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Planul de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Strășeni a fost realizat în mod 

participativ și transparent condus de Parteneriatul pentru Dezvoltare Economică Locală. 

Planul DEL  a fost aprobat de Consiliul Local din Strășeni la 21 martie 2019, nr. 3/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest plan a fost pregătit cu sprijinul tehnic al Comisiei Europene pentru Inițiativa 

Primarii pentru Creștere Economică. A fost revizuit de către reprezentanții Băncii 

Mondiale și a fost luat în considerare în conformitate cu principiile inițiativei Primarii 

pentru Creștere Economică. 

Conținutul este deținut și rămâne responsabilitatea exclusivă a municipiului Strășeni. 
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PREFAȚĂ 

 
Pentru străşeneni prezentul nu este  capăt de linie, ci numai o etapă  
a ceea ce dorim să devenim, adică o localitate cu adevărat europeană, 
cu dotări care să facă viaţa de zi cu zi mai bună, mai îmbelşugată,  
mai plină de conţinut spiritual și educativ. 

 

Printre obiectivele pe care le-am propus, atunci când am iniţiat  

elaborarea Planului de Dezvoltare Economică Locală, aş menţiona 

 importanţa dezvoltării procesului de participare a comunităţii  

în procesul decizional, stimularea capacităţii de adaptare  

a cetăţenilor la cultura schimbării, evidenţierea avantajului  

parteneriatului local, transformarea municipiului Străşeni  

într-un punct de referinţă pentru alte localităţi,  

consolidarea prezenţei pe plan internaţional, apariţia unui instrument pentru coordonarea şi motivarea 
activităţilor sectorului privat, şi nu în ultimul rînd utilizarea eficienţă şi concentrată a tuturor resurselor 
locale corelată cu atragerea şi utilizarea raţională a fondurilor de finanţare publice şi private, interne şi 
internaţionale.  

Prin aderarea la Iniţiativa „Primarii pentru Creşterea Economică” autoritățile locale îşi vor fortifica 
abilităţile tehnice, precum şi capacităţile de a implementa planul de DEL în conformitate cu principiile bunei 
guvernări şi al managementului financiar local, va încuraja crearea partenerilor şi reţelelor locale în baza 
principiilor dialogului public – privat în scopul implementării acţiunilor care promovează creşterea, 
dezvoltarea forţei de muncă şi crearea locurilor de muncă. 

Doresc să mulţumesc, tuturor actorilor locali care prin participarea lor au făcut posibilă elaborarea 
acestui plan şi îmi exprim încrederea că, obiectivele şi acţiunile incluse vor contribui la dezvoltarea unui 
municipiu democrat cu valenţe europene, în spiritul tradiţional străşenean, pragmatic, eficient şi tolerant care 
va asigura creşterea calităţii vieţii şi prosperitatea  cetăţenilor săi. 

 

Valentina Casian,  

Primarul municipiului Strășeni 

 

 

 

 

 

Pentru a solicita un exemplar al acestui Plan, vă rugăm să contactați: 
Numele: Elena Pereu 
Funcția: Vice primar 
Adresa: municipiul Strășeni 
Telefonul:373-23722291 
Fax: 373-23722291 
Email: primaria.straseni11@gmail.com   
Website:www.straseni.md 



4 
 

 

 

Cuprins 

Prefață                                                                                                                                                                                      3 

1. Lista de tabele și figuri                                                                                                                                                    5 

2. Abrevieri                                                                                                                                                                             5 

3. Rezumat executiv                                                                                                                                                           6 

4. Introducere                                                                                                                                                                    7 

5. Procesul de elaborare a Planului de dezvoltare economică locală                                                                  7 

6. Analiza economică locală                                                                                                                                           8 

6.1.Analiza structurii economiei locale                                                                                                                  8 

6.2. Cooperare și relaționare locală                                                                                                                         9 

6.3. Administrație prietenoasă cu businessul, transparentă și necoruptă                                                    9 

6.4.Accesul la finanțare                                                                                                                                               10 

6.5. Terenuri și infrastructură                                                                                                                                  11 

6.6.Cadrul de Reglementare și Instituțional                                                                                                         11 

6.7.Abilități și Capital Uman, Incluziune                                                                                                                12 

6.8. Poziționare externă și marketing                                                                                                                    12 

7. Analiza SWOT                                                                                                                                                               13 

8. Viziunea și obiectivele                                                                                                                                                14 

9. Planul de acțiuni                                                                                                                                                          15 

10. Schema de finanțare                                                                                                                                                    17 

11. Plan de monitorizare                                                                                                                                                   18 

ANEXE                                                                                                                                                                                 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. LISTE DE TABELE ȘI FIGURI 

Tabelul  1. Planul de acțiuni 

Tabelul 2. 

Tabelul 3.             

Schema de finanțare   

Plan de monitorizare   

 

  

  

  

  

  

2. ABREVIERI 

ADR Agenția de Dezvoltare Regională  

AE Agenți Economici 

AOFM Oficiul teritorial al Agenției privind Ocuparea Forței de Muncă 

APL Administrația Publică Locală 

ASP Agenția Servicii Publice 

BNS Biroul Național de Statistică 

CR   Consiliul Raional  

DEL Dezvoltare Economică Locală 

GȚ Gospodărie Țărănească 

IFAD Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă 

IMM Întreprinderi Mici și Mijlocii 

PI  Parc Industrial 

PNUD Programul de Dezvoltarea a Națiunilor Unite 

  

  

SWOT   Puncte tari, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări 

UE Uniunea Europeană 

USAID Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 

CCI                                    Camera de Comerț și Industrie 

ZEL                                    Zona Economică Liberă 

ACSA                                 Agenția Națională de Dezvoltare Rurală 

 

 

 

 



6 
 

3. REZUMAT EXECUTIV 

În septembrie 2017, municipiul Strășeni a semnat Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică și sa 
angajat să înceapă o cooperare mai strânsă cu sectorul privat și cu organizația civilă. În acest sens, 
autoritatea locală a creat un Parteneriat pentru Dezvoltare Economică Locală , care să lucreze la 
elaborarea planului actual și să servească drept platformă de comunicare între sectoarele public-privat și 
cele civile și să vadă unde și cum poate sprijini administrația locală creșterea economică locală. 

