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INTRODUCERE 

Acest document reprezintă o sistematizare a inițiativelor Grupului de lucru pentru dezvoltarea 

turismului local în mun. Strășeni pentru o perioadă de 5 ani (2021-25). Acest document de politici a 
fost realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul 

programului Comunitatea Mea, implementat de IREX cu asistența expertului Asociației de Dezvoltare 

a Turismului în Moldova – dr. Viorel Miron. Conținutul acestui document ține de responsabilitatea 

GL DTL și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite. 
 

Scopul Conceptului de dezvoltare a turismului în mun. Strășeni este de a valorifica potențialul turistic 

atractiv local pentru a spori consumul turistic în această destinație de vizită. La fel se vor amplifica 

inițiativele de a promova localitatea (aspecte unice, irepetabile, competitive), de atragere a surselor 

diverse de finanțare (buget de stat, investiții private locale și străine, donații, granturi) pentru a 

implementa proiectele concrete pentru amenajarea turistică planificată a destinației turistice. 
 

Beneficiarii Conceptului de turism sunt locuitorii mun. Strășeni, autoritățile administraţiei publice 

locale, sectorul privat (turism, HORECA, agrement), structurile societății civile, precum şi toate  

persoanele interesate în dezvoltarea durabilă a turismului local/regional/național. 
 

Conceptul de dezvoltarea turismului 2025 este structurat pe patru compartimente şi include: (i) 

descrierea potențialului de atracție turistică; (ii) Modul de abordare a turismului în Strategia de 

dezvoltare socio-economică a mun. Strășeni pentru perioada 2019-2025; (iii) Oferta unicală pentru 

turism a mun. Strășeni (identificată în cadrul Programului „Comunitatea mea”, IREX/USAID); (iv) 

Planul de acțiuni. 
 

Obiectivele dezvoltării destinației turistice Strășeni 
 

OS 1 Dezvoltarea capacităţilor instituţionale 

OS 2 Valorificarea potenţialului turistic 

OS 3 Dezvoltarea capacităţilor umane 
 

OS 4 Promovarea mun. Strășeni ca și destinaţie turistică 

OS 5 Îmbunătăţirea infrastructurii turistice 

Planul de acțiuni 2021 – 2025 cuprinde totalitatea acțiunilor orientate spre atingerea obiectivelor 

specifice, necesarul de resurse, perioada de implementare, responsabilii de înfăptuirea acțiunilor, 

sursele de finanțare. În Planul de acțiuni pentru 5 ani au fost identificate 68 de acţiuni, grupate în 

funcţie de direcţia strategică la care se atribuie. Fiecare acţiune are perioada ei de implementare, 

responsabili şi parteneri. Majoritatea acţiunilor vor necesita acoperire financiară. Costul total de 

implementare al Conceptului a fost estimat la aproximativ 32,49 mln. lei. Astfel pentru Dezvoltarea 

capacităţilor instituţionale sunt prevăzute cca. 0,9% din bugetul total, 0,06% pentru realizarea OS 2 

Valorificarea potenţialului turistic, cca. 0,31% sunt pentru OS 3 Dezvoltarea capacităţilor umane, iar 

2,86% sunt pentru OS 4 Promovarea mun. Strășeni ca și destinaţie turistică. Cea mai mare sumă (cca. 

95,9% din costuri) trebuie să fie direcționată pentru acțiunile legate de implementarea OS 5 

Îmbunătăţirea infrastructurii turistice, care presupune investiții din surse publice și private atrase în 

baza unor planuri investiționale coierente. 
 

Conceptul este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are la bază 

documentele de programare locală (Strategia de dezvoltarea socio-economică a mun. Strășeni 2019 
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- 2025, Planul Urbanistic General), regională (Strategia de Dezvoltare Regională Centru 2016-2020, 

Planul Operațional Regional 2017-2020 şi Programul regional sectorial pentru dezvoltarea 

turismului), națională (Strategia națională de dezvoltare a turismului ”Turism 2020” și proiectul nou 

„Turism 2025”). 
 

 

DATE GENERALE DESTINAȚIE TURISTICĂ 

Denumirea: Mun. Strășeni 
Anul fondării : 20 martie 1545 
Poziția geografică: Strășeni se află la o depărtare de 20 km de municipiul Chișinău. Are în componenţa sa 

s. Făgureni. Se învecinează cu localitățile: Gheleuza, Negreşti, Roşcani, Vatra, 
Cojuşna, Pănăşeşti, Scoreni, Căpriana. 

Suprafața totală: 60,82 km2 dintre care 11,56 km2 sunt terenuri cu destinaţie agricolă 
Numărul de locuitori: cca 22 mii locuitori 
Densitatea populației: 350,3 loc/km2 
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POTENȚIALUL ATRACTIV AL MUN. STRĂȘENI 
 

ATRACȚII NATURALE 

Arbori seculari. 

