Migrația populației ce influențează negativ gradul 
îmbătrânire a populației rămase 

 Integritatea fizică a cetățenilor în pericol din cauză 
câinilor vagabonzi 

 Iresponsabilitate socială scăzută a unui grup al 
populației 

 Conștientizare scăzută a populației față de 
problemele de mediu 

 Lipsa gropii „Beker”   

 Lipsa unui azil pentru animale fără stăpân 
 

Oportunități  Amenințări 

 Programe cu finanțare externă 

 Atragerea investițiilor prin aplicarea la fonduri 
naționale și internaționale 

 Conlucrarea cu agenții economici locali 

 Conlucrarea cu grupuri cetățenești de inițiativă, 
inclusiv cu tinerii 

 Cooperarea continuă cu societatea civilă 

 Existența spațiilor disponibile pentru atragerea 
investitorilor 

 Încheierea acordurilor de înfrățire și de cooperare 
cu localități din alte țări 

 Dezvoltarea parteneriatelor publice - private 

 Creșterea gradului de descentralizare și a 

 Instabilitate politică 

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieței muncii, economiei locale 

 Migrația externă și exodul de specialiști calificați 

 Incapacitatea infrastructurii de a se adapta la 
necesitățile populației 

 Întârzieri în aprobarea unor proiecte majore 

 Reducerea ponderii populației active și 
îmbătrânirea acesteia 

 Înrăutățirea ecologică 
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autonomiei locale 

 Preluarea și implementarea bunelor practici din alte 
localități 

 Dezvoltarea artizanatului  
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II. CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI 
 

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Socio – Economică a mun. Strășeni este: 

Către 2025, Strășeni va fi un municipiu cu valențe europene, cu o infrastructură dezvoltată ce 

proiectează dinamism si magnetism, cu un mediu prietenos și deschis pentru afaceri și investiții, cu 

modele culturale care să contribuie la dezvoltarea responsabilității civice, cu tradiții păstrate, un 

model de integritate și transparență a APL, care va asigura un nivel decent de trai pentru locuitori și 

va reprezenta o rădăcină vie pentru băștinași. 

Pentru realizarea Viziunii, Misiunea comunității și a autorităților publice locale reprezintă: 
 

Misiunea - consolidarea  eforturilor  comune a tuturor actorilor  comunitari  întru  promovarea 

valorilor fundamentale locale pentru asigurarea unui trai decent  și prosperarea municipiului 

Strășeni. 

 
VALORII ȘI PRINCIPII 
 
Pentru atingerea prosperității municipiului Straseni, comunitatea si Administrația publică Strășeni  își asuma 
următoarele valori si principii: 

 
Valorile comune: 

 Profesionalism 

 Demnitate 

 Corectitudine 

 Implicare 

 Onestitate 

 Toleranță  

 Ospitalitate 
 

Principii: 
 
Parteneriat: Cooperarea administrației publice locale cu agenții economici și reprezentanții societății civile în 
rezolvarea problemelor de interes public.  
 
Responsabilitate:  Definirea clară a responsabilității in fiecare decizie adoptată de autoritățile publice locale. 
 
Transparență: Procesul de adoptare a deciziilor și implementarea acestora este unul transparent. 
 
Eficiență: Administrația publică locală va realiza programele și proiectele sale având la bază eficiența economică, 
energetică, termică. 
 
Subsidiaritate: Deciziile trebuie adoptate la un nivel cât mai apropiat posibil de populația afectată. 
 
Incluziune: Respectarea echității de gen și participării incluzive a tuturor grupurilor de cetățeni. Asigurarea accesului 
la informare, expunere și implicare în viața APL și în procesul de luare a deciziilor la nivel local a femeilor, 
persoanelor cu dizabilități, asociațiilor de veterani, etc. 
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DIRECȚII STRATEGICE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE 
 
Pentru realizarea viziunii strategice, activitățile și proiectele, tuturor factorilor implicați în procesul de dezvoltare 
locală, vor fi orientate pe următoarele direcții strategice de dezvoltare pentru atingerea următoarelor obiective 
specifice: 
 

 Direcții strategice de dezvoltare  Obiective specifice 

1. Crearea condițiilor și valorificarea 

resurselor locale pentru dezvoltarea 

economică a municipiului 

1.1. Susținerea dezvoltări sectorului agrar 

1.2. Extinderea pieței de desfacere a produselor autohtone 

1.3. Crearea unui mediu atractiv de afaceri 

1.4. Impulsionarea dezvoltării turismului și agroturismului 
local 

2. Dezvoltarea infrastructurii conform 

standardelor europene 

2.1. Renovarea sistemului de canalizare 

2.2. Îmbunătățirea calității drumurilor locale și iluminatului 
public 

2.3. Extinderea și amenajarea spațiilor verzi 

2.4. Dezvoltarea sistemului de transport urban 

3. Îmbunătățirea calității serviciilor publice 

și sociale 

3.1. Asigurarea condițiilor necesare pentru un sistem de 
învățământ modern 

3.2. Impulsionarea vieții cultural sportive 

3.3. Diversificarea serviciilor sociale de calitate 

3.4. Dezvoltarea unui sistem participativ de administrare 

3.5. Dezvoltarea cooperării interregionale, naționale și 
internaționale 

3.6. Implicarea migranților în dezvoltarea locală bazată pe 
parteneriat, informare și consultare 

3.7. Sporirea gradului de responsabilitate civică 

4. Crearea unui mediu curat 4.1. Îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere 

4.2. Dezvoltarea zonelor de odihnă și agrement 

4.3. Prevenirea fenomenelor erozionale 

4.4. Conștientizarea populației privind protecția mediului 
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III. PLAN DE ACȚIUNI 
 

Direcția Strategică 1. Crearea condițiilor și valorificarea resurselor locale pentru dezvoltarea economică a municipiului 
 

Obiectiv Specific / Acțiune / Proiect  Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

OS 1.1. Susținerea dezvoltări sectorului agrar 

1.1.1. Identificarea posibilităților și susținerea 
procesului de consolidare a terenurilor 
agricole 

- 2019-2025 
Specialist 

cadastru, APL 

Programe de 

asistență; proiecte 

investiționale 

 Nivel înalt de prelucrare a terenurilor agricole;  

 Nr. locuri de muncă;  

 Tone produse agricole ecologice 

1.1.2. Dezvoltarea lanțurilor valorice de 
producători – procesatori – comercianți. 

- 2019-2025 
Agenți 

economici, APL 

Buget local, 

Agenți economici 

Proiecte investiționale; 

Parteneriat 

 Nr. lanțuri valorice create 

 Nr. de întreprinderi implicate 

OS 1.2. Extinderea pieței de desfacere a produselor autohtone 

1.2.1. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat și 
cooperare cu agenții economici din țară și din 
străinătate în baza acordurilor de înfrățire 

- 2019-2025 
Agenți 

economici, APL 

Proiecte investiționale, 

Agenții economici 

 60 % din volumul producției autohtone exportată 

 Extinderea pieței de desfacere a mărfurilor 
 

1.2.2. Promovarea și susținerea 
producătorilor autohtoni, organizarea 
expozițiilor, târgurilor de realizare 50,0 / an 2019-2025 