Municipiul Strășeni are o populație de 22 000 de locuitori. Populația activă, din punct de vedere 
economic, reprezintă 60%. Procesul de migrație a afectat localitatea în care 8-10% din totalul populației 
active lucrează în străinătate. 

Situat aproape de capitală și de aeroport, la 23 km, municipiul Strășeni are avantaje și dezavantaje din 
această apropiere. Forța de muncă tânără preferă să muncească la Chișinău, unde veniturile și condițiile 
de muncă sunt mai bune. Majoritatea forței de muncă rămase nu este calificată, dar reprezintă totuși o 
parte importantă a populației, care ar trebui să fie implicată în activități economice și să contribuie la 
dezvoltarea localității. 

Din acest motiv, Parteneriatul Economic Local a convenit asupra următoarelor viziuni: 

Municipiul Strășeni devine un mediu prietenos și deschis pentru afaceri și investiții, cu o infrastructură 
dezvoltată, oportunități de angajare și divertisment și un nivel decent de trai pentru locuitori. 

Conform viziunii generale, au fost deduse următoarele obiective: 

Obiective cheie: 

1. Îmbunătățirea administrării transparente și a managementului prietenos pentru afaceri în comunitate; 

2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor; 

3. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de agrement și turism; 

4. Promovarea potențialului comunitar și a investițiilor locale. 

Municipalitatea este gata să aloce cea mai mare parte a surselor financiare prevăzute pentru a sprijini 
creșterea, dezvoltarea și ocuparea forței de muncă. Pentru acțiuni suplimentare, comunitatea de afaceri și 
donatorii vor contribui, inclusiv, financiar. În plus, diaspora a fost activă până în prezent și este dispusă să 
contribuie oriunde este nevoie pentru a vedea rezultate tangibile în creșterea economică. 

Activitățile luate în considerare, vor fi ghidate de principiile bunei guvernanțe, a mediului și a sustenabilității 
sociale și a bunei gestiuni financiare. 
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4. INTRODUCERE 

Municipiul Străşeni s-a alăturat la Iniţiativa „Primarii pentru Creştere Economică” la 17 decembrie 
2017 prin semnarea formularului de aderare, devenind membru junior al Inițiativei. 

DEL durabilă – o orientare mai puternică spre nevoile mediului de afaceri, care pune în mişcare 
comunitatea locală, asigură locuri de muncă şi susţine bugetele locale. Întreprinzătorii locali aşteaptă din 
partea APL nu doar un document format de planificare, ci şi un proces instituţionalizat de consultare 
periodică a mediului de afaceri pe probleme de dezvoltare economică. Astfel, administraţia îşi va putea 
fundamenta acţiunile pe informaţii utile, în timp ce implementarea planului va putea fi urmărită şi 
îmbunătăţită în interesul comunităţii. 

În ultimii ani întreprinzătorii locali au fost defavorizaţi în relaţiile cu investitorii străini. Este necesar un 
echilibru între promovarea investiţiilor străine şi susţinerea antreprenorilor locali. Fără o clasă 
antreprenorială puternică, bine înrădăcinată în tradiţia economică a Străşeniului, o mare parte a valorii 
adăugate care se creează în economia locală nu se va concretiza pe plan local în bunăstarea comunităţii locale. 

Municipiul Străşeni este amplasat pe Podişul central al Moldovei, în inima Codrilor şi în valea râului Bâc 
la 23 km distanţă (20 minute timp) de la capitala Republicii, municipiul Chişinău, în direcţie nord – vest şi 30 
km (35 minute timp)de la Aeroportul Internaţional Chişinău. 

Data atestării documentare - 20 martie 1545, având o istorie scrisă de peste 470 de ani. 

Suprafaţa – 60,82 km2 , din care 11,56 km2  sunt terenuri cu destinaţie agricolă. 

Municipiul Străşeni are o populaţie de circa 22 mii de locuitori, ceea ce constituie 24 % din populaţia 
raionului Străşeni şi 0,6 % din populaţia Republicii. 

Populaţia economic activă constituie circa 60 % din numărul total. Densitatea populaţiei 350,3 locuitori 
/km2 . Cea mai mare parte a populaţiei este ocupată în sfera neproductivă (comerţ şi servicii). 

Analiza dinamicii numărul populaţiei demonstrează faptul, că pe parcursul ultimilor 3 ani nu s-au 
înregistrat schimbări esenţiale, reflectând aceeaşi tendinţă la nivel de raion şi republică. 

Planul a fost elaborat cu participarea activă a mediului de afaceri și asociativ. Contribuția părților 
interesate implicate a fost foarte importantă în definirea viziunii și a priorităților dezvoltării economice. 
Discuțiile și consultările au avut loc atât în cadrul întâlnirilor de lucru ale echipei responsabile cu redactarea 
planului, cât și a întâlnirilor publice cu diverși actori ai comunității (agenți economici, asociații obștești, 
consultanți și experți etc.) 

Acțiunile Planului vor fi finanțate din diverse surse, atât publice, cât și private, cu accent pe atragerea 
investițiilor în dezvoltarea economică.  

 

 

5. PROCESUL DE ELABORARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ LOCALĂ 

Elaborarea planului local economic a fost realizată în cadrul Inițiativei "Primarii pentru Creștere Economică". 