Stejar pedunculat 
Ocolul silvic Străşeni, Străşeni, 

parcela 12, subparcela 9 

Stejar pedunculat 
Ocolul silvic Străşeni, Străşeni, 

parcela 15, subparcela 9 

Stejar pedunculat 
Ocolul silvic Străşeni, Străşeni, 

parcela 15, subparcela 13 

Stejar pedunculat 
Ocolul silvic Străşeni, Străşeni, 

parcela 17, subparcela 2 

Păr pădureţ 
Ocolul silvic Străşeni, Străşeni, 
parcela 15, subparcela 13 

Plop alb 
Pe teritoriul staţiei de cale ferată 
Străşeni 

 
 

Gospodăria Silvică de Stat Străşeni 

Gospodăria Silvică de Stat Străşeni 

Gospodăria Silvică de Stat Străşeni 

Gospodăria Silvică de Stat Străşeni 

Gospodăria Silvică de Stat Străşeni 
 

Staţia Străşeni a Căii Ferate din 
Moldova 

 
 
 

ATRACȚII ISTORICO-CULTURALE 

Patrimoniul cultural artistic şi natural al oraşului Străşeni este o parte componentă a tezaurului 
naţional - fiind ”poartă” de acces spre cooperare şi parteneriat cultural pe scară, naţională şi 
internaţională. 

 

Patrimoniul cultural al oraşului Străşeni îl constituie: Casa raională de cultură; Căminul cultural în 
s. Făgureni; Şcoala de Arte; 6 Monumente (complexul de monumente consacrate eroilor căzuţi în 
lupta pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, bustul lui Ştefan cel Mare, bustul lui 
Mihai Eminescu şi bustul lui Grigore Vieru); şi 6 Meşteri populari (broderie artistică, croşetare, 
prelucrarea artistică a lemnului). 

 

Patrimoniul istoric este reprezentat de 5 monumente arheologice de importanță națională (o 

așezare umană din sec. X-IX î.e.n.; 3 așezări umane din sec IX-XVII e.n.; și Tumul din epoca antică); 1 

monument istoric de importanță națională (Memorialul gloriei militare la mormîntul comun al 

ostașilor căzuţi în 1944) și 3 monumente arhitecturale de importanță națională (Biserica “Sf. 

Cuvioasă Paraschiva”-1907, Biserica “Sf.Nicolae”-1944 și Pictură murală din Casa de Cultură a 

orașului). Monumentele menționate sunt înregistrate în Registrul monumentelor protejate de stat, 

aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 – XII din 22.06.1993. 
 

Imaginea oraşului este promovată prin organizarea anuală a Festivalului de tradiţii, de personalitățile 

notorii de baștină din orașul Străşeni (regizorul - V. Jereghi; filologul - P. Sîrcu; artiștii emeriți ai RM - 

A. Mîrzenco, R. Iagupov), prin acordurile de colaborare cu România, Austria, Norvegia, Ucraina, 

Republica Cehă. Imaginea culturală a comunităţii este reprezentată şi de meșterii populari care 

sculptează în lemn şi confecționează costumații ce reprezintă portul popular al neamului. 
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Registrul Monumentelor din Rep. Moldova 

1345. Străşeni Aşezare Sec. X-IX 
î.e.n. 

Arheol N 

1346. Străşeni - I Aşezare Hallstattul 
timpuriu 
Sec. IX-XII, 
XIV-XVII 

Arheol N 

1347. Străşeni - II Aşezare Sec. XV-XVII Arheol N 

1348. Străşeni - 
IV 

Aşezare Sec. X-XII Arheol N 

1349. Străşeni Biserica „Sf. Cuvioasa 
Paraschiva” 

1907 Arhit N 

1350. Străşeni Biserica „Sf. Nicolai” 1835 Arhit N 

1351. Străşeni Memorial al gloriei militare la mormântul 
comun al ostaşilor căzuţi (20) în 1944 

 Ist N 

 

 
. 
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MODUL DE ABORDARE A TURISMULUI ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO- 
ECONOMICĂ A MUN. STRĂçENI (2019-2025) 

Infrastructura de agrement şi turism 
 

Zonele de agrement ale oraşului Strășeni: lacul Ghidighici, 6 parcuri de cultură şi odihnă. În apropiere 
sunt Codrii Moldovei, cu o floră şi faună bogată, unde se află şi legendarul stejar al lui Ştefan cel 
Mare cu o vârstă de peste 500 ani. 
Locuitorii oraşului beneficiază şi de locurile de agrement ale raionului Străşeni. În acest context, în 
satul Dolna există Rezervaţia Peisagistică „Dolna” pe o suprafaţă de 389 ha, cuprinsă în ocolul silvic 
“Iurceni” a întreprinderii “Nisporeni-Silva”. În satul Sireţi este situat monumentul geologic „Cariera 
Cazacu”. În or. Bucovăţ – monumentul de arhitectură peisajeră „Aleea de larice şi tei, grupuri de 
conifere”, iar în s. Vorniceni – monumentul naturii „Rîpa la Chetrărie”. 
Oraşul Străşeni dispune de un hotel, edificiul căruia necesită reparaţie. Pe teritoriul oraşului 
activează 5 unităţi de alimentaţie publică. 