Specialist APL, 

ONG 

Buget Local, Surse 

atrase 

 Cel puțin 3 târguri/ expoziții de promovare produse 
autohtone organizate  

 Cel puțin 100 de beneficiari  

 Cel puțin 30 de producători autohtoni implicați, 
inclusiv din categorii social - vulnerabile 

1.2.3. Proiect: Construirea Pieței Agricole 
Municipale 1000,0 2019-2020 

APL, Agenți 

economici 

Buget Local, Surse 

atrase 

 70 locuri de vânzare create 

 Cel puțin 50 producători locali care își vor 
comercializa producția 

OS 1.3. Crearea unui mediu atractiv de afaceri 

1.3.1. Extinderea funcționării parcurilor 
industriale pentru atragerea investitorilor  

500,0 2019-2025 APL I, APL II Buget raional, Surse 
 Cel puțin 3 agenți economici noi atrași in parcurile 

industriale 
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Obiectiv Specific / Acțiune / Proiect  Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

atrase  

1.3.2. Proiect: Modernizarea serviciilor de 
informare și consultanță pentru activitățile de 
business mic și mijlociu – incubator de afaceri 150,0 2020-2022 

Specialist APL, 

ONG 

Buget local, Buget 

raional, Surse atrase 

 Cel puțin 3 manageri antrenați în training-uri  

 Cel puțin 3 programe și proiecte de educație 
antreprenorială instrumentate de ONG-uri și 
companii de consultanță specializate 

 Cel puțin 3 afaceri noi deschise 

1.3.3. Susținerea și stimularea creării ONG- 
lor locale și a grupurilor de inițiativa în scopul 
atragerii investițiilor 

100,0 2019-2025 
Specialist APL, 

ONG 

Buget Local, Surse 

atrase 

 Cel puțin 1 ONG creat 

 Cel puțin 4 proiecte atrase 
 

1.3.4. Crearea unei baze de date privind 
potențialul investițional 

10,0 2019-2020 

Specialist APL, 

companie de 

consultanță 

Buget Local, Surse 

atrase 

 1 bază de dată creată 

 Cel puțin 5 imobile identificate și valorificate 

1.3.5. Proiect: Elaborarea ofertei 
investiționale/ Ghidului investițional a orașului 

100,0 2020-2022 

Specialist APL, 

companie de 

consultanță 

Buget Local, Surse 

atrase 

 Ghid investițional elaborat 

 Cel puțin 3 agenți economici atrași 

1.3.6. Crearea platformei de comunicare cu 
mediul de afaceri (antreprenori și investitori) 
(consiliu, forum) 

80,0 2019-2020 
Specialist APL, 

ONG 

Buget Local, Surse 

atrase 

 4 conferințe organizate 

 20 participanți pe eveniment 

1.3.7. Organizarea Business Forumului 
anual al Diasporei 

50,0 / an 2019-2025 
Specialist APL, 

ONG 

Buget Local, Surse 

atrase 

 Cel puțin 5 Forumuri locale de promovare produse 
autohtone organizate  

 Cel puțin 100 de beneficiari 

 Cel puțin 30 de producători autohtoni implicați, 
inclusiv din categorii social - vulnerabile 

1.3.8. Elaborarea și diseminarea broșurilor 
cu cele mai bune afaceri lansate de băștinași 
peste hotare (anual) 

5,0 2019-2025 
Specialist APL, 

ONG 

Buget Local, Surse 

atrase 

 600 broșuri diseminate 

 2000 persoane informate 

OS 1.4. Impulsionarea dezvoltării turismului și agroturismului local 

1.4.1. Amenajarea spațiilor turistice, 20,0 2019-2025 Specialist APL, Buget Local, Surse  Locuri pitorești atractive 
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Obiectiv Specific / Acțiune / Proiect  Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

plasarea informațiilor privind locurile atractive 
și evenimentele importante 

ONG atrase  Oraș amenajat și curat 

 Num. spațiilor amenajate  

 Suprafața amenajată (ha) 

1.4.2. Elaborarea și editarea broșurii/ 
bucletelor despre localitate 5,0 2019-2025 

Specialist APL, 

ONG 

Buget Local, Surse 

atrase 

 1000 broșuri diseminate 

 1 centru de informare turistică 

 3000 persoane informate 

1.4.3. Proiect: Renovarea hotelului și 
crearea serviciilor aferente in domeniul 
turismului (încăperi hoteliere, restaurante) 

500,0 2020-2025 
Agenți 

economici, APL 

Surse atrase, proiecte 

investiționale 

 1 hotel renovat 

 300 de vizitatori pe an găzduiți 

 6 locuri de muncă create 

1.4.4. Dezvoltarea meșteșugurilor populare 
100,0 2019-2025 

Meșteșugari 

locali, APL 
Surse atrase 

 2 ramuri ale meșteșugăritului dezvoltate 

 10 persoane implicate în aceste ramuri 

1.4.5. Organizarea festivalului cultural 
regional 

60,0 2019-2025 

Agenți 

economici, 

Meșteșugari 

locali, APL 

Buget local, Surse 

atrase 

 Cel puțin 1000 vizitatori ai festivalului 

 Cel puțin 10 meșteșugari implicați 

 Cel puțin 100 producători locali care își vor 
comercializa producția 
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Direcția Strategică 2: Dezvoltarea infrastructurii conform standardelor europene 
 

Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

OS 2.1. Renovarea sistemului de canalizare 

2.1.1. Proiectarea rețelelor de canalizare 
600,0 2019-2020 

APL, ÎM „Apă-

Canal” 
Buget local 

 Proiect tehnic elaborat 

2.1.2. Proiect: Extinderea rețelelor de 
canalizare 

23 900,0 2019-2024 

APL, ÎM „Apă-

Canal”, ADR 

Centru 

Bugetul de stat, buget 

local, buget raional, 

FNDR, surse atrase, 

contribuția cetățenilor 

 40 km de canalizare 

 3 stații de pompare 

 90% din gospodării conectate 

2.1.3. Proiect: Construcția stației regionale 
de epurare  

20 000,0 2019-2022 

APL, ÎM „Apă-

Canal”, ADR 

Centru 

Bugetul de stat, buget 

local, buget raional, 

FNDR, surse atrase, 

contribuția cetățenilor 

 1 Stație de epurare regională construită 

 90% de gospodării conectate 

OS 2.2. Îmbunătățirea calității drumurilor locale și iluminatului public 

2.2.1. Elaborarea proiectelor tehnice pentru 
reparația drumurilor locale 680,0 2019-2025 APL 

Buget local, fond 

rutier 

 Proiecte tehnice pentru 12 km de drumuri 
municipale  

 8 proiecte întocmite 

2.2.2. Construcția și reparația capitală a 
drumurilor 

20 000,0 2019-2025 APL 
Buget local, fond 

rutier 

 17 km de drumuri reconstruite 

2.2.3. Proiect: Modernizarea infrastructurii 
de drumuri, prin reparația capitală, 
amenajarea locurilor de parcare, și 
reglementarea fluxului de transport și pietoni 
pe o porțiune a sectorului centru (str. Ștefan 
cel Mare) 