Scopul activităților proiectului a fost de a elabora analiza economică locală, Planul de Dezvoltare al 

Municipiului Strășeni și Planul de acțiuni necesare pentru implementarea acestora. 

În procesul de colectare a informațiilor relevante, analiza, sinteza și elaborarea Planului, au fost implicați 

specialiștii Primăriei, mediului de afaceri și reprezentanții districtului asociativ. 

Activitățile au fost operate în câteva etape. La prima etapă a fost instituit prin dispoziția primarului nr.5 din 5 

ianuarie 2018 Grupul de lucru pentru elaborarea PDEL. În componența grupului de lucru au fost incluși: 

primarul, viceprimarul, funcționarii Primăriei, economiști, agenți economici locali relevanți.  
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 În a doua etapă, a fost făcută analiza economică locală, stabilite tendințele de dezvoltare a localității pentru 

perioada 2014-2016.  

Rezultatele analizei dezvoltării economice a localității și Analiza SWOT au fost discutate  în cadrul unei 

ședințe a grupului de lucru. 

În cea de-a treia etapă, a fost elaborată  

viziunea strategică a municipiului, scopurile  

care vor arăta un mod mai clar de identificare  

a direcțiilor de dezvoltare, elaborare a  

obiectivelor strategice, precum și planul  

detaliat al acțiunilor, au fost incluse  

proiectele de dezvoltare economică din  

localitate pentru perioada 2019-2020. 

Planul de acțiuni pentru implementarea Planului DEL a fost un subiect al dezbaterilor publice, cu 

reprezentanții locali, a mediului de afaceri, la o masă rotundă, organizată în cadrul Zilei Diasporei la Strășeni. 

 

6. ANALIZA ECONOMICĂ LOCALĂ 

6.1 Analiza structurii economiei locale 

Economia municipiului Strășeni se caracterizează prin prezența celor trei sectoare economice: primar, 

secundar și terțiar, cu predominanța celui terțiar. 

În sectorul primar predomină activitatea agricolă, reprezentată de 270 de întreprinderi agricole (inclusiv 

gospodăriile țărănești), dintre care 263 au terenuri de până la 10 ha și 9 întreprinderi care dețin terenuri cu o 

suprafață mai mare de 50 ha. 

Sectorul secundar al orașului este reprezentat de întreprinderi din industria ușoară, din industria alimentară 

și din industria materialelor de construcții. Există 21 de întreprinderi, dintre care 4 fabrici de vin, 5 puncte de 

procesare a producției agricole. Orașul Strășeni se bucură de un spectru bogat de cele mai bune soiuri de 

struguri europene (Aligote, Pinot, Cabernet, Izabela, Risling), din care se fabrică șampanie, vinuri secundare și 

superioare de înaltă calitate, coniacuri și sucuri naturale. Industria ușoară este reprezentată de 4 

întreprinderi de textile și tricotaje, piele și încălțăminte. Industria materialelor de construcții este 

reprezentată de întreprinderi care produc: cărămidă, plăci roșii și faianță. 

Sectorul terțiar este reprezentat de întreprinderi din sectoarele comerțului și serviciilor. Există 118 unități 

comerciale, dintre care 82 de magazine, 6 restaurante, 1 hotel, 5 farmacii, 14 baruri, 3 cafenele, 5 stații de 

alimentare și 2 stații pentru producția de plante. Sectorul serviciilor este reprezentat de 5 firme de 

construcții, 4 companii de transport, 14 companii de reparații auto și 13 saloane de frumusețe. Infrastructura 

de suport pentru afaceri este reprezentată de 5 sucursale bancare și o organizație de consultanță și instruire. 

Există 630 de agenți economici în orașul Strășeni, dintre care 263 sunt cei mai mari, urmate de societăți cu 

răspundere limitată - 218. În structura întreprinderilor se înregistrează întreprinderi juridice care constituie 

49,4%, iar întreprinderile individuale - 50,6 (întreprinderi individuale, brevete, gospodării țărănești). În 
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prezent, în oraș funcționează 18 societăți de acțiuni, 218 societăți cu răspundere limitată, 8 cooperative și 4 

întreprinderi municipale. 

În anul 2012, potrivit Legii Republicii Moldova nr. 193/2012, sa decis crearea subzonei nr. 4 Strășeni, a ZEL 

Bălți, cu infrastructura inginerească și social-economică. ZEL va facilita următoarele obiective: 

• crearea unui număr mare de noi locuri de muncă și creșterea capacităților  personalului existent; 

• îmbunătățirea situației socio-economice din oraș. Strășeni; 

• crearea unui complex industrial nou; 

• atragerea de investiții străine majore; 

• Creșterea potențialului de export al Republicii Moldova cu produse competitive; 

• valorificarea infrastructurii existente și crearea unei infrastructuri industriale de transport datorită 

poziției geografice favorabile a orașului Strășeni lângă municipiul Chișinău. 

Ulterior, a fost creată subzona nr.5 a ZEL Bălți. 

Activitatea a două parcuri industriale a fost lansată pe teritoriul municipiului Strășeni, pe o suprafață de 37,3 

ha, care va avea un impact direct asupra dezvoltării economice și asupra creșterii nivelului de industrializare. 

Utilizarea eficientă a potențialului parcurilor va contribui la crearea a peste 800 de noi locuri de muncă; 

facilitarea accesului la investiții străine; crearea unui pol de concentrare a diferitor agenți economici 

(furnizori-producători-consumatori); dezvoltarea infrastructurii și modernizarea utilităților parcului 

industrial. 

Orașul poate oferi investitorilor potențiali următoarele oportunități de investiții: construcția fostei băi 

publice (aproximativ 250 m2), spațiile neterminate, neterminată (proiectată ca grădiniță) , mai multe parcele 

cu suprafețe de până la 2 ha. 

