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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI STRĂȘENI

Activitatea din 2019 a Primăriei Municipiului Stășeni s-a
desfășurat având ca principal scop eficiența în administrație.
A fost un an în care orașul nostru și-a continuat parcursul
spre dezvoltare, spre asigurarea unor condiții cât mai bune
de viață pentru cetățenii săi. La începutul de an am stabilit și
am prezentat public un program de guvernare locală bazat
pe nevoile orașului, cu activități rezultate și din consultările
publice, corelat cu bugetul administrației publice locale.
Transparența, buna comunicare cu cetățenii, deschiderea
spre propunerile acestora au fost principii care au marcat
activitatea Primăriei Municipiului Strășeni și în acest an.





Am pornit de la idea că cetățenii trebuie să cunoască
situația financiară dificilă, dar am făcut tot posibilul ca să
nu o resimtă. Rolul unui primar este să găsească soluții
de rezolvare a problemelor din localitate și prin ceea ce
face să crescă nivelul calității vieții membrilor
comunității. Din aceste considerente activitatea insituției
pe care o conduc s-a desfășurat în spiritul eficienței în
administrație. Avem un Plan Strategic de dezvoltare
actualizat, Planul Strategic local de integritate și acțiuni
anticorupție al Primăriei, Planul de Dezvoltare
Economică Locală, aprobat de Banca Mondială, pentru
următorii ani, care să poată facilita creearea de noi locuri
de muncă și sprijinirea investițiilor, regenerarea urbană a
municipiului, dezvoltarea educației, dezvoltarea
infrastructurii utilitare precum și alte direcții strategice
care pun accentul pe o creştere inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii.



Transparența decizională și comunicarea cu cetățenii, 
integritate și acțiuni anticorupție la nivel local

Deciziile importante pentru comunitate s-au adoptat prin
consultarea membrilor ei. Au fost organizate întruniri, pentru
consultări în privința taxelor locale, bugetului pentru anul
2020, acțiunilor necesare în vederea îmbunătățirii activității.
Pe parcursul anului am realizat sondaje de opinie, dezbateri
publice și întâlniri cu cetățenii pe diverse subiecte de
importanță pentru oraș. Cu sprijinul Programului Națiunilor
Unite a fost actualizat Planul strategic local de integritate și
acțiuni anticorupție ale Primăriei Municipiului Strășeni, ce
cuprinde activități prioritare în procesul de administrare,
inclusiv, instalarea sistemului de transmisiune on-line a
ședințelor Consiliului municipal și comisiilor de specialitate.
Metodologia ”insulelor de integritate” a fost promovată atât
la nivel național (Congresul Autorităților Locale din
Moldova), cât și mondial.





Un canal de comunicare între cetățeni și primar este
site-ul instituției unde sunt plasate proiectele
documentelor adoptate www.straseni.md

Comunicarea cu cetățenii este un element care a stat
la baza activității în 2019. Astfel, în anul 2019 peste 2000
de persoane au apelat la audiențe, iar mai mult de 2500
de cetățeni și-au expus problemele prin intermediul
corespondenței, sondajelor.



Pentru a fi mai eficienți și pentru a permite cât mai
multor cetățeni din țară și de peste hotare să intre în dialog
cu primarul, să contribuie la implementarea proiectelor din
localitate, am venit în completarea audiențelor clasice cu
cele online, pe rețeaua de socializare Facebook, dar și cu
comunicarea directă cu cetățenii.



Un instrument
eficient de comunicare
cu cetățenii a fost
chestionarea
cetățenilor, de la casă la
casă, efectuată de către
funcționarii primăriei, cu
sprijinul Institutului
Național de Dezvoltare,
în urma căruia au fost
stabilite problemele
prioritare din fiecare
sector al localității și
direcționarea resurselor
pe domeniile, strict
necesare, la decizia
locuitorilor.





Deplasarea pe teren, contactul direct cu oamenii
ne-a ajutat si în acest an să fim mai eficienți în
activitate. Întâlnirile realizate exact acolo unde oamenii
au reclamat o problemă și, ulterior, urmate de
executarea lucrărilor în acest sector, ne-a ajutat să
înțelegem mai bine ceea ce își doresc cetățenii, să fim
mai prompți și mai eficienți în intervenție.