10 650,0 2019-2023 APL 

Buget local, fond 

rutier, parteneri de 

dezvoltare 

 350 m de drum reparat 

 1 semafor instalat 

 Locuri de parcări amenajate 

2.2.4. Proiect: Modernizarea parcului  de 
tehnică specializată (întreținerea drumurilor 

3200,0 2019-2021 APL partenere, 

ÎM, Programul 

Buget local, surse 

atrase, Programul 

 ÎM de cooperare inter-municipală creată/reorganizată 

 1 buldozer DT-75 procurat 
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Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

locale, a iluminatului public și amenajarea/ 
lichidarea gunoiștilor) pentru servicii publice 
de calitate în mun. Strășeni, c. Ghelăuza, s. 
Scoreni și s. Tătărești 

CM CM  1 autogreder GS 10.10 procurat 

 1 autoturn ACP-18T procurat 

 196 gunoiști spontane lichidate 

 50 km drum de țară întreținuți 

 26000 cetățeni beneficiari 

2.2.5. Proiect: Construcția centurii de ocolire 
a localității R1-R14, cu cai de acces la ZEL 208 700,0 2019-2024 

APL, ADR 

Centru 

Bugetul de stat, buget 

local, buget raional, 

FNDR, surse atrase 

 10,2 km de drum construit 

 21000 de persoane cu acces îmbunătățit 

2.2.6. Proiect: Extinderea rețelei de iluminat 
public 

5000,0 2019-2021 APL 
Buget local, surse 

atrase 

 30 km de străzi iluminate 

 3600 corpuri de iluminat cu becuri led 

2.2.7. Amenajarea trotuarelor  5 000,0 2019-2025 
APL, agenți 

economici 

Buget local, surse 

atrase 

 10 km de trotuare amenajate 
 

2.2.8. Proiect: Reparația și amenajarea unui 
sector de trotuar  pe str. Mihai Eminescu 

1 000,0 2019-2021 APL 
Buget local, surse 

atrase 

 2 km de trotuare amenajate  

2.2.9. Proiect: Amenajarea locurilor de 
parcare și a stațiilor de oprire în preajma 
instituțiilor 

5 000,0  2019-2025 
APL, agenți 

economici 

Buget local, surse 

atrase 

 30 locuri de parcare amenajate 

 5 stații renovate/construite 

2.2.10. Proiect: Reabilitarea sistemului de 
evacuare a apelor pluviale 

20 000,0 2019-2025 APL I, APL II  
Buget local, buget 

raional 

 Canale de redirecționare a apelor pluviale 
funcționale (de lungul drumurilor) 

2.2.11. Întreținerea drumurilor existente 1 500,0 2019-2025 APL Buget local  30 km străzi curate și întreținute 

OS 2.3. Extinderea și amenajarea spațiilor verzi 

2.3.1. Proiect: Amenajarea înverzirea și 
iluminarea parcurilor publice și 
supravegherea video 

3 000,0 2019-2025 

APL, ONG, 

agenți 

economici 

Buget local, surse 

atrase 

 2 parcuri amenajate 

 Sistem de supraveghere video instalat 

2.3.2. Proiect: Amenajarea scuarelor la 
periferiile orașului 

2000,0 2019-2025 APL, ONG, agenți Buget local, surse  3 scuare amenajate 
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Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

economici atrase 

2.3.3. Întreținerea și amenajarea cimitirelor 25,0 2019-2025 APL, cetățeni 
Buget local, 

contribuția cetățenilor 

 4 cimitire amenajate 

OS 2.4. Dezvoltarea sistemului de transport urban 

2.4.1. Crearea a rutelor noi de transport 
public urban 

100,0 2019-2025 
APL, agenți 

economici 

Surse atrase din 

sectorul privat, buget 

local 

 Cel puțin 2 rute noi create în zonele: Podiș și Aleia 
plopilor 

2.4.2. Instalarea semafoarelor 500,0 2019-2021 APL Buget local  1 semafor instalat 

2.4.3. Proiect: Construcția stațiilor de 
așteptare 

600,0 2019-2022 APL 
Buget local, surse 

atrase 

 10 stații suplimentare la cele funcționale în prezent 

2.4.4. Proiect: Diminuarea criminalității prin 
instalarea camerelor video 

132,0 2019-2020 APL 
Buget local, surse 

atrase 

 22 camere video instalate în locuri aglomerate 

Direcția Strategică 3: Îmbunătățirea calității serviciilor publice și sociale 
 

Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

OS 3.1. Asigurarea condițiilor necesare pentru un sistem de învățământ modern 

3.1.1. Proiect: Amenajarea terenurilor de 
joacă pentru copii în instituțiile de educație 
timpurie și adaptate pentru copii cu cerințe 
educaționale speciale (CES) 

5000,0 2019-2025 

APL, Grădinițele, 

Ministerul 

Educației, 

Consiliul Raional 

Buget local, buget 

raional, Agenți 

economici, buget de 

stat 

 30 de pavilioane echipate și amenajate 

 20 de complexe de terenuri de joacă pentru copii 
amenajate 

3.1.2. Dotarea instituțiilor de învățământ cu 
echipament modern (calculatoare, 
proiectoare etc.) 

500,0 2019-2025 
APL, Grădinițele, 

Ministerul 

Educației, 

Buget local, buget 

raional, buget de stat 

 Instituții de educație timpurie echipate cu 
echipament modern 
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Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

Consiliul Raional 

3.1.3. Asigurarea Școlii de Arte cu aparataj, 
instrumente, costumație 

80,0 2019-2025 

APL, școala de 

artă, Ministerul 

Educației, 

Consiliul Raional 

Buget local, buget 

raional, buget de stat 

 Nr. de instrumente muzicale procurate 

 Nr. de aparataje procurate 

 Nr. de costume procurate 

3.1.4. Instituționalizarea tuturor copiilor de 
vârstă preșcolară; promovarea incluziunii 
sociale 

0,0 2019-2025 APL, Grădinițele 
Buget local, buget de 

stat 

 1300 de copii instituționalizați;  

 20% de cadre didactice pregătite;  

 3 grupe noi deschise 

3.1.5. Proiect: Modernizarea sistemelor de 
încălzire, izolarea pereților, ferestrelor, 
acoperișurilor și ușilor, utilizarea surselor 
energetice regenerabile pentru încălzirea 
instituțiilor publice 

3 000,0 2019-2021 

APL, Grădinițele, 

Ministerul 

Educației, 

Consiliul Raional 

Buget local, buget 

raional, buget de stat, 

surse atrase 

 5 instituții preșcolare, cu sistem de încălzire 
modernizat,  

 Școala de Arte cu sistem de încălzire modernizat,  
 

 

3.1.6. Proiect: Finisarea construcției 
clădirilor nefinisate a instituțiilor preșcolare 

4 000,0 2019-2025 

APL, Grădinițele, 

Ministerul 

Educației, 

Consiliul Raional 

Buget local, buget 

raional, buget de stat, 

surse atrase 

 2 clădiri a 2 instituții preșcolare finisate;  
 300 copii instituționalizați; 
 70 locuri de muncă deschise. 