6.2. Cooperare și relaționare locală 

Asociația Agroinform, Camera de Comerț, ACSA, Incubatorul de Afaceri, Agențiile de Dezvoltare Locală și alte 

organizații care contribuie la dezvoltarea socio-economică a localității operează pe teritoriul orașului. 

Primăria are un web site pe care sunt disponibile informații de interes public. Orașul nu are un ghid de 

investiții. În fiecare an este organizat în oraș Festivalul tradițiilor și obiceiurilor strămoșești, "Suflet de Artist". 

La nivel local nu există asociații al oamenilor de afaceri și cluburi al oamenilor de afaceri. În mai 2016, a fost 

înființată Asociația Băștinașilor plecați din orașul Strășeni. 

6.3.Administrație prietenoasă cu businessul, transparentă și necoruptă 

Lupta împotriva corupției, dacă este realizată în mod corespunzător, poate deveni o pârghie în atingerea unor 

obiective mult mai ambițioase, nu numai cele legate de supraviețuirea financiară, ci și cele legate de 

restabilirea relațiilor dintre cetățeni și administrațiile locale. 

În perioada septembrie 2016 și iunie 2017, primăria din Strășeni a primit sprijin pentru elaborarea unui Plan 

Strategic pentru abordarea și prevenirea vulnerabilităților de corupție identificate în activitatea autorităților 

administrației publice locale și a structurilor de serviciu public subordonate (întreprinderi municipale). 

Metodologia aplicată, "Insule de Integritate", se bazează pe o abordare strategică și pe un proces participativ. 

Ca rezultat, a fost elaborată și aprobată strategia pentru perioada 2018-2020, care are ca scop transformarea 

orașului Strășeni într-un model de integritate și eficiență a administrației publice locale, acționând în mod 
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transparent și în interesul comunității în deciziile luate, în serviciile publice prestate și toate activitățile 

desfășurate. 

6.4.Accesul la finanțare 

Activitatea afacerii depinde de accesul la resursele financiare. În Strășeni, sectorul financiar este bine 

dezvoltat. Astfel, în oraș există 5 unități financiar-bancare: BC "Moldova Agroindbank" SA, Filiala Strășeni; BC 

"Moldindconbank" SA, sucursala Strășeni; BC "Victoriabank" SA, filiala Strășeni; "ProCredit Bank", filiala 

Strășeni, BC ”Eurocreditbank” SA, sucursala Strășeni. 

 Majoritatea fondurilor naționale sunt destinate numai autorităților publice locale. Cu toate acestea, există 

fonduri în care întreprinderile comerciale sunt de asemenea eligibile. În afară de aceasta, donatorii au, de 

asemenea, programe la care poate aplica sectorul privat. 

Acestea sunt programe mari ale UE care acordă granturi mari, însă capacitatea întreprinderilor locale este 

prea slabă pentru a reuși să acceseze acest tip de finanțare. 

Donatorii și ambasadele din Moldova, cum ar fi Agenția de Dezvoltare a Austriei (ADA), cooperarea pentru 

dezvoltare a Danemarcei, Guvernul Japonez, fundația HEKS, au programe de finanțare și lansează apeluri în 

care IMM-urile sunt eligibile. Adesea întreprinderile care pot beneficia de finanțare ar trebui să aibă un 

partener în țara care furnizează finanțarea. Având în vedere că întreprinderile locale sunt în general mici, cu 

un potențial de cunoaștere a limbii engleze redus, toate aceste fonduri devin dificil de accesat. 

Fonduri și Programe Naționale 

Majoritatea fondurilor din bugetul public care vizează sectorul de afaceri sunt gestionate de Organizația 

pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. De asemenea, ele au o componentă de formare și acest tip 

de finanțare a fost accesat de multe întreprinderi din Telenești. 

Pare 1 + 1 - cetățenii moldoveni care lucrează în străinătate pot lansa o investiție sau pot dezvolta o afacere în 

Moldova cu remitențele din străinătate. Statul vine cu 50% din investiție; 

 Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor este destinat tinerilor care doresc să își dezvolte 

abilitățile antreprenoriale; 

Femeile în afaceri - încurajează dezvoltarea antreprenorialului feminin; 

Gestionarea eficientă a afacerii - vizează creșterea calificării în sectorul antreprenorial; 

Fondul de Garantare a Creditelor - pentru a îmbunătăți accesul la finanțare al micilor întreprinzători; 

Concursul proiectelor de transfer tehnologic - oferă granturi pentru proiecte de inovare și transfer 

tehnologic; 

Credite bancare de la instituțiile financiare internaționale. 

Există o mare diversitate a creditelor oferite de IFI prin intermediul băncilor comerciale din Moldova. Sumele 

oferite pot varia de la sume mici la foarte mari. Aici banca evaluează riscurile de a oferi un astfel de credit, dar 

și prin intermediul echipei de experți, firmele care beneficiază de un astfel de program sunt consultate și 

instruite în toate etapele de implementare a afacerilor lor. Majoritatea programelor de credit au, de 

asemenea, o componentă de grant. 

Întreprinderile locale sunt eligibile pentru diferite tipuri de finanțare si, pe lângă resursele financiare, pot 

beneficia de formare, consultanta si coaching. Cu toate acestea, le este frică să acceseze credite de la bănci. De 
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aceea, este nevoie de o mai mare conștientizare a băncilor pentru a le ajuta să înțeleagă că acesta este modul 

în care o afacere poate evolua, extinde și aduce mai mult profit în viitor. 

6.5. Terenuri și infrastructură 

Suprafața totală a orașului Strășeni este de 60,82 km² (6082 ha), dintre care circa 1 156 ha sunt terenuri 

agricole. Strășeni este una dintre puținele așezări din Republica Moldova, unde ponderea terenurilor 

forestiere este de aproximativ 40% sau 2340 ha. Orașul Strășeni este situat la o altitudine cuprinsă între 

minimum 50 m și maximum 220 m de la nivelul mării. Relieful este format din dealuri, versanți, văi și câmpii. 