Programul de guvernare locală, 

lucrări realizate

Pornind de la nevoile orașului și propunerile făcute de 
cetățeni în cadrul întâlnirilor consultative, am conceput 
Programul de guvernare locală pentru anul 2019. 
Principalele puncte le-au reprezentat compartimentele: 

Aprovizionarea cu apă și canalizare, gazificarea și 
iluminarea orașului:

 Au fost executate lucrările de construcție a magistralei 
centrale de canalizare pe străzile:
Toma Ciorbă, Petru Rareș, Ștefan cel Mare și Sfânt, 
porțiunea str. V. Alecsandri, M. Frunze, pe o lungime 
totală de 4400 m. Totodată, în scopul direcționării apelor 
reziduale din sectorul Podiș, a fost construită stația de 
pompare. Valoare proiectului este de 5,2 milioane lei,
surse din bugetul local și contribuția cetățenilor;





 A fost lansat proiectul de extindere a sistemului de canalizare, ce

cuprinde străzile A. Russo, M. Viteazul, Bucovinei, C. Stere, I. 

Gagarin, pe lungimea totală de 3500 m (1080beneficiari), acesta

fiind finanțat prin programul Oficial de Asistență pentru Dezvoltare al 

Republicii Slovace (SlovakAid), din sursele Bugetului local și 
contribuția cetățenilor (valoarea totală – 2,2 milioane lei).



 Sunt executate lucrările de construire a căminelor de vizită,
strada G. Muzicescu, B. Glavan / 0,02 mln lei, buget local/;

 Este elaborat Studiul de Fezabilitate privind locația amplasării
stației de epurare, valoarea acestuia estimându-se la 0,13 mln.
lei, surse alocate de Agenția pentru Dezvoltare / SlovacAid/;

 Au fost elaborate proiectele tehnice privind construcția
sistemului de canalizare pe străzile:

Orhei, Dr. Vodă, M. Costin, Traian, Luncilor, Crăsescu, M.
Eminescu; Pirogov, M. Frunze; Dacia, Elena Alistar, Miciurin; Ș.
Rustaveli, G. Cojbuc, I. Iakir; Ștefan cel Mare și Sfânt / sectorul
Gării Auto.

 Autoritatea locală a participat la elaborarea Studiului de
Fezabilitate privind ”Îmbunătățirea Infrastructurii de apă în
Moldova Centrală”, finalizat în anul 2019, privind construcția
aducțiunii Chișinău-Strășeni-Calarași, pentru care Guvernul
German a alocat suma de 16,5 milioane Euro.



 Este în derulare proiectul de gazificare a:

• două sectoare din localitate: Podiș, Ipoteca și Stația
Veterinară. Documentația de proiect a fost elaborată de
către primărie, din sursele bugetului local. Lucrările în
valoare de 4,7 mln. lei se execută din sursele bugetului
național și contribuția cetățenilor. În scopul extinderii,
actualizării , din sursele bugetului local, se elaborează
documentația de proiect /0,06 mln. lei /.

• Satului Făgureni – este finalizat proiectul de montare a
gazoductului, proiect ce valorează 0,14 mln. lei, se
elaborează proiectul pentru gazificarea localității în
întregime.





Reparația capitală a drumurilor locale

 În 2019, au fost demarate
/parțial recepționate/ lucrările
de reparație capitală a
drumurilor locale, străzile T.
Ciorbă, Petru Rareș, Decebal,
pe o lungime totală de 2804

m, parte a proiectului, ce
valorează 28,2 mln. lei, surse
din bugetul local și contribuția
cetățenilor. Lucrările pe strada
Ștefan cel Mare/ parte a
aceluiași proiect/ vor fi inițiate
în dependență de
disponibilitatea financiară;







 Sunt executate lucrările de reparație capitală a sectorului de
direcționare a apelor pluviale / strada Elena Alistar /;

 Sunt elaborate documentațiile de proiect pentru strazile Grigore
Ureche, Ion Creangă, Maria Cibotari, accesul spre strada Prieteniei,
se identifică resurse financiare.

 A fost deschisă circulația pasajului pietonal peste calea ferată și
traseul național R1 în scopul asigurării siguranței cetățenilor , precum
și în traficul rutier. Lucrarea ce valorează 11,3 milioane lei, a fost
executată din sursele Fondului rutier, strămutarea rețelelor – sursele
ÎM ”Apa Canal Strășeni”.