3.1.7. Proiect: Construcția unei spălătorii la 
Grădinița Nr. % 

80,0 2019-2021 APL, Grădinițele 
Buget local, surse 

atrase 

 1 spălătorie dotată 

3.1.8. Proiect: Reparația sistemului electric 
a Grădiniței din Făgureni și grădiniței nr.3 din 
Strășeni 

600,0 2019-2021 APL, Grădinițele 
Buget local, surse 

atrase 

 Sistem energetic renovat (585 m2) 

3.1.9. Proiect: Reparația capitală a 
acoperișurilor grădinițelor nr. 2,3,4,5 

8 000,0 2019-2025 APL, Grădinițele 
Buget local, buget 

raional, surse atrase 

 4 acoperișuri renovate 

OS 3.2. Impulsionarea vieții cultural sportive 
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Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

3.2.1. Proiect: Construcția complexului 
multifuncțional sportiv în municipiu 

130 000,0 2020-2024 

APL, Consiliul 

raional, AO 

Atletic Strășeni 

Buget local, buget 

raional, buget de stat, 

surse externe, 

contribuția cetățeni și 

agenți economici 

 1 complex sportiv construit 

 1 sală sportivă construită 

 1 stadion de fotbal (standard) 

 2 bazine 

 4 corturi de tenis 

3.2.2. Întreținerea Complexului sportiv 2 000,0 / an 2021-2025 
AO Atletic 

Strășeni 

Venituri din prestări 

servicii, buget local, 

buget raional 

 Cel puțin 200 tineri/copii/ maturi care practică 
sportul 

 Echipe funcționale: de fotbal, volei, baschet  

3.2.3. Organizarea competițiilor locale, 
raionale, naționale 

500,0  2021-2025 

AO Atletic 

Strășeni, APL I, 

APL II 

Buget local, buget 

raional, surse atrase 

 Cel puțin 6 competiții anuale organizate 

 Peste 2000 de participanți 

OS 3.3. Diversificarea serviciilor sociale de calitate 

3.2.4. Susținerea funcționării  Asociația 
pentru Educație ”Neoumanist” de îngrijire a 
persoanelor în etate 

300,0 / an 2019-2025 

APL, AO 

Neoumanist, 

parteneri de 

dezvoltare 

Buget local, surse 

atrase 

 100 de persoane în etate beneficiare de servicii de: 
- Baie 

- Spălătorie 
- Prânz cald 
- Cluburi de interese 

3.3.1. Proiect: Reparația și construcția 
scărilor cu acces pentru persoanele cu 
dezabilități la instituțiile publice  

350,0 2019-2025 
APL, parteneri 

de dezvoltare 

Buget local, surse 

atrase 

  Cel puțin 7 instituții dotate cu cai de acces pentru 
persoanele cu dizabilități  

OS 3.4. Dezvoltarea unui sistem participativ de administrare 

3.4.1. Implicarea societății civile în procesul 
decizional 

0,0 2019-2025 APL Buget local 

 Număr sporit de reprezentanți ai societății civile 
care participă la ședințele consiliului local, la 
audierile publice, mese rotunde; 

 Populație informată;  

 Grad sporit de credibilitate a cetățenilor pentru APL 

3.4.2. Instalarea panourilor informative 50,0 2019-2025 APL Buget local  4 panouri informative instalate 

 Cetățeni informați privind  activitatea APL 
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Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

3.4.3. Conlucrarea cu mass-media. 0,0 2019-2025 APL Buget local 
 Nr. articolelor publicate 

 Nr. emisiuni TV 

 Cetățeni informați privind activitatea APL 

OS 3.5. Dezvoltarea cooperării interregionale, naționale și internaționale 

3.5.1. Promovarea comunicării active și 
schimbul de experiență cu localitățile și 
instituțiile din țară și peste hotare 

0,0 2019-2025 
APL 

Buget local 
 5 înfrățiri 

 4 contracte încheiate intre agenții economici din 
localitate și agenți economic din alte localități. 

3.5.2. Elaborarea proiectelor de colaborare 
transfrontalieră și internațională 

0,0 2019-2025 APL Buget local  Nr. de proiecte implementate 

3.5.3. Organizarea  vizitelor de studii și a 
schimbului de experiență 

20,0 / an 
2019-2025 APL Buget local, surse 

atrase 

 5 vizite de studiu organizate 

OS 3.6. Implicarea migranților în dezvoltarea locală bazată pe parteneriat, informare și consultare 

3.6.1. Dezvoltarea mecanismelor de evidență 
a fluxurilor migraționiste din oraș. 

50,0 2019-2025 APL Buget local  Baza de date cu circa 500 de înscrieri 

3.6.2. Transparentizarea activității primăriei și 
implicarea migranților în procesul decizional 

0,0 

2019-2025 APL Buget local  100% ședințe ale consiliului local transmise online.  

 Participarea a 30 de migranți și a Asociației de 
Băștinași în procesele de consultare publică 

 12 buletine informative lunare expediate electronic 
migranților 

3.6.3. Implicarea migranților în activități 
culturale 

0,0 2019-2025 APL Buget local  Participare migranților la 4 sărbători locale. 
Organizarea zilelor diasporei la nivel local 

3.6.4. Efectuarea de schimburi de experiență 
și bune practici în domeniul dezvoltării locale 

20,0 / an 2019-2025 APL Buget local  3 bune practici implementate la nivel local 

3.6.5. Implementarea de proiecte de 
îmbunătățire a serviciilor locale cu 
participarea migranților 

0,0 
2019-2025 APL Buget local  1 proiect implementat anual.  

3.6.6. Dezvoltarea parteneriatului APL-
Asociația Băștinașilor din Strășeni 

10,0 / an 2019-2025 APL Buget local  4 activități anuale comune 

3.6.7. Integrarea dimensiunii migranților în 
politicile și proiectele locale 

0,0 2019-2025 APL Buget local  Politici și proiecte locale ajustate 



18 

Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

3.6.8. Prestarea de servicii publice în regim 
online pentru migranți 

100,0 2019-2025 APL Buget local  Numărul de migranți deserviți 

3.6.9. Oferirea de servicii de consiliere și 
consultanță pentru migranți 

0,0 2019-2025 APL Buget local  Număr de migranți deserviți 

OS 3.7. Sporirea gradului de responsabilitate civică 

3.7.1. Dezvoltarea parteneriatului cu 
inspectoratului de politie și CMF 

0,0 2019 APL, ONG Buget local  2 parteneriate încheiate 

3.7.2. Organizarea anuală a acțiunilor „Anti-
Drog”, „Anti-Alcool” și „Anti-Tutun” 

15,0 /an 2019-2025 
APL, Poliția, 

ONG, CMF 

Buget local, surse 

atrase 

 Nr. de acțiuni organizate 

 Nr. de materiale informative diseminate 

3.7.3. Organizarea acțiunilor educative ”O 
localitate curată – un viitor sănătos”  

20 /an 2019-2025 
APL, ONG, 

instituții publice 

Buget local, surse 

atrase 

 Nr. de acțiuni organizate 

 Nr. de materiale informative diseminate 

3.7.4. Promovarea spiritului civic prin 
organizarea echipelor de voluntariat 

0,0 2019 
APL, ONG, 

instituții publice 

Buget local, surse 

atrase 

 Nr. de voluntari 

 Nr. de echipe de voluntari 
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Direcția Strategică 4: Crearea unui mediu curat 
 

Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

OS 4.1. Îmbunătățirea managementului deșeurilor menajere 

4.1.1. Proiect: Modernizarea sistemului de 
salubrizare, dotarea întreprinderilor 
municipale cu tehnică specializată 
performantă 

2 000,0 2020-2024 APL, ÎM 
Buget local, parteneri 

de dezvoltare 

 2 autospeciale procurate 

 Sporirea capacității de deservire a populației cu 
serviciul de salubrizare 

4.1.2. Extinderea poligonului de acumulare și 
amenajarea accesului 

500,0 2019-2021 APL, ÎM Buget local   Poligon extins și amenajat 

4.1.3. Construcția unei gropi de tip BEKKER 200,0 2020-2023 APL Buget local   Groapă BEKKER amenajată 

4.1.4. Salubrizarea canalelor de scurgere a 
apelor pluviale în oraș 

500,0 permanent APL Buget local  Sistem de scurgere a apelor pluviale funcțional 

 m de canal salubru 

4.1.5. Lichidarea gunoiștilor spontane/ 
neautorizate 

50,0 2019-2022 APL, ÎM Buget local  Nr. de gunoiști spontane lichidate  

OS 4.2. Dezvoltarea zonelor de odihnă și agrement 

4.2.1. Amenajarea și înverzirea parcurilor și 
spațiilor verzi 

100,0 / an 2019-2025 APL, ÎM Buget local  Nr. de copaci/arbuști plantați 

 Suprafața de parcuri amenajată 

4.2.2. Amenajarea spațiilor pentru recrearea 
copiilor în oraș și cartiere locative 

200,0 2019-2025 APL, ÎM 
Buget local, 

Contribuția cetățenilor 

 Cel puțin 3 spații pentru recreere amenajate 

4.2.3. Instalarea urnelor în oraș 200,0 2019-2025 APL, ÎM 
Buget local, agenți 

economici 

 Nr. de urne noi instalate în oraș 

OS 4.3. Prevenirea fenomenelor erozionale 

4.3.1. Extinderea plantațiilor multe anuale pe 
terenuri degradate 

- 2019-2025 
APL, Agenți 

economici 

Bugetul local;  

Fondul Ecologic Local; 

Proiecte, programe 

 Suprafața plantată (ha) 
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Obiectiv Specific/Proiect/Acțiune Cost, mii lei 
Perioada de 

implementare 
Responsabil Sursa de finanțare Indicatori de rezultat 

4.3.2. Înverzirea și amenajarea zonelor 
riverane și de protecție a râulețelor și luncii r. 
Bâc 50,0 /an 2019-2025 

APL, Agenți 

economici 

Bugetul local;  

Fondul Ecologic Local; 

Proiecte, programe 

 Suprafața amenajată și înverzită (ha) 

4.3.3. Extinderea și regenerarea fâșiilor 
forestiere publice 

50,0 /an 2019-2025 
APL, Agenți 

economici 

Bugetul local;  

Fondul Ecologic Local; 

Proiecte, programe 

 Suprafața plantată (ha) 

OS 4.4. Conștientizarea populației privind protecția mediului 

4.4.1. Organizarea acțiunilor de 
amenajare și salubrizare a orașului 

20,0/ an 2019-2025 
APL, ONG, 

cetățeni 

Bugetul local, 

Surse atrase 

Contribuția cetățenilor 

 Suprafață regenerată (ha) 

4.4.2. Promovarea modului sănătos de 
viață și alimentație corectă 20,0/ an 2019-2025 APL, ONG 

Bugetul local, 

Surse atrase 

 Nr. companiilor organizate 

4.4.3. Organizarea concursurilor 
anuale „Cea mai modernă și salubră 
gospodărie”, „Cea mai modernă și 
salubră stradă” 

50,0/ an 2019-2025 
APL, ONG, 

cetățeni 

Bugetul local, 

Surse atrase 

Contribuția cetățenilor 

 Reducerea cu 5% a numărului de adresări la 
medic. 

4.4.4. Organizarea întrunirilor cu 
cetățenilor în sectoare cu discutarea 
problemelor ecologice și de salubrizare 

0,0 2019-2025 
APL, ONG, 

cetățeni 
Bugetul local 

 Nr. persoanelor implicate în organizare,  

 Nr.  participanților 

 4 întruniri anual 
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IV. IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA STRATEGIEI 
 
Monitorizarea constituie una din etapele importante a implementării strategiei și va servi la verificarea progresului și 

eficienței implementării strategiei, planului de acțiune și a proiectelor. 

Monitorizarea acțiunilor administrației publice în atingerea scopului general al Strategiei intra in responsabilitatea 

Primarului si a Consiliului Municipal si va fi realizată de Consiliul participativ, creat prin dispoziția primarului, constituit 

din:  

 reprezentanți ai administrației publice locale,  

 reprezentanți ai societății civile; 

 locuitori ai municipiului; și 

 agenți economici din teritoriu. 

Planul de monitorizare va fi elaborat ulterior adoptării Strategiei de către Consiliul local pentru fiecare trimestru în 

conformitate cu Anexa 1. 

Consiliul participativ va raporta Primarului si Consiliului municipal privind mersul realizării acțiunilor Strategiei. 

Procesul de raportare se va axa pe: 

 Raportarea trimestrială cu privire la proiectele și acțiunile implementate din cadrul Strategiei. Informația 

privind resursele și volumele valorificate va fi acumulată lunar de către subdiviziunile primăriei și Consiliul 

participativ; 

 Raportarea semestrială cu privire la gradul de realizare a Planului de Acțiuni 2019-2025; 

 Raportarea anuală (realizată de Primar în colaborare cu Consiliul participativ) cu privire la progresul în 

realizarea Strategiei socio-economice de dezvoltare a orașului. 

Adițional raportării privind progresul obținut în procesul de realizare a Strategiei, fiecare gestionar de proiect trebuie 

să prezinte un raport detaliat la finalizarea implementării proiectului, care să evalueze succesele și insuccesele, să 

prezinte indicatorii realizați și să identifice impactul pe termen lung al acestuia. 

Evaluarea implementării Strategiei va fi realizată de Primăria orașului (responsabil –Primarul) atât anual, cât și la 

finalizarea implementării Planului de acțiuni 2019-2025. Concluziile evaluării vor servi ca suport pentru elaborarea 

Planului de acțiuni pentru anii următori de implementare a Strategiei 2016-2030.  

Monitorizarea și evaluarea va fi realizată în mod transparent, fapt ce va responsabiliza actorii implicați în realizarea 

acțiunilor Strategiei. Acțiunile de corecție în implementarea Strategiei vor fi aprobate prin decizia Consiliului local la 

propunerea Primăriei elaborată în colaborare cu Consiliul participativ. 