Resursele de apă ale orașului sunt de 180 ha și constau din suprafața râului Bâc 7,11 ha, 5 iazuri cu o 

suprafață de 18 ha și mlaștinile protejate. Râul Bic este un afluent drept al râului Nistru. Lungimea sa este de 

155 km, suprafața bazinului este de 2040 km2 (inclusiv teritoriul Strășeni). Pe malul drept al râului Bic se află 

cel mai mare afluent: Bîcovăț, Isnovăț, Calintir. 

Infrastructura de transport din Strășeni include 72,2 km de drumuri publice (importanță națională - 14 km, 

de importanță locală - 58,2 km) și 57,58 km de linii de cale ferată. Orașul are o stație de tren. Lungimea 

străzilor care sunt iluminate în municipiul Strășeni este de 24 km, ceea ce reprezintă 30% din străzile totale 

ale municipiului. În același timp, iluminarea cu LED-uri este instalată peste 15 km de străzi. 

În gestiunea ÎM ”Apă-Canal Strășeni” sunt 12 sonde arteziene, aflate la o adâncime de 170 m. Apa conține o 

cantitate mare de sulf și nu este considerată potabilă. Lungimea rețelelor de apă urbană este în prezent de 74 

km. Orașul este parțial echipat cu rețele de canalizare. În prezent, sunt construite noi rețele de canalizare, 

deoarece cele mai multe sunt învechite. Un studiu este în prezent în curs de desfășurare pentru a include 

rețelele de canalizare în întreaga zonă Strășeni. În prezent, lungimea rețelelor este de 34,01 km. Nu există un 

sistem de purificare a apei în oraș, astfel încât apa de băut conține un nivel ridicat de impurități. Deoarece 

sistemul de canalizare și apeductul se află într-o stare precară, apele din râul Bic sunt de asemenea poluate. 

Rețelele de gaze asigură 85% din necesitățile orașului. 

Zonele de agrement din Strășeni: Lacul Ghidighici, 6 parcuri de cultură și odihnă. In apropiere se afla Codrii 

Moldovei, cu flora si fauna surprinzător de bogata, in care stejarul legendar al lui Stefan cel Mare are peste 

500 de ani. Orașul Strășeni are un hotel, a cărui clădire necesită reparații. 5 unități de alimentație publică 

operează pe teritoriul orașului. 

Locuitorii orașului beneficiază, de asemenea, de zonele de recreere din raionul Strășeni. În acest context, în 

satul Dolna se află rezervația naturală peisagistică "Dolna" pe o suprafață de 389 ha, cuprinsă în câmpul 

forestier "Nisporeni-Silva" "Iurceni". În satul Sireti se află monumentul geologic "Careacu Cazacu". In satul 

Bucovăț - monumentul arhitecturii peisagistice "Zidul de var, grupurile de conifere", iar în satul Vorniceni - 

monumentul naturii "Rîpa la Chetrărie". 

Partea industrială a orașului este situată în regiunea nord-vestică a orașului și este separată de sectorul 

feroviar de locuințe. Punctul de vinificație, secția de cărămidă a fabricii de materiale de construcție, se află în 

nordul orașului. Fabrica de materiale de construcții produce placi roșii, faianța. 

6.6.Cadrul de Reglementare și Instituțional 

În ultimii ani, în Strășeni a fost create Subzone Economice Libere nr. 4, nr.5 a ZEL Bălți. Primul parc industrial 

(2013-2014) este specializat în industria materialelor de construcții, în depozitarea și ambalarea fructelor cu 

o capacitate totală de 15.000 de tone. Al doilea parc și-a început activitatea în 2016, specializându-se în 

producția de cabluri electrice. 
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La nivelul APL există un specialist instruit și calificat în gestionarea proiectelor cu finanțare externă. 

Antreprenorii locali sunt principali actori locali, ce formează veniturile locale. Pentru anul 2017, consiliul 

municipal a aprobat următoarele taxe locale: taxa de utilizare a terenurilor, taxa de publicitate (publicitate), 

impozitul pe piață, taxa comercială și / sau socială, taxa de parcare, taxa pentru furnizarea de servicii de 

transport de călători pe teritoriul orașului, taxa de parcare, taxa de curățenie și taxa pentru dispozitivele 

publicitare. Cota de venituri proprii este destul de mică (16-17%). 

6.7.Abilități și Capital Uman, Incluziune 

În prezent, orașul Strășeni are o populație de aproximativ 22 mii de locuitori, ceea ce reprezintă 24% din 

populația raionului Strășeni și 0,6% din populația republicii. 

Populația activă din punct de vedere economic reprezintă aproximativ 60% din total. Densitatea populației 

350,3 locuitori / km2. Majoritatea populației este ocupată în sfera neproductivă (comerț și servicii). În 

prezent, în Strășeni, populația tânără (15-30 ani) este de 4941 persoane, din care 2440 sunt bărbați și 2501 

sunt femei. Analiza datelor demonstrează scăderea numărului populației active din punct de vedere economic 

și creșterea inactivității din punct de vedere economic. 

Orașul Strășeni este o localitate multinațională. Peste 77% din populația totală sunt moldoveni, urmată de 

ruși - 13,4% și ucraineni - 6,2%. Restul de 2.8% din populație este reprezentată de bulgari, găgăuzi și alte 

naționalități. 