 
ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari Punctele slabe 

• Așezare geografică avantajoasă și față de capitală 
• Existența unei infrastructuri de transport 
dezvoltate (drumul național R1, cale ferată) 
• 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 
• Acces sporit la telefonie și internet 
• Spații verzi amenajate (Parcul central „Ștefan cel 
Mare și Parcul M. Eminescu) 
Resurse umane calificate. 
• Echipă managerială puternică și abilități ale APL în 
scrierea și implementarea proiectelor 
• Imagine și reputație bună a municipiului 
• Acces sporit al cetățenilor la informații de interes 
public (panouri informative, pagină web funcțională, 
rețele de socializare) 
Transport public intern şi interurban dezvoltat. Nod 
de căi ferate funcţional; 

• 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 
• Aglomerația transportului rutier în centrul 
municipiului 
• Poluarea râului Bâc și a râpii 
• Lipsa accesului pentru persoane cu dizabilități 
în instituțiile publice, unitățile de comerț și de 
prestări servicii 
• Fluctuația de specialiști la nivelul APL 1 și 
instituțiilor subordonate 
Insuficiența forței de muncă calificate; 
Nivel infracțional înalt; 
• Conștientizare scăzută a populației față de 
problemele de mediu 
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Oportunități Riscuri 

Resurse potentiale pentru investiţii pentru aplicarea 
tehnologiilor moderne în domeniul mediului; 
Mecanisme flexibile pentru crearea şi promovarea 
parteneriatelor Publice – Private şi soluţionarea 
problemelor în domeniu. 
Cadrul legal naţional în proces de îmbunătăţire, care ar 
facilita dezvoltarea şi menţinerea calităţii mediului. 
Colaborarea strînsă cu administrația publică raională; 
Intensificarea activităţii agenţilor economici 
(deschiderea de noi afaceri, atragerea investiţiilor ş.a.); 
Susţinere din partea administraţiei publice centrale și 
Parlament, 
Sprijinul organizaţiilor finanţatoare (USAID; FISM ş.a.). 
Programul Naţional de reparaţie a drumurilor. 
Informarea și școlarizarea antreprenorilor locali; 
Formarea structurilor de interacțiune și suport pentru 
afaceri; 
Dezvoltarea parteneriatelor cu alte țări 
Lansarea programelor partenerilor de dezvoltare: 
USAID, CALM, PNUD, IRI etc. 
Accesarea fondurilor europene; 
Interes sporit a investitorilor străini pentru orașul 
Străşeni, datorită așezării geografice 
Atragerea investițiilor prin aplicarea la fonduri 
naționale și internaționale 
Conlucrarea cu agenții economici locali 
Existența spațiilor disponibile pentru atragerea 
investitorilor 
Încheierea acordurilor de înfrățire și de cooperare cu 
localități din alte țări 
Dezvoltarea parteneriatelor publice - private 
Preluarea și implementarea bunelor practici din alte 
localități 
Dezvoltarea artizanatului 

Resurse financiare dedicate insuficiente. 
Calamităţi naturale (inundaţii, secetă, alunecări de 
teren.) 
Politici publice ineficiente în domeniu. 
Instabilitate politică; 
Epuizarea fondului de rezervă de terenuri; 
Majorarea preţurilor pentru servicii. 
Instabilitate economică la nivel național; Climat 
investițional nefavorabil; 
Nivel înalt de poluare a rîului Bîc. 
Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
negative asupra pieței muncii, economiei locale 
Înrăutățirea ecologică 

 

ANGAJAMENTE STRATEGICE 

Direcţia strategică 1: Crearea condițiilor și valorificarea resurselor locale pentru dezvoltarea 
economică a municipiului 
O.S.: 1.4. Impulsionarea dezvoltării turismului și agroturismului local 

Amenajarea spațiilor turistice, plasarea informațiilor privind locurile atractive și evenimentele 
importante 

 Elaborarea și editarea broșurii, bucletelor despre localitate 
Proiect: Renovarea hotelului și crearea serviciilor aferente în domeniul turismului (încăperi 
hoteliere, restaurante) 