Realizarea Strategiei poate fi distorsionată de anumite riscuri. Pentru aplanarea situațiilor de risc pe parcursul 
implementării Strategiei si tinand cont atat de probabilitatea aparitiei acestora, cat si a impactului acestora vor fi 
realizate următoarele acțiuni: 
 

Riscuri Acțiuni de preîntîmpinare 

Insuficiența resurselor financiare Participare la concursuri de proiecte 
Crearea conditiilor de dezvoltare a sociattatii civile  
Dezvoltare de  parteneriate  
Contribuția populației 
Cooptarea donatorilor 

Indiferența populației Organizarea audierilor publice 
Organizarea adunărilor generale a populației 
Organizarea meselor rotunde și a ședințelor tematice 
Desfășurarea concursurilor 
Prezentarea exemplelor de succes 

Migrarea populației Crearea noilor locuri de muncă 
Sporirea calității serviciilor 



22 

Riscuri Acțiuni de preîntîmpinare 

Îmbunătățirea infrastructurii 

Informarea redusă a populației Utilizarea mijloacelor mass-media 
Plasarea avizelor informaționale  
Publicarea buletinelor informaționale 
Montarea panourilor de informare 

Lipsa specialiștilor Colaborarea cu instituțiile de învățămînt 
Motivarea specialiștilor  
Dezvoltarea instruirii interne 
Captare de experți din interior și exterior 
Monitorizarea sistematică a situației 

Colaborare insuficientă între 
autoritățile locale și agenții 
economici 

Instituirea parteneriatelor public-private noi 
Consolidarea parteneriatelor existente 
Facilitarea agenților economici în lansarea afacerilor 

Instabilitate politică Colaborare cu partidele politice 
Măsuri de conștientizare a priorităților de dezvoltare locală 
Consolidarea echipelor  

Implicarea autorităților 
administrației publice centrale și 
raionale în activitatea 
administrației publice Strășeni 

Negocieri prealabile cu autoritățile publice 
Consolidarea relațiilor între autorități 
Colaborarea cu autoritățile publice 
Implicarea experților  naționali și internaționali 
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V. PORTOFOLIUL PROIECTELOR PRIORITARE. FIȘE DE PROIECT 
Fișa de proiect 1.  

Titlul proiectului: Modernizarea parcului de tehnică specializată (întreținerea drumurilor locale, a 

iluminatului public și amenajarea/ lichidarea gunoiștilor) pentru servicii publice 

de calitate în mun. Strășeni, c. Ghelăuza, s. Scoreni și s. Tătărești 

Obiectiv: Îmbunătățirea calității serviciilor locale de întreținere a drumurilor, de 

amenajare/lichidare a gunoiștilor și de întreținere a iluminatului stradal 

Localizare: mun. Strășeni, c. Ghelăuza, s. Scoreni și s. Tătărești 

Succintă descriere 

proiect: 

În mun. Strășeni circa 60 km dintre drumurilor și străzile locale nu au acoperire 

rigidă. Împreună cu c. Ghelăuza, s. Scoreni și s. Tătărești, acest indicator atinge 

valoarea de 100 km. Respectiv în condiții meteorologice nefavorabile, drumurile 

devin nepracticabile. Totodată, toate comunitățile sus menționate pe timp de iarnă, 

întâlnesc dificultăți în deszăpezirea drumurilor locale, așteptând intervenția S.A. 

"Drumuri Strășeni", care de cele mai dese ori întârzie să intervină. Pe lungimea 

acestor drumuri sunt amplasate și circa 40 km de rețele de iluminat stradal, care 

necesită întreținut, iar în condițiile în care ia amploare modernizarea iluminatului 

stradal în comunități, această lungime va crește de 2 ori, și va apărea necesitatea de 

a dezvolta un serviciu de întreținere a iluminatului public. De aceea prin proiectul 

acesta se propune procurarea a 3 unități de tehnică specială 1 buldozer DT-75; 1 

autogreder GS 10.10; și 1 autoturn ACP-18T, care vor fi transmise în gestiunea ÎM 

„”Gospodăria Comunală Strășeni”, care va permite pe lângă întreținerea / 

deszăpezirea drumurilor locale și întreținerea iluminatului stradal, și prestarea 

următoarelor servicii: întreținerea poligonului de gunoi și lichidarea gunoiștilor 

spontane  ( cu autogrederul și buldozerul), și lichidarea și prevenirea calamităților 

naturale (peste 1500 de arbori care pun în pericol viața și sănătatea pietonilor, a 

autoturismelor parcate și locatarilor din curțile blocurilor multietajate). Colaborarea cu 

localitățile învecinate deja există, iar pentru prestarea serviciilor în toate comunitățile 

va fi semnat un acord de colaborare. 

Activități cheie: 1. Semnarea acordului de colaborare cu APL partenere a proiectului 
2. Elaborarea caietului de sarcini pentru tehnica necesară 
3. Lansarea procedurii de achiziții publice 
4. Contractarea  / procurarea tehnicii speciale 
5. Școlarizarea personalului privind utilizarea corectă a tehnicii 
6. Întreținerea tehnicii și prestarea serviciilor 

Rezultate așteptate:  Amenajarea poligoanelor de depozitare a gunoiului pe o suprafața de 4,5 ha 

 Nivelarea a circa 50 km de drum de pământ în comunitățile partenere 

 Curățarea/defrișarea a 200 de copaci care reprezintă risc 

 Extinderea sistemului de iluminarea publică cu 40km și întreținerea acestuia 

 Deszăpezirea a 120 km de drumuri ale APL partenere  

Statutul proiectului: Identificarea finanțatorului 

Responsabil și parteneri 

de implementare: 
APL, specialiști APL, primar, consiliul municipal, Programul Comunitatea Mea (CM) 

Durată estimativă:  6 luni 

Costuri estimative:  3 200,0 mii lei 

Potențiale surse de 

cofinanțare: 

Buget local (BL), surse externe 

Plan de acțiuni detaliat 
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Activități cheie 
Termen 

Respons

abil 

Cost 

estimativ 
Sursa 

1. Semnarea acordului de colaborare cu APL partenere a 
proiectului 

7 zile 
APL 

partenere 
0 - 

2. Elaborarea caietului de sarcini pentru tehnica necesară 30 zile APL 0 - 

3. Lansarea procedurii de achiziții publice 10 zile APL 0 - 

4. Contractarea  / procurarea tehnicii speciale 120 zile APL, CM 3200 mii lei CM, BL 

5. Școlarizarea personalului privind utilizarea tehnicii 10 zile AE 0 - 

6. Întreținerea tehnicii și prestarea serviciilor permanent APL, ÎM  BL 
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Fișa de proiect 2.  

Titlul proiectului: Modernizarea infrastructurii de drumuri, prin reparația capitală, amenajarea 

locurilor de parcare, și reglementarea fluxului de transport și pietoni pe o 

porțiune a sectorului centru (str. Ștefan cel Mare) 

Obiectiv: Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor publice și securizarea traficului pietonal și 

rutier 

Localizare: Mun. Strășeni, în cooperare cu Zubrești, Tătărești, Negrești, Roșcani, Scoreni 

Succintă descriere 

proiect: 

Strada Ștefan cel Mare reprezintă strada principală care face legătura cu toate 

sectoarele municipiului și unde sunt amplasate – 30 de instituții publice (obiectele de 

menire socială, educative, de sănătate), centre comerciale, piața, Casa de Cultura 

Raională. Traficul aferent pe sectorul de strada nominalizat este unul sporit. In urma 

Analizei preliminare a traficului, capacitatea medie de locuri de parcare necesara In 

zona Centru, In intervalul de timp de pana la 13-00 este de 128 de unități, care nu 

pot fi asigurate la moment, fapt ce creează o supraaglomerare în această zonă. 