Iluminatul public stradal

 Au fost recepționate
lucrările de extindere a
sitemului de iluminare
publică stradală pe
străzile: Petru Rareș, Gr.
Ureche, V. Cupcea,
Mitropolitul Varlaam, M.
Frunze, Trei Ierarhi,
Chișinăului, I.
Caraciobanu și localitatea
Făgureni în întregime.
Valoarea proiectelor se
estimează la 3,7 mln lei,
surse din bugetul național,
bugetul local și
contribuția cetățenilor.



 În derulare este proiectul de iluminare a străzilor:
Orhei, Dragoș Vodă, Ion Creangă, Toma Ciorbă, Chișinăului, Mihai
Sadoveanu, Vasile Lupu, Decebal, Grigore Adam, 8 Martie, Aleco
Russo, Aron Pumnul, A. Marinescu, Unirii, Petru Zadnipru, Al. Cel
Bun, Dimitrie Cantemir, Trandafirilor, Mihai Kogălniceanu, B.P.
Hajdeu, Petru Movilă, Veronica Micle, Vasile Alecsandri, I.
Gagarin, Gribov, Constantin Stere, stradela 31 August, cartierele
locative din străzile Muzicescu, Alexei Mateevici, Ștefan cel Mare ,
Toma Ciorbă, Mihai Sadoveanu, Chișinăului, I. Iakir, Mihai
Eminescu, Veronica Micle, pe o lungime totală de 24000 m.





 Au continuat lucrările de amenajare a trotuarului pe strada
Mihai Eminescu, cu surse din bugetul local, bugetul
național, în valoare de 0,8 mln lei;

Amenajarea orașului



 Au fost amenajate platforme pentru amplasarea tomberoanelor în
municipiul Strășeni / valoarea 0,2 mln. lei/;

 Un obiectiv prioritar al actualei administrații este construcția
Complexului sportiv. În acest sens, după elaborarea Studiului
geologic, Studiului de Fezabilitate, au fost contractate serviciile
de elaborare a documentației de proiect / valoarea 0,6 mln. lei,
surse din bugetul local.



 A fost achiziționată autospeciala pentru transportarea 
deșeurilor, valoarea – 1,13 mln. lei, sursa – bugetul național;

 Lucrările de amenajare și salubrizare a orașului au fost 
contractate din sursele bugetului local , valoarea acestora 
estimându-se la  1,8 mln. lei.



Educația este unul dintre 
aspectele cele mai importante, 

care definesc o comunitate 

civilizată și modernă.

 Liceului Teoretic Mihai 

Eminescu din municipiul 

Strășeni este una din instituțiile, 
selectate pentru implementarea 

Proiectului „Reforma 
învățământului în Moldova”, 
finanțat de către Banca 
Mondială, cu un buget total de 
700 000 USD (cca 10,7 mln 

lei) per instituție,  în cadrul 
căruia vor fi efectuate lucrări de 
reparație capitală.  

Instituțiile publice





 Școala de Arte din 
municipiul Strășeni a 
fost frecventată în anul
2019 de către 430 de 
elevi. Bugetul anual de 
întreținere a instituției
constituie 6,4 mln. lei
(11.8 % din bugetul local 
total).  Din sursele
bugetului național, 
bugetului local și
contribuția cetățenilor a 
fost implementat
proiectul de  construcție
a acoperișului și fațadei
Școlii de Arte , în a.2019 
lucrările în valoare totală
de 3,1 mln lei, au fost 
recepționate. 



 În municipiul Strășeni activează 6 instituții
preșcolare, frecventate în anul 2019 de către
1178 copii.

Pentru întreținerea acestora, în buget au fost
prevăzute resurse financiare în valoare de 24 ,6 

mln. lei ( 45.4 % din bugetul local).

Din sursele suplimentare, acumulate la buget, 
soldul disponibil,  au fost executate lucrări de 
modernizare, reparație, dotare,  la toate
grădinițele, în valoare totală de 4,9 mln. lei, și
anume:



 Lucrări de schimbare a tâmplăriei (gr.2,3,4,5);
 Reparația capitală a construcțiilor speciale (gr.2,4,5)



Grădinița nr.1 ”Albinuța” 
 dotarea cu mobilier



lucrări de pavare a terenului aferent



Grădinița nr.2 ”Mugurel” 
 lucrări de reparație a sistemului de încălzire 
 lucrări de schimbare a tâmplăriei 
 amenajarea foișoarelor 
 amenajarea terenului aferent blocurilor
 construcția gardului





Grădinița nr.3 „Ghiocel”
 amenajarea pavilioanelor



 Reparația holului



Gr.nr.4 ”Licurici”
 reparația blocurilor sanitare
 amenajarea foișoarelor





 Grădinița nr.5 ”Poienița Veselă” 
 lucrări de amenajare a foișoarelor
 construcția gardului, confecționarea și instalarea porților
 construcția anexei la cazangerie
 dotarea cu mobilier





 .