În comparație cu situația din țară, Strășeni este puțin mai puțin afectat de migrația externă, cu aproximativ 

8% din populația totală a orașului de 22.000 sau 1750 (60% femei, 40% bărbați) implicați în acest fenomen, 

comparativ cu peste 15-20% din populația din zonele rurale. Orașul Strășeni este un pol de atracție pentru 

migrația internă, în special la nivel regional, atrăgând persoane care locuiesc în oraș, fie că trăiesc sau 

muncesc în oraș. Dezvoltarea economică a orașului, asigurarea locurilor de muncă, în special în zona 

economică liberă, motivează populația din raionul Strășeni să se mute în oraș. Totuși, Strășeni își pierde 

competiția cu municipiul Chișinău, la care se îndreaptă mulți migranți interni din raionul Strășeni, inclusiv 

orașul. 

Apropierea Chișinăului, care se află la numai 20 km distanță, reprezintă un punct forte al orașului, dar în 

același timp orașul atrage din Strășeni o mulțime de forță de muncă și fluxuri de consum, încetinind 

dezvoltarea economică. 

Începând cu anul 2018, Colegiul de Inginerie a fost creat pentru a pregăti specialiști calificați și lucrători 

pentru companii private și pentru economia națională în ansamblu, folosind metodele de instruire duală                    

(http://colegiu-inginerie.md/) 

 

6.8. Poziționare externă și marketing 

În anul 2018 a fost elaborată și aprobată simbolica orașului Strășeni. 

Valoarea comunității este reprezentată de meșteri populari - specialiști în sculptura în lemn și crearea de 

costume tradiționale reprezentative. 

Imaginea orașului este promovată prin Festivalul anual de tradiții  și obiceiuri strămoșești, organizat de 

personalitățile notorii născute la Strășeni. 

Concluzie  

http://colegiu-inginerie.md/
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Orașul Strășeni este poziționat avantajos, fiind aproape de Chișinău, care influențează activitatea economică 

și viața social-culturală. Apropierea Chișinăului determină fluxurile economice, comerciale și de afaceri în 

general. În același timp, aceasta a determinat autoritățile locale să identifice modalități alternative de 

stimulare a activității economice. În acest sens, au fost create Subzone Economice Libere nr. 4, nr.5 a ZEL 

Bălți. și 2 parcuri industriale, având capacitatea de a crea peste 800 de locuri de muncă până în 2020. Astfel, 

în perioada 2019-2020, sectorul economic secundar reprezentat de comerțul și servicii, va fi depășită de cea 

industrială. Crearea de locuri de muncă va crește în mod automat volumul veniturilor administrației locale, 

cel puțin de două ori până în 2020 și va contribui la furnizarea de servicii publice calitative, investiții de 

capital și alte inițiative de dezvoltare economică locală. Principalele probleme ale sferei economice sunt: acces 

limitat la apă potabilă, servicii tehnice de apă și canalizare, starea deplorabilă a drumurilor locale, numărul 

mare de angajați neoficiali, lipsa forței de muncă calificate și politicile non-stimulente în sectorul privat. 

Printre oportunitățile oferite de DEL se numără sprijinirea și îndrumarea antreprenorilor locali, formarea 

structurilor de interacțiune și de susținere a afacerilor, promovarea potențialului economic existent și 

atragerea investițiilor externe. 

  

Oportunități de investiții: 

• Deschiderea unităților de cazare și catering (hoteluri și agro-pensii pe periferiile orașului); 

• Complex sportiv; 

• Construirea de spații publice de parcare pentru a asigura o mai mare accesibilitate și mobilitate urbană; 

• Dezvoltarea sistemului de iluminat public; 

• Investiții în linii de prelucrare a produselor agricole; 

• Dezvoltarea zonelor și serviciilor de agrement. 

 

 

7.Analiza SWOT 

Părțile interesate au fost invitate să evalueze poziția competitivă a orașului, punctele forte, 
punctele slabe, oportunitățile, amenințările și să definească problemele cheie care ar trebui luate 
în considerare în procesul de elaborare a planului de dezvoltare economică locală. 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Locație geografică bună - lângă Chișinău, cu acces 
la calea ferată; 

 Parcul industrial în dezvoltare; 
 Zona Economică Liberă în dezvoltare; 

 Facilitarea atragerii investitorilor străini; 
 Intreprinderi în curs de dezvoltare: "Strășeni-

Vin", "Aliața-Vin", mobilier "Mobilata", 
Îmbrăcăminte; 

 Sistem centralizat de alimentare cu apă; 

 Acces limitat la serviciile de canalizare; 

 Starea precară a drumurilor; 

 Politici de non-stimulente în sectorul privat; 

 Parteneriatul public-privat subdezvoltat; 

  Infrastructura de afaceri subdezvoltată; 

  Infrastructura de agrement subdezvoltată; 
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 Spațiile disponibile pentru depozitarea și 
prelucrarea producției agricole. 

 Lipsa de cunoștințe și experiență în activitatea de 
afaceri; 

 Promovarea insuficientă a potențialului local 
pentru investiții; 

 Vânzările de afaceri locale sunt în mare parte 
doar pentru piața locală; 

  "Exodul" de specialiști în instituțiile publice. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

  Parteneriate cu comunități din afara țării; 
 Programe de finanțare publică și privată, inclusiv 

finanțare nerambursabilă; 
 Stabilirea unui parteneriat între instituțiile de 

învățământ și instituțiile de învățământ 
angajatori pentru dezvoltarea de programe care 
să răspundă cererii de pe piața muncii 

 Instabilitatea economică la nivel național; 
 Instabilitate politică; 
 Climat investițional nefavorabil; 
 Procesul de descentralizare întârziată; 

 Sistemul ipotecar subdezvoltat; 

 

8. VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE  

Viziune 

Municipiul Strășeni devine un mediu prietenos și deschis pentru afaceri și investiții, cu o infrastructură 

dezvoltată, oportunități de angajare și divertisment cu un nivel decent de trai pentru locuitori. 