Aceste valori ne indica o nevoie crescuta de infrastructura de acces, la care drumul, 

in condițiile tehnice actuale nu poate face fata. Creșterea valori lor de trafic, fără 

implementarea proiectului, vor duce la degradarea continua a caracteristicilor tehnice 

ale străzii. Proiectul include reabilitarea infrastructurii rutiere si pietonale cu 

direcționarea fluxului de transport si pietoni prin instalarea semaforului, amenajarea 

locurilor de parcare, captarea și direcționarea apelor pluviale, reabilitarea iluminatului 

public stradal. 

Activități cheie: 1. Pregătirea caietului de sarcini 
2. Organizarea achiziții publice 
3. Contractarea antreprenorului 
4. Contractarea serviciul de supraveghere tehnică 
5. Contractarea serviciul de supraveghere de autor 
6. Executarea lucrărilor de construcții 

Rezultate așteptate:  350 m de drum reparat 

 600 m de trotuar amenajat 

 100 de locuri de parcare amenajate 

 1 semafor instalat 

 Set de semne de circulație rutieră instalate 

Statutul proiectului: Proiect tehnic 

Responsabil și parteneri 

de implementare: 
Consiliul Municipal, primar, specialiști APL, parteneri de dezvoltare, consiliul raional 

Durată estimativă:  10 luni 

Costuri estimative:  10 650,0 mii lei 

Potențiale surse de 

cofinanțare: 

Bugete locale, buget raional, surse externe (Programul CM) 

Plan de acțiuni detaliat 

Activități cheie 
Termen 

Respons

abil 

Cost 

estimativ 
Sursa 

1. Pregătirea caietului de sarcini 
10 zile APL 0 - 

2. Organizarea achiziții publice 30 zile APL 0 - 

3. Contractarea antreprenorului (AE) 5 zile APL 0 - 

4. Contractarea serviciul de supraveghere tehnică 5 zile APL 10,6  mii lei - 
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5. Contractarea serviciul de supraveghere de autor 5 zile APL 10,5 mii lei - 

6. Executarea lucrărilor de construcții 
8 luni AE 

10 650 mii 

lei 
BL, CM 
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Fișa de proiect 3.  

Titlul proiectului: Construcția complexului multifuncțional sportiv în municipiu Strășeni 

Obiectiv: Creare condițiilor pentru dezvoltarea sportivă și practicarea unui mod sănătos de 

viață a copiilor/tinerilor/adulților în municipiul și raionul Strășeni 

Localizare: Str. Iachir, mun. Strășeni 

Succintă descriere 

proiect: 

Municipiul Strășeni se situează pe locul 9 în lista orașelor după numărul populației în 

Republica Moldova, și pe locul 3 în lista orașelor din Regiunea de Dezvoltare Centru. 

Cu toate acestea, mun. Strășeni nu are spații de agrement și spații amenajate pentru 

practicarea de activităților sportive.  Construcția centrului multifuncțional sportiv va 

suplini necesitatea cetățenilor de a petrece timpul liber în mod activ și sănătos, 

totodată creând premise pentru dezvoltarea sportivilor de performanță. Grupul țintă 

al complexului îl reprezintă cetățenii raionului Strășeni, circa 83000 locuitori. 

Complexul va include următoarele obiecte sportive: 1) Sală sportivă; 2) bazin interior; 

3)Bazin exterior; 4) 4 corturi de tenis de câmp; 5) 3 terenuri de fotbal; 6) 1 teren de 

atletica ușoară. Complexul va uni sub aceiași umbrelă și echipele sportive din raionul 

Strășeni. Totodată acesta va contribui și la dezvoltarea turismului sportiv în zonă. 

Proiectul va fi implementat în mai multe etape. 

Activități cheie: 1. Elaborarea proiectului tehnic a complexului  
2. Avizarea și expertizarea proiectului tehnic 
3. Identificarea potențialilor parteneri de dezvoltare, inclusiv prin PPP 
4. Lansarea procedurilor de achiziții publice / de selectarea a partenerului privat 
5. Contractarea responsabilului tehnic și serviciul drept de autor 
6. Construcția complexului 
7. Întreținerea acestuia 
8. Mediatizare, monitorizarea și evaluare 

Rezultate așteptate:  Infrastructură sportivă construită (Sală sportivă; bazin interior; bazin exterior; 4 
corturi de tenis de câmp; 3 terenuri de fotbal; 1 teren de atletica ușoară.) 

 Parteneri de finanțare identificați 

 Contracte de colaborare semnate 

 Promovarea echipelor existente și creare de noi echipe 

 Promovarea unui mod activ și sănătos de viață 

Statutul proiectului: Există studiu de fezabilitate. Spațiul este alocat. Este anunțat tenderul pentru 

lucrările de proiectare 

Responsabil și parteneri 

de implementare: 
APL, AO Atletic Strășeni, Guvernul RM, Parteneri de dezvoltare 

Durată estimativă:  2019-2024 (în dependență de disponibilitatea financiară 

Costuri estimative:  130 mil. lei + 500 mii lei pentru proiectare 

Potențiale surse de 

cofinanțare: 

Buget local (BL), buget de stat (BS), parteneri de dezvoltare(PA), agenți economici 

(AE), contribuția cetățenilor 

Plan de acțiuni detaliat 

Activități cheie 
Termen 

Respons

abil 

Cost 

estimativ 
Sursa 

1. Elaborarea proiectului tehnic a complexului  100 zile AE 500 mii lei APL 

2. Avizarea și expertizarea proiectului tehnic 15 zile Arhitect - - 

3. Identificarea potențialilor parteneri de dezvoltare, 
inclusiv prin PPP 

30 zile APL - - 

4. Lansarea procedurilor de achiziții publice / de 
selectarea a partenerului privat 

40 zile 
APL, AO 

AȘ 
- - 
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5. Contractarea responsabilului tehnic și serviciul drept de 
autor 

2014-2019  130 mii lei BL 

6. Construcția complexului 2014-2019 Compania 

selectată 
130 mil. lei 

BL, BS, 

PA, AE 

7. Întreținerea acestuia 2014-2019 AO AȘ   

8. Mediatizare, monitorizarea și evaluare 2014-2019 APL,AO 

AȘ 
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Fișa de proiect 4.  

Titlul proiectului: Reparația și amenajarea unui sector de trotuar  pe str. Mihai Eminescu 

Obiectiv: Crearea condițiilor bune pentru deplasarea pentru copii, persoane în etate și a 

tuturor locuitorilor mun. 