Grădinița Făgureni
renovarea rețelelor electrice interioare



Aparatul primăriei
Procurarea echipamentului video pentru dotarea sălii de 
ședințe a primăriei municipiului Strășeni / valoarea – 0,2 

mln lei, din sursele PNUD, bugetul local /;

Procurarea automobilului de serviciu – 0,3 mln lei.



DEZVOLTAREA ECONOMICĂ LOCALĂ

 Inițiativa ”Primarii pentru Creștere Economică”  /  O nouă
iniţiativă a Uniunii Europene, ce se axează pe
dezvoltarea economică locală durabilă.
Scopul ei este să susţină primarii şi comunităţile la nivel local 
să devină facilitatori activi ai creşterii economice şi creării
locurilor de muncă prin intermediul dezvoltării capacităţilor şi
abilităţilor tehnice ale acestora şi parteneriatului cu sectorul
privat şi societatea civilă.
Suportul acordat de Uniunea Europeană pentru această
iniţiativă, constă din asistenţă şi granturi pentru

finanţarea proiectelor din localitate. Municipiul Strășeni are 
statutul de Membru Activ în cadrul Inițiativei UE ”Primarii
pentru Creștere Economică”, ce confirmă abrobarea Planului
de Dezvoltare Economică Locală de către Banca Mondială.





 Zona Economică Liberă ”Bălți”, subzonele 4 și 5 din
municipiul Strășeni / Prin cooperare, din sursele alocate
din bugetul local , Guvernul Elveției, a fost construit
apeductul spre Colegiul de Inginerie din municipiul Strășeni.
În anul 2019 a fost construit drumul de access pre Colegiu,
din sursele Bugetului de stat, în valoare totală de 18

milioane lei.





Parteneriate de succes pentru

dezvoltarea comunității

Parteneriatul va fi elementul determinant al tuturor
acțiunilor intreprinse de municipalitate ca și expresie
a transparenței actului decizional, parteneriat cu 
cetățenii, cu mediul de afaceri, cu organizațiile
neguvernamentale sau cu alte autorități.



Programul Comunitatea Mea  /  Programul, ce valorează
peste 20 mln. dolari, este o activitate de cinci ani de 

susţinere a autorităţilor locale.





 Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare –Migrație și
Dezvoltare Locală / Guvernul Elveției / Cu sprijinul

Guvernului Elveției în municipiul Strășeni a fost

implementat primul proiect de modernizare a sistemului

de iluminat public stradal, cu implicarea băștinașilor atât

din țară, cât și de peste hotare. Primăria municipiului

Strășeni, Campion al valorificării migrației pentru

dezvoltare locală, a unit peste 750 de băștinași din

întreaga lume, prin intermediul Asociației de Băștinași din

Strășeni, aceștea contribuid financiar la implementarea

proiectelor din localitate.



La moment este în derulare, în comun cu Asociația „Băștinașii 
din Strășeni”, proiectul de revitalizare a Parcului central ”Ștefan 
cel Mare și Sfânt”. 
.



Relațiile de colaborare cu municipiul Oeiraș, Portugalia, la fel 
sunt întemeiate de către băștinașii din Strășeni, iar Zilele 
Diasporei au devenit deja o tradiție



Republica Slovacă / Agenția pentru Dezvoltare Regională
Senec-Pezinoc / SlovacAid, cu sprijinul căreea se 
implementează proiectul de extindere a sistemului de 
canalizare în municipiul Strășeni pe lungimea de 3500 m.
CALM / AOR

 Ambasada Republicii Moldova în Estonia

 Ambasada Republicii Slovacia în Republica Moldova

 Ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova/ 
Agenția de Dezvoltare Cehă, cu sprijinul căreea este
inițiat proiectul de construcție a stației de epurare în
municipiul Strășeni