 Proiect: Amenajarea porții de intrare în municipiul Strășeni 
 Organizarea festivalurilor culturale naționale și internaționale 
Identificarea monumentelor, clădirilor, spațiilor cu valoare istorică și valorificarea acestora prin 
reconstrucție/menținere și amplasare a panourilor informative 
 Crearea Hărții patrimoniului cultural a obiectivelor cultural-istorice din municipiu 

Direcţia strategică 4: Crearea unui mediu curat 
O.S.: 4.2. Dezvoltarea zonelor de odihnă şi agrement 
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4.2.1. Amenajarea și înverzirea parcurilor și spațiilor verzi 
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OFERTA UNICALĂ PENTRU TURISM A MUN. STRĂȘENI (IDENTIFICATĂ ÎN 
CADRUL PROGRAMULUI „COMUNITATEA MEA”, IREX/USAID) 

 

 
ISTORIA LOCALĂ – FUNDAMENT PENTRU ATRACȚIA TURISTICĂ A DESTINAȚIEI 

Străşeni este un toponim de origine polisemantică, denumirea poate proveni de la cuvîntul 
„straşnic”: pe timpurile lui Ştefan cel Mare s-au dat în aceste locuri bătălii straşnice şi ecoul acestor 
evenimente se materializează în denumirea unui cătun de codru. Într-o altă variantă se spune că 
haiducii, aceşti voinici de pădure, băgau groaza în boierii, care circulau pe drumurile spre Chişinău, 
deci locurile erau straşnice. O altă tratare a toponimului ar fi cea legată de ocupaţiile tradiţionale ale 
băştinaşilor. În părţile Străşenilor erau meşteri lemnari, care tocmeau nişte streşini de minune1. 

Conform datelor cunoscutului arheolog din Republica Moldova Ion Hâncu pe teritoriul 
actualului or. Strășeni a fost atestată o așezare datată cu sec. X–VII î. Hr., unde arheologii au 
descoperit diferite obiecte, în special vase de argilă, din epoca timpurie a fierului. 
În perioada marelor migrțiuni ale popoarelor, în sec. X–XII d. Hr., pe malul r. Bâc s-au format două 
sate, iar deja în sec. XIV–XVII să mai apară încă un sat. Pe baza ultimilor două sate apare vatra 
așezării actuale. 

Prima atestare documentară se referă la perioada de domnie a domnitorului Alexandru 
Lăpușneanu și este datată cu 20 martie 1545. Conform datelor de arhivă, localitatea Străşeni a fost 
menţionată, când Alexandru Voievod, Domnul Moldovei, confirmă mănăstirii Pobrata o jumătate de 
moşie, pe care călugării o aveau în dar. În secolul XVIII-lea găsim „Străşeani de pe Bâc” în 
proprietatea mănăstirii „Sfânta Vineri” din Iaşi. 

În s. Strășeni din ocolul Bâcovețului la nivelul anului 1774 existau 41 de gospodării casnice. O 
informație exactă despre anul construcției primei biserici în sat lipseșt, însă se cunoaște că în 1785 
aici a fost reclădită o biserica de lemn și în curtea ei se mai păstrau cruci și pietre mai vechi ai 
preoților decedați. 

Recensământul populației din 1835 arată că în localitate tăriesc 224 de familii de țărani, iar 
în 1870 Strășeniul se considera deja sat mare și frumos cu 596 de gospodării cu 1149 de bărbați și 
1100 de femei. Aveau prisaci, vii și livezi frumoase, erau în sat tâmplari și șemnari vestiți, care 
confecționau trăsuri, butoiae, coveți de uz casnic și gospodăresc. Satul era înconjurat de câteva mori 
de vânt. În 1875 apare prima moară cu aburi. 

În 1877 la 1 iunie a fost sfințită biserica cu hramul „Sf. Nicolae” ridicată din piatră, 
construcția căreia s-a început în 1875. Pe lângă aceasta în 1906 apare o școală bisericească unde se 
învață numai rusește. După aceasta pe teritoriul localității a fost ridicată biserica „Sf. Cuvioasa 
Paraschiva”. Ambele edificii ecleziastice acum sunt introduse în Registrul Național al monumentelor 
cu statut de monumente naționale. 

În datele recensământului general al Imperiului Rus din 1897 Strășeniul era caracterizat ca 
târgușor, care număra 3539 de oameni (1797 de bărbați și 1742 de femei), dezvoltarea căruia a fost 
impulsionată cu dezchiderea circulației pe calea ferată Chișinău–Ungheni. Există informații indirecte 
că la încep. sec. XX aici funcționa un spital, care a jucat un rol important în tratarea răniților din 
Primul război mondial. 

Conform datelor Dicționarului geografic al Basarabiei lui Zamfir Arbore în 1904 în s. Strășeni 
din jud. Chișinău, volostea Vorniceni, numărul gospodăriilor s-a ridicat până la 380 de case, populația 
fiind de 2993 suflete. 