Localizare: Mun. Strășeni, str. M. Eminescu 

Succintă descriere 

proiect: 

Strada M. Eminescu este o arteră principală a municipiului Strășeni, pe care sunt 

amplasate și funcționează instituții publice de învățământ general (LT N. Nekrasov, 

LT Ion Vatamanu), oficiul poștal, centru multifuncțional, comisariatul militar, primăria, 

consiliul raional și școala de arte. Prin prezentul proiect se propune reparația și 

amenajarea unui sector de trotuar  pe str. Mihai Eminescu, pe care sunt amplasate 

aceste obiective publice 

Activități cheie: 1. Informarea și implicarea cetățenilor 
2. Lansarea procedurii de licitație  
3. Executarea lucrărilor (demolarea construcțiilor existente, amenajarea stației de 

oprire noi, pavarea trotuarelor) 
4. Monitorizarea (angajarea responsabilului tehnic) 
5. Recepția finală 
6. Întreținerea 

Rezultate așteptate:  2 km de trotuar amenajat 

 1 stație nouă 

 Schimbarea pozitivă a aspectului orașului 

 Condiții bune de deplasare 

 Trotuare construite conform normelor stabilite 

Statutul proiectului: Schiță de proiect, deviz de cheltuieli  

Responsabil și parteneri 

de implementare: 
APL, consiliul raional, comisariatul militar, ONG, administrația liceelor 

Durată estimativă:  12 luni 

Costuri estimative:  1 mil. lei 

Potențiale surse de 

cofinanțare: 

Buget local (BL), buget de stat (BS), parteneri de dezvoltare(PA), agenți economici 

(AE), contribuția cetățenilor 

Plan de acțiuni detaliat 

Activități cheie 
Termen 

Respons

abil 

Cost 

estimativ 
Sursa 

1. Informarea și implicarea cetățenilor 
7 zile APL - - 

2. Lansarea procedurii de licitație  
20 zile 

Specialist 

achiziții 
- - 

3. Executarea lucrărilor (demolarea construcțiilor 
existente, amenajarea stației de oprire noi, pavarea 
trotuarelor) 

4 luni 
Antrepren

or 
1 mil. lei 

BL, BS, 

PA, AE 

4. Monitorizarea (angajarea responsabilului tehnic) 4 luni Responsa

bil tehnic 
1% 

BL, BS, 

PA, AE 

5. Recepția finală 30 zile Comisia de 

recepție 
- - 

6. Întreținerea permanent ÎM - - 
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Fișa de proiect 5.  

Titlul proiectului: Extinderea rețelelor de canalizare 

Obiectiv: Îmbunătățirea condițiilor de trai și a condițiilor igienico-sanitare a populației 

Localizare: mun. Strășeni 

Succintă descriere 

proiect: 

În implementarea proiectului se propune: Schimbarea țevilor uzate; extinderea 

sistemelor noi; Construcția stației de pompare și epurare regionale; reamplasarea 

sistemului de canalizare pe teritoriul privat  și strămutarea lui pe terenuri accesibile 

pentru întreținere. 

Activități cheie: 1. Proiectarea rețelelor de canalizare 
2. Pregătirea caietului de sarcini 
3. Organizarea achiziții publice 
4. Contractarea antreprenorului 
5. Supraveghere tehnică și e autor 
6. Executarea lucrărilor de construcții a rețelelor 
7. Executarea lucrărilor de construcții a stației de epurare 
8. Darea în exploatare 

Rezultate așteptate:  40 km de canalizare 

 1 stație de epurare funcțională 

 90% din gospodării conectate 

Statutul proiectului: În derulare 

Responsabil și parteneri 

de implementare: 
APL, ÎM „Apă-Canal”, ADR Centru 

Durată estimativă:  24 luni 

Costuri estimative:  50,0 mil.lei 

Potențiale surse de 

cofinanțare: 

Bugetul de stat (BS), buget local(BL), FNDR, surse atrase, contribuția cetățenilor 

Plan de acțiuni detaliat 

Activități cheie 
Termen 

Respons

abil 

Cost 

estimativ 
Sursa 

1. Proiectarea rețelelor de canalizare 
40 zile APL 

600,0 mii 

lei 
APL 

2. Pregătirea caietului de sarcini 10 zile APL - - 

3. Organizarea achiziții publice 30 zile APL - - 

4. Contractarea antreprenorului 5 zile APL - - 

5. Supraveghere tehnică și e autor 18 luni APL 1% din suma APL 

6. Executarea lucrărilor de construcții a rețelelor 18 luni AE 23,9 mil lei BL, BS, 

BR, 

FNDR, 

cetățeni 

7. Executarea lucrărilor de construcții a stației de epurare 18 luni 

AE 20 mil .lei 

8. Darea în exploatare 4 luni APL, AE - - 
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Fișa de proiect 6.  

Titlul proiectului: Renovarea hotelului și crearea serviciilor aferente in domeniul turismului 

(încăperi hoteliere, restaurante) 

Obiectiv: Crearea condițiilor pentru atragerea turiștilor 

Localizare: Mun. Strășeni 

Succintă descriere 

proiect: 

Starea deplorabilă a hotelului Codru în Municipiul Strășeni se află într-o stare 

deplorabilă, și nu este atractiv pentru găzduirea turiștilor care vizitează localitatea. 

Soluția propusă prezintă lucrări de evaluarea stadiului de degradare din toate 

punctele de vedere și necesitatea intervenției, realizarea studiilor de fezabilitate și 

identificarea soluțiilor, întocmirea documentației de atribuire și organizarea 

procedurilor de atribuire pentru toate activitățile necesare renovării; contractarea 

activității și demararea lucrărilor; instituirea unui Parteneriat public-privat, reabilitarea 

patrimoniului construit, dotarea cu mobilier și utilaje a hotelului, facilitarea turismului  

de afaceri. 

Activități cheie: 1. Elaborarea proiectului tehnic de renovare a hotelului 
2. Organizarea licitație pentru lucrările de construcție 
3. Executarea lucrărilor de renovare 
4. Dotarea cu echipamentul necesar 
5. Angajarea personalului necesar 

Rezultate așteptate:  1 hotel renovat 

 300 de vizitatori pe an găzduiți 

 6 locuri de muncă create  

Statutul proiectului: La nivel de concept 

Responsabil și parteneri 

de implementare: 
Agenți Economici (AE), investitori străini 

Durată estimativă:  12 luni 

Costuri estimative:  500,0 mii lei 

Potențiale surse de 

cofinanțare: 

Surse private 

Plan de acțiuni detaliat 

Activități cheie 
Termen 

Respons

abil 

Cost 

estimativ 
Sursa 

9. Elaborarea proiectului tehnic de renovare a hotelului 
30 zile AE 20,0 mii lei AE 

10. Organizarea licitație pentru lucrările de construcție 20 zile AE - - 

11. Executarea lucrărilor de renovare 8 luni AE 400,0 mii lei AE 

12. Dotarea cu echipamentul necesar 2 luni AE 80,0 mii lei AE 

13. Angajarea personalului necesar 15 zile AE - - 
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ANEXE 
 

Anexa 1. 

Tabelul  
de monitorizare a îndeplinirii activităților Strategiei socio-economice de dezvoltare  

 
 

 

 

PLAN DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE A IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR PREVĂZUTE ÎN PLANUL DE ACȚIUNI 2014-2016 

Acțiune/ 
Termen 

Respons
abil 

Program de monitorizare Rezultatul monitorizării Comentarii/ Obs. 

Acțiune 
 de monitorizare 

Termen  
de 

monitorizare 

Indicatorii 
 monitorizați 

Responsabil 
monitorizare 

Cui  de 
raportat 

Stadiul realizării la data de...............  

Indicatoare 
Ținta  

propusă 

Indicatoare 
Ținta      

realizată 

Dacă este 
necesar 
intervenție. 
DA/NU 
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