 Corpul Păcii SUA în Republica Moldova

 Centrul de Informare și Documentare privind NATO în
Moldova



 Autorități ale localităților înfrățite (municipiul Sebeș, 
județul Alba-Iulia, comuna Cumpăna, județul 
Constanța, orașul Slănic- Moldova, județul Bacău, 
Municipiul Onești, județul Bacău, orașul Viljandi, 
Estonia, municipiul Oeiraș, Portugalia, orașul 
Palcovice, Republica Cehă, orașul Herța, regiunea 
Cernăuți, orașul Darabani, județul Botoșani, orașul 
Siechnice (Polonia), orașul Rankwel (Austria)

 ECOVISIO, ONG Moldo-German





Parteneriat cu Instituțiile Europene



Centrul Moldo-Chinez de Cooperare Social-Economică



Programului de Revitalizare Urbană, implementat de Ministerul Investițiilor și 
Dezvoltării Economice al Poloniei în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului a Republicii Moldova și Reprezentanța 
Fundației „Solidarity Fund PL"



Parteneriate cu Asociațiile Obștești:

Asociația Columbofililor ”Voiajorii Moldovei”



Asociația pentru Educație Neoumanist



Despărțământul ”Mihai Eminescu” ASTRA Strășeni



CS ”Atletic Strășeni”



AO ”MândrIa Basarabiei”



Ziua Internațională a Femeii,

Mărţişorul;

A fost realizat un Calendar de evenimente culturale şi
sportive pentru anul 2019 al municipiului Strășeni:



Decenii de viață comună



Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ



Ziua Ușilor deschise



Seara acustică la Strășeni



 Susţinerea permanentă a fotbaliştilor Străşeneni;
 Campionat municipal la tenis de masă;

 Campionat municipal la Şah şi Dame;



 Turneu Republican la Lupte Libere;

 Campionat Municipal la Volei;



 Ziua Limbii Române;

 27 martie, Ziua Unirii;



Ziua Internaţională a Copiilor



70 de ani de la cel mai mare val de deportări din 
Basarabia



Ziua Diasporei







Hramul Municipiului Străşeni



Hramul satului Făgureni



Aprecierile activității autorității executive

Diploma de gradul I este
decernată PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI STRĂȘENI, în
cadrul Programului Bunelor
Practici ale Autorităților Publice
Locale, implementat de Institutul
pentru Dezvoltare și Inițiative
Sociale (IDIS) ”Viitorul”, cu
suportul financiar al Consiliului
Europei, pentru ”Promovarea
integrității – pilon important al
guvernării împreună cu cetățenii
și pentru cetățeni”, secțiunea
”Transparența face diferența”.



Champions of Change



VIP 2019, Ediția 19-a



Femei care au schimbat comunitatea / 

Programul Comunitatea Mea/ USAID



PERFORMANȚĂ ÎN SERVICIUL PUBLIC DE ILUMINAT STRADAL

Urmare evaluării
performanței municipiilor și
orașelor din Republica
Moldova, în asigurarea
serviciilor de gospodărie
comunală, efectuată de
către Asociația pentru
Democrație Participativă
ADEPT, cu suportul
financiar din partea
Guvernului Marii Britanii,
municipiul Strășeni este
desemnat ca localitate cu
performanță în oferirea
serviciului de iluminat și
eficiență energetică în
furnizarea iluminatului
stradal: 74% din corpuri de
iluminat sunt de tipul LED
și cel mai mic cost
operațional pentru
întreținerea serviciului.



Municipiul Strășeni
are un mare potențial de dezvoltare, iar administrația

publică locală joacă un rol important în acest sens.

Ne propunem să fim un reper al eficienţei, coerenţei
actului decizional si transparenţei administrative, 

să susţinem crearea unei comunităţi active si dinamice,

să atragem investiţii şi să generăm proiecte de importanţă
strategică pentru oraş si cetăţeni, şi toate acestea

să conducă la 

„CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII
în MUNICIPIUL STRĂȘENI.”



Vă mulțumesc pentru buna colaborare din acest an, pentru
implicarea în viața comunitatii , vă asigur de respectul si

prețuirea mea si vă invit să-mi fiți parteneri și în 2020 
pentru a face împreună din 

Municipiul Strășeni un oraș în care fiecare

dintre noi să ne simțim bine.

Cu respect VALENTINA CASIAN

Primar al Municipiului Strășeni

Strășenenii trebuie să fie în 
continuare mândri de 

localitatea lor și merită să 
trăiască într-un oraș civilizat. 