Primul oficiu poștal se deschide în 1906, în 1907 apare primul aparat de telefon, în 1910 aici 
funcționau două școli, în 1911 apare o nouă moară cu aburi lui J. S. Pleșca mult mai modernă decâ 
moara cu aburi din 1875. 

După 1918, după Mare Unire, Strășenii devin reședință de plasă, în timpul reformei agrare 
moșia mănăstirească a fost împărțită nevoiașilor. La nivelul anului 1933 localitatea dispunea de cinci 

 

1 http://www.straseni.md/istoria/ 

http://www.straseni.md/istoria/
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școli: 3 mixte, 1 de fete și 1 de băieți, cu toate acestea, oricum în afara alfabetizării rămâneau încă 
590 de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 16 ani. După 28 iunie 1940 inteligența, preoții, boierii, 
comercianții au plecat peste Prut, iar 53 de persoane au ajuns în lagăre staliniste. 

De pe câmpurile războiului în 1941-1945 nu s-au întors acasă zeci de bărbați mobilizați în 
trupele sovietice, perioada foametei cumplite din 1946-1947, deportările din 1949 exențial au redus 
populația localității. În timpul deportărilor au fost ridicate zeci de familii și duse în regiunea Tiumeni. 
302 de persoane din Strășeni au trecut prin GULAG-ul stalinist. 

Prin anii 60-70 ai sec.XX Strășeni devine centru raional. Aici s-a construit zona industrială, cu 
o fabrica de producere a materialelor de construcții, două baze de transport auto, asociații 
„Moldovaovoșiprom” și „Moldselihoztehnica”, fabrica de ciorapi, două uzine – de mașini rutiere și de 
utilaj refrigerent, sovhoz-fabrica „Strășeni”. 

 

 
PERSOANE REMARCABILE ALE MUN. STRĂȘENI CARE CONSOLIDEAZĂ IMAGINEA LOCALITĂȚII 

Andrei Ursu (29.12.1929 – 15.04.2020), academician al AȘM, specialist în domeniul pedologiei. 
Valeriu Jereghi (19.10.1948) regizor de filme, a semnat mai multe filme artistice, filme documentare 
și spectacole de teatru. Începând din anul 1975, după absolvirea VGIK, a fost angajat ca regizor la 
studioul cinematografic „Moldova-film”. A colaborat cu studiouri din Iugoslavia, România, Austria, 
Ungaria, Germania, Franța și Rusia. Din anul 1978 este membru al Uniunii Cineaștilor. A regizat și 
produs spectacolulul cu elemente de film montat la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, 
etc. Unul din cele mai cunoscute și promovate filme ai regizorului este „Arrivederci”, apărut pe 
marele ecrane în 2008. 

 

 
ATRACȚIA LOCURILOR DEOSEBITE DIN STRĂȘENI 

Părțile mun. în interiorul localității: Fundătură, Podiș, Podul Volocii. 
Denumiri de mahale vechi: La țigani, Valea strășenilor. 
Părțile localității după formă de relief: cetățuia, Carahoncea, Podiș Melesteu. 
Mărginile localității: Trigoliștea, Fundul Văii, Hapca. 
În extravilanul localității: Botul calului, șes la Bălașa, La șușă, șes la Huba, La Murjinca, La luncă, 
Valea Coșnei, Cărarea Căprianei, Dealul mănăstirii, la Budăi, pădurea Cuibul Cioarei, pădure de la 
Cârluceni. 
Suprafețe acvatice: iazul La țiganu, iaz sub cruce, Târgoliște; izvor la Prisacă, izvor la nisipărie (valea 
Coșnei), cișmea Redi / Șumăluța, etc. 

 
Pe teritoriul mun. sunt câteva edificii vechi, care reprezintă diferite perioade istorice: 

 biserica cu hramul Sf. Nicolae, edificată în 1875; 
 clădirea școlii românești, azi – Azil de bătrâni; 
 edificiul școlii vechi din Fundătura, 
 pivnițe vechi, case tradiționale vechi în proprietate privată, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELEMENTE DE ETNOGRAFIE (UNICE, ORIGINALE) CE POT FUNDAMENTA MOTIVAȚIA VIZITELOR ÎN 

LOCALITATE 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Arrivederci_(film)&action=edit&redlink=1


USAID.GOVSTRĂȘENI 

| 14 
 

Fiind o localitate din zona codrilor, Strășeniul în unele elemente păstrează specificul acestor părți. 
 Atractive pot fi porțile vechi cu streașină, 
 Coromatică specifică locală: casele vopsite în culoare verde cu uși/feestre cafenii. 