Obiective: 

1. Îmbunătățirea administrării transparente și a managementului prietenos pentru afaceri în 

comunitate 

2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 

3. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de agrement și turism 

4. Promovarea potențialului comunitar și a investițiilor locale 
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9. PLANUL DE ACȚIUNI 

Elementele 
constitutive 

Obiectivele 
principale 

Acțiuni / Idei de proiect Durata 
(început/ 
sfârșit) 

Partenerii 
implicați 

Costul 
estimat, 
mii Euro 

Rezultate Indicatorii 
de 
monitorizare 

Cadrul de 
reglementare 
și 
instituțional 
 
Cooperare și 
networking 
 

1. Îmbunătățirea 
administrării 
transparente și 
climatului 
investițional în 
comunitate 

1.1 Crearea Platformei de 
comunicare cu mediul de 
afaceri (antreprenori și 
investitori) (consiliu, forum) 

01/2019 – 
12/2020 

Consiliul Local, 
mediu de afaceri, 
asociații 
profesionale,  

4,0 Consultare bi-
anuală cu 
mediul de 
afaceri 

4 conferințe 
organizate; 
Cel puțin 20  
participanți 
per 
eveniment 

1.2 Transmisiunea online a 
ședințelor APL și achizițiilor 
publice 

01/2019 – 
12/2020 

Consiliul local, 
mediu de afaceri, 
parteneri de 
dezvoltare 

10,0 Transparența 
activității 
autorităților 
publice 

Nr. ședințe 
transmise 

Terenuri şi 
Infrastructură 
 
Abilități și 
capital uman, 
Incluziune 

2. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
suport în afaceri 

2.1. Modernizarea și 
extinderea rețelei de 
alimentare cu apă și canalizare 
a orașului 
 

01/2019 – 
12/2020 

Consiliul raional, 
Guvernul RM, 
mediul de afaceri, 
parteneri de 
dezvoltare 

1500,0 Servicii de apă 
și canalizare 
moderne și 
calitative; 

Lungimea 
reţelei de 
canalizare 
construite; 
Stație de 
epurare 
construită; 

2.2. Construcţia drumului de 
acces spre zona industrială a 
orașului (centura de ocolire a 
oraşului) 

01/2019 – 
12/2020 

Consiliul raional, 
Guvernul RM, 
mediul de afaceri, 
Parteneri de 
dezvoltare 

5 000,0 Acces facilitat 
către zona 
industrială 
Atractivitate 
pentru 
investitori 

1.1 Km de 
drum 
construit; 

2.3 Program de sprijin pentru 
furnizorii locali de produse și 
servicii 

01/2019 – 
12/2020 

CCI, ODIMM, ZEL, 
PI 

10,0 Capacitatea 
îmbunătățită 
a furnizorilor 
locali de a 
presta 
servicii.  
 

Nr. de 
furnizorii 
locali care 
beneficiază de 
formare și 
îndrumare 
(coaching, 
mentorat) 
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2.4 Construcția Pieței Agricole  
Municipale 

01/2020 – 
12/2020 

Mediu de afaceri 60,0  Pieța Agricolă  
Municipală 
construită și 
funcțională 

Suprafața de 
teren 
amenajată, 
Nr. de locuri 
de 
comercializar
e create 

2.5 Dezvoltarea 
învățământului 
dual    
 

01/2019 – 
12/2020 

Guvernul RM, 
Colegiul de 
Inginerie, 
Parteneri de 
dezvoltare 

50,0 Condiții de 
instruire 
îmbunătățite 

Nr. de săli 
dotate cu 
echipament și 
mobilier  

Terenuri şi 
Infrastructură 
Abilități și 
capital uman. 
Incluziune 
 
Poziționare 
externă și 
marketing 

Dezvoltarea 
infrastructurii și 
serviciilor de 
agrement și 
turistice 

3.1 Renovarea hotelului și 
dezvoltarea serviciilor 
aferente 

01/2020 – 
12/2020 

Mediu de afaceri, 
parteneri de 
dezvoltare, 
comunități 
înfrățite 

25,0 Infrastructur
a turistica 
dezvoltată 

Hotel renovat; 
Nr. de locuri 
de muncă noi 
create 

3.2 Construcția complexului 
sportiv multifuncțional 

01/2020 – 
12/2020 

Consiliul raional, 
Guvernul RM, 
parteneri de 
dezvoltare, 
comunități 
înfrățite 

60,0 Complex 
Sportiv 
construit și 
funcțional 

Nr. de clienți/ 
beneficiari 

3.3 Organizarea festivalului 
cultural regional 

07-08/ 
2019 
07-08/ 
2020 

Asociații, 
meșteșugari, 
mediu de afaceri, 
comunități 
înfrățite 

4,0 Turism 
cultural 
promovat 

Nr. 
participanți; 

Poziționare 
externă și 
marketing 
 

4. Promovarea 
comunității și 
potențialului 
investițional 

4.1 Crearea brandului 
municipiului Strășeni 

01/2020 – 
12/2020 

Asociații 
profesionale, 
mediu de afaceri 

3,5 Elemente de 
identitate 
create(brand) 
a orașului 

Nr. de acțiuni 
de promovare 
a Brand-ui 
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Cadrul de 
reglementare 
și 
instituțional 

4.2 Elaborarea Profilului 
Investițional al mun. Strășeni 

07/2019 – 
12/2019 

Consiliul local, 
asociații 
profesionale, 
mediu de afaceri 

4,0 Promovare 
eficientă a 
potențialului 
investițional 

1 profil 
elaborat; 
Portalul 
strasenibusin
ess.md creat 

4.3 Elaborarea Concepției de 
Dezvoltare Economică Locală 
(politică publică locală) a 
municipiului Strășeni 

07/2019 – 
12/2019 

CALM, asociații 
profesionale, 
mediul de afaceri 

3,0 Viziune de 
dezvoltare 
formulată 

Concept 
elaborat 

 