 Mai pot fi găsite case vechi cu cerdac (pridvor), cu prispă susținută cu stâlpi, ornamentați cu 
decorațiuni geometrice, cu horboțică din lemn de sub acoperiș, 
 fântâni cu coarbă. 
 În casa mare, în care deobicei sunt ospătați cei invitați desprindem sofca cu zestrea, culmea în 

loc de dulap, pe care erau agățate lucrurile gospodarilor, icoane, înfrumusețate cu prosape 
împăturite, etc. 

 

 
ELEMENTE DE GASTRONOMIE (UNICE, ORIGINALE) CE POT FUNDAMENTA MOTIVAȚIA VIZITELOR ÎN 

LOCALITATE 

 platoul de întâmpinat a oaspetele la Strășeni cuprinde băuturi precum vin sau rachiu, dulceață de 
gutui, prăjituri băsmăluță, trandafiri colorați, de post pot fi propuse nodăței din aluat cu drojdie. 

 La masă pot fi servite borș cu fasole cu hațmațuchi, ciulamița din pui, sarmale cu frunză de 
podbal, arțar sau lobodă, 
 la final pot fi oferite gogoși cu miere. 

 

 
TOP 10 ATRACȚII TURISTICE ALE MUN. STRĂȘENI 

1. Gara feroviară 
2. Biserica „Sf. Nicolae” 
3. Școala D. Dombrov-Căldăreanu 
4. Parcul orășenesc 
5. Edificiul vechi al primăriei 
6. Moara veche 
7. Casa Mare 
8. Cișmeaua Redi 
9. Gimnaziul „M. Eminescu” 
10. Școala veche din Fundatură 



15 | CONCEPT DEZVOLTARE TURISM LOCAL USAID.GOV  

PLANUL DE ACȚIUNI LA CONCEPTUL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI LOCAL ÎN 
MUN. STRĂȘENI 

 

OBIECTIVE 
MĂSURILE PROPUSE 

ACȚIUNILE PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA  PERIOADĂ COST ACȚIUNE,  SURSA 
RESPONSABIL 

STRATEGICE   TURISMULUI LOCAL IMPLEMENTARE  MDL FINANȚARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS 1 
Dezvoltarea 
capacităţilor 
instituţionale 
pentru turism 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Amenajarea şi 
dotarea Muzeului 
mun. / Biroului de 
informare a 
vizitatorilor 

Actualizarea conceptului muzeului 
Secretar CL,

 

municipal cu stabilirea unei liste de 2020 
GL,

 
obiecte ce trebuie colectate 

administrato
 

rul muzeului 
Recrutarea și angajarea administratorului 

Primarul,
 

Muzeului local / Biroului de informare a 2020 72000 BL 
secretarul CL

 
vizitatorilor 

Amenajarea spațiului Muzeului local / 
ÎM

 

Biroului de informare a vizitatorilor 2020 100000 BL, D 
Comunală, 

(reparație, etc)   
specialist

 primarie 
Dotarea Muzeului local / Biroului de   BL, D, 

Administrato 
informare a vizitatorilor (echipamente, 2021 100000 contribuția 

rul muzeului
 

etc) comunității 

Crearea echipei Muzeului local / Biroului 
2021 10000 BL, D Voluntari 

de informare a vizitatorilor 

Crearea fondului muzeului din obiecte 
vechi valoroase (inclusiv prin rețele de 

2020-23 
Administrato 

socializare, verbal, adunări sectoriale, rul muzeului 
meșterii popular) 

2. Elaborarea şi 
aprobarea 
Conceptului de 
Dezvoltare a 
Turismului în 
localitate 

Elaborarea conținutului Conceptului de 
Dezvoltare a Turismului în localitate, ca 2020 Viceprimar 
parte componentă a SDSEL 

Aprobarea Conceptului de Dezvoltare a 
Turismului în localitate, ca parte 2021 
componentă a SDSEL și Planului de acțiuni 

sub-total Dezvoltarea capacităţilor 
282000

 

instituţionale pentru turism 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS 2 
Valorificarea 
potenţialului 
turistic local 

1. Inventarierea 
Elaborarea Listei complete a atracțiilor 

atracțiilor de 
turistice (naturale, antropice) ale localității 

2020 Viceprimar 
turism ale localității 

 
 
 
 

2. Crearea bazei de 
date în turism a 
localității 

Elaborarea Registrului turistic al localității   
Administr. 

(atracții, trasee, infrastrucură specifică, 2021 5000 
muzeu

 
facilități, prețuri, analize) 

Pregătirea unor rapoarte analitice privind 
2021 

Administr. 

performanțele turistice ale localității Muzeu 

Crearea Hărții patrimoniului cultural din 
2020 10000 BL, D 

Grupului de 
municipiu lucru 

Cartea de vizită a muzeului, registru de 
2021 

Administr. 

sugestii, opinii a vizitatorilor Muzeu 

3. Instruirea 
personalului al 
Muzeului/Biroului Training privind gestionarea datelor   

Administr. 
de informare a despre performanțele turistice ale 2021 5000 D 

Muzeu
 

vizitatorilor pentru   localității că și destinație turistică 
gestionarea bazei 
de date 

Sub-total Valorificarea potenţialului 
20000

 
turistic local 



USAID.GOVSTRĂȘENI 

| 16 
 

OS 3 
Dezvoltarea 
capacităţilor 
umane în 
destinația 
turistică 
Strășeni 

1. Efectuarea Vizită de lucru și schimb de experiență în 
vizitelor de studiu destinații turistice din Moldova 

2021 2000 BL, AE
 

în destinații    
turistice Vizită de documentare în destinații 

2021 10000 D, AE
 

remarcabile turistice din Romania 

Training-uri speciale: 
 

- Organizarea activității pensiunilor și 
altor structuri turistice; 

 

- Management, pentru administratori 
în alimentația publică 

 

- Tehnologia preparării și servirii 

2. Organizarea bucatelor, pentru bucătari 
 

cursurilor de - Procedeie de servire, prezentare,   Secretarul 
instruire ale lucrul cu clienții, pentru 2020-25 20000 AE, D 

CL
 

persoanelor chelneri/ospătari/hostess;  
implicate în turism 

- Tehnici și metode de implimentare a 
orelor facultative/instruiri pe domeniul 
portului popular (in gradinițe si școli) 

 

- Managementul timpului 
(structurarea corectă a timpului, mini 

 agendă a oaspeților, etc)  
- Implicarea meșterilor populari din 
comunitate 

 
 
 

 
3. Dezvoltarea 
capacităţilor în 
turism la angajaţii 
Muzeului local / 
Biroului de 
informare a 
vizitatorilor 

Training-uri specializate: 
 

- Managementul excursiilor; 
 

- Producerea de film și material 
 audiovizual,  

 - Gestionarea atracțiilor turistice 2020-25 20000 AE, D 
Secretarul 
CL 

- Modalități de valorificare a 
monumentelor istorice locale 

 

- Modalități de organizare a 
atelierelor și master-class-urilor 

Elaborarea Dosarelor excursiilor generale, 
tematice, speciale (texte de control, fișe 

2020-23 
Adm. 

metodice, material demonstrativ) prin muzeului 
localitate 

4. Dezvoltarea 
competenţelor de 
marketing turistic 

Training-uri tematice: 
 

Modalități de promovare a meșterilor 
populari prin diverse modalități 

 

Organizarea șezătorilor, serbărilor, 
 activităților tematice  

Ateliere de lucru tematice. Activități de 
schimb de experiență a meșterilor 
populari cu implicarea doritorilor de Secretarul 

 promovare a meșteșugurilor locale  2020-25 20000 AE, D 
CL 

Crearea unui profil (pagini) comun al 
tuturor meșterilor pe rețea de socializare 

 și site-ul Primăriei  

Crearea bucletelor comune, 
confecționarea unui stand (pentru fiecare 

 meșter popular)  

Schimb de experiență cu alte localități în 
arta pregătirii bucatelor, tradițiilor ș.a 

Elaborarea Planului de marketing al 
2020-25 10000 BL, D 

Admin 
destinației turistice locale   muzeu 
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 Elaborarea Listei de bucate și prepărate 
locale și împrumutate ce poate fi 

2020-25 
Admin 

încadrată în meniurile instituțiilor locale de muzeu 
alimentație publică 

Implicarea meșterilor populari din 
Admin

 

comunitate pentru crearea unor mostre 2020-25 20000 BL, AE, D 
muzeu

 
pentru muzeu 

sub-total Dezvoltarea capacităţilor umane 
102000

 

în destinația turistică Strășeni 

OS 4 
Promovarea 

localității ca și 
destinaţie 
turistică 

 

 
1. Crearea pagini 
web/fb a localității 
cu informații 
turistice 

Admin 
Elaborarea conținutului de turism pe 

2020-25 
muzeu, 

pagina web/fb a localității Specialist 
comunicare 

Pagina web comună pentru toți prestatorii 
locali din HORECA și turism cu posibilitate 2020-25 

Specialist
 

de vânzări directe de pe site-ul specializat 
Primărie

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Crearea reţelei 
de panouri 
informative şi de 
orientare turistică 

Amenajarea informativă a 2 trasee 
SA Drumuri

 

turistice (vatra veche a localității, traseu 2021 50000 BS, BL, D 
Strășeni

 
tematic) 

Amenajarea hărții și panotajului informativ   
Arhitect, 

în centru și la 2 intrări în localitate 
2021 30000 Gosp.

 Comunală 

Amenajare plachetelor informative la 
2021 5000 BL GL 

atracțiile din localitate 

Amenajarea machetelor în miniatură a 
obiectelor dispărute (ex: vatra veche, 2022 20000 BL, D Arhitector 
prima biserică, școala veche) 

Plasarea permanentă a informațiilor 
privind locurile atractive și evenimentele 2020-25 
importante pe panouri info 

Instalare de indicatoare rutiere 
informative și turistice spre structurile 

Specialist
 

locale din domeniul HORECA, turism, 2021 100000 AE 
Primarie

 

divertisment, meșteșugărit și locurilor de 
baștină a personalităților 

 
 
 

 
3. Susținerea unui 
ciclu de emisiuni 
radio/tv, articole în 
presa scrisă 
Publicarea Ghidului 
turistic al 
destinației 

Elaborarea și implementarea Planului 
2020 

Specialist 

media al destinației turistice locale Primarie 

Producerea de material distributiv 
promoțional (broșuri, buclete fluturași- 2021-25 12000 BL Viceprimar 
hărți, etc) despre localitate 

Editarea pliantelor despre diverse 
2021-23 6000 AE Viceprimar 

meșteșuguri din localitate 

Elaborarea și tirajarea Ghidului turistic al 
2022 60000 BL GL

 
localității 

Producerea de material foto/video a 
2021-23 10000 BL GL 

obiectelor rare, unicale, personalități, etc 

Realizarea filmelor documentare despre 
2021-23 120000 BL, D 

Admin 
meșteșug și meșteri din localitate   muzeu 

 
 

4. Participarea la 
târguri, forumuri, 
expoziţii 
specializate 

Elaborarea unui brand turistic local în baza 
2021 10000 BL Viceprimar

 
simbolicii locale 

Elaborarea Calendarului prezenței 
localității la evenimente regionale, 2021-25 BL Primaria 
naționale și internaționale 

Asigurare prezență la minim 4 evenimente 
2021-25 200000 BL Primaria 

naționale/regionale anual 

Promovarea pe plan internațional 2021-25 100000 BL Primaria 

5. Calendar al Elaborarea Calendarului evenimentelor 2021 6000 BL Specialist 
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evenimentelor 
localității cu impact 
regional/ naţional 

”Bine ați venit în localitatea mea”, inclusiv 
despre șezători pe lângă Centrul de 
meșteșuguri 

 Primărie, GL 

Implementarea Calendarului de 
evenimente al localității 

2021-23 200000 BL 
Specialist 
Primărie, GL 

sub-total Promovarea localității ca și 
929000

 
destinaţie turistică 

OS 5       

Îmbunătăţirea  Amenajarea estetică și întreținerea căilor    Arhitect, 
infrastructurii 
turistice din 

Strășeni 

1. Amenajarea şi 
promovarea 
traseelor interne în 
„perimetrul 
turistic” și de inter- 
conectare cu stații 

de acces de la stațiile de transport public 
spre și prin vatra localității 

2021-25 100000 BL, D Gosp.Comun 
ală 

Amenajarea estetică și întreținerea 
locurilor de popas și belvedere pe 
teritoriul localității 

 
2021-25 

 
50000 

 
BL, D 

Arhitect, 
Gosp.Comun 
ală 

     

 de transport public Crearea unui traseu turistic pentru     

  valorificarea unor elemente tradiționale 2021-25 50000 BL, D Primaria 
  de decor (ex. streșine autentice locului)     

 2. Elaborarea PUG Elaborarea dosarelor proiectelor de grant     

 şi a proiectelor pentru amenajarea atracțiilor și a căilor de 2021-25 10000 BL Arhitect 
 investionale, acces     

 
     

studiilor de Elaborare Studii de fezabilitate pentru     

 fezabilitate, amenajarea turistică unor zone speciale 2021-25 40000 BL Arhitect 
 planurilor de din localitate     

 afaceri,pentru Elaborare Proiecte tehnice pentru     

 infrastructura amenajarea unor zone speciale din 2021-25 50000 BL Arhitect 
 turistică localitate     

  Reconstrucția și extinderea Clubului sătesc2020-2023 5853410 BL,AE Primarul 
  Făgureni    

  Estetizarea atracțiilor de top din localitate 2021-25 100000 BL Arhitect, GL 
  

Amenajarea locurilor de parcare, marcaje 
lângă atracțiile de top 

 

2021-25 
 

50000 
 

BL, AE 
 

Arhitect, GL 

  Amenajarea porților de intrare în 2021-25    

  municipiul Strășeni     

  

3. Amenajarea 

Amenajarea muzeului municipal într-un 
spațiu închis ușor accesibil