10. SCHEMA DE FINANȚARE 

Tabelul 12. Mecanismul de finanțare 

Acțiuni 
Costul estimat, 

mii Euro  

Sursele de finanțare 
Lacune de 
finanțare 

Remarci 
Bugetul local Bugetele 

nivelurilor 
superioare 

Business Donatori 

1.1. Crearea Platformei de comunicare cu 
mediul de afaceri (antreprenori și 
investitori) (consiliu, forum) 

4,0 2,0  2,0    

1.2. Transmisiunea online a ședințelor APL, 
achizițiilor și consultărilor publice 

10,0 1,0   9,0   

2.1. Modernizarea şi extinderea reţelei de 
utilităţi în zona industrială a oraşului 

1500,0 50,0 100,0 10,0 1340,0   

2.2. Construcţia drumului de acces spre zona 
industrială a orașului (centura de ocolire 
a oraşului) 

5000,0 50,0 4950,0     

2.3 Program de sprijin pentru furnizorii locali de 
produse și servicii 

10,0 1,0  4,0 5,0   

2.4 Construcția Pieței Agricole Municipale 60,0 30,0   30,0   

2.5 Dezvoltarea învățământului dual 50,0 10,0   40,0   
3.1 Renovarea hotelului și dezvoltarea 

serviciilor aferente 

25,0 10,0  15,0    
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3.2 Construcția complexului sportiv 
multifuncțional 

60,0 20,0  10,0 30,0   

3.3 Organizarea festivalului internațional al 
obiceiurilor strămoșești 

4,0 3,0  1,0    

4.1 Crearea brandului municipiului Strășeni 3,5 2,0   1,5   

4.2 Elaborarea Profilului Investițional al 
mun. Strășeni 

4,0 3,0  1,0    

4.3 Elaborarea Concepției de Dezvoltare 
Economică Locală (politică publică 
locală) a municipiului Strășeni 

3,0 2,0   1,0   

Total 6733,5 184 5050 43 1456,5   

 
 

11. PLAN DE MONITORIZARE 

Activitatea / Ideea de proiect Durata (start/ 

finiș) 

Rezultate așteptate 

luna 1-6  

(ianuarie 2019) 

luna 7-12 luna 13-18 luna 19-24 (decembrie 

2020) 

1.1 Crearea Platformei de 
comunicare cu mediul de 
afaceri (antreprenori și 
investitori) (consiliu, forum) 

01/2019 – 
12/2020 

1 conferință de 
constituire organizată 

3 conferințe organizată 
 

1.2 Transmisiunea online a 

ședințelor APL și achizițiilor 

publice 

01/2019 – 

12/2020 

Nr. ședințe transmise on-line 

 

2.1.Modernizarea și 

extinderea rețelei de 

alimentare cu apă și canalizare 

a orașului 

01/2019 – 

12/2020 

Km de reţea construită 

2.2. Construcţia drumului de 

acces spre zona industrială a 

orașului (centura de ocolire a 

oraşului) 

01/2019 – 

12/2020 

1,1 km de autostradă construită 
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2.3 Program de sprijin pentru 

furnizorii locali de produse și 

servicii 

01/2019 – 

12/2020 

1 Program de sprijin 

elaborat 

4 programe/ ședințe de orientare (coaching, mentorat) organizate  

2.4 Construcția Pieței Agricole  

Municipale 

01/2020 – 

12/2020 

  Documentație tehnică 

elaborată 

Piața agricolă 

construită 

2.5 Dezvoltarea 
învățământului 
dual    
 

01/2019 – 

12/2020 

 Nr. Sali dotate cu echipament și mobilier 

3.1 Renovarea hotelului și 

dezvoltarea serviciilor 

aferente 

01/2020 – 

12/2020 

  1 studiu de fezabilitate 

elaborat 

Documentația tehnică 

elaborată, 1 parteneriat 

public-privat constituit 

3.2 Construcția complexului 

sportiv multifuncțional 

01/2020 – 

12/2020 

  1 studiu de fezabilitate 

elaborat 

1 parteneriat public-

privat constituit 

3.3 Organizarea festivalului 

cultural regional 

07-08/ 2019 
07-08/ 2020 

 1 festival organizat  1 festival organizat 

4.1 Crearea brandului 

municipiului Strășeni 

01/2020 – 

12/2020 

  1 brand al orașului creat 

4.2 Elaborarea Profilului 

Investițional al mun. Strășeni 

07/2019 – 

12/2019 

 1 profil investițional 

elaborat 

  

4.3 Elaborarea Concepției de 

Dezvoltare Economică Locală 

(politică publică locală) a 

municipiului Strășeni 

07/2019 – 

12/2019 

 Concepția de DEL 

elaborată 
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ANEXE 
 
Anexa 1 Lista membrilor Parteneriatului pentru Dezvoltare Economică Locală 
 

1. Valentina Casian, primarul municipiului Strășeni 
 

2. Elene Pereu, viceprimar al Strășeni, 
 

3. Svetlana Radu, secretar al Consiliului Local 
 

4. Tatiana Rodideal, economist 
 

5. Olga Munteanu, preceptor fiscal 
 

6. Dmitri Mînăscurtă, specialist în regimul funciar 
 

7. Tatiana Dormenco, Zona Economică Liberă, Subzone Strășeni 
 

8. Valeriu Mîndrila, antreprenor 
 

9. Veaceslav Cerneavschi, director, Industrial Parc 
 

10. Grigore Graguța, antreprenor 
 

11. Emilia Trofimov, antreprenor 
 

12. Viorel Furdui, director CALM 
 

13. Veaceslav Ionița, consultant 
 

 
Dezbateri publice finale privind elaborarea Planului LED, august 2018 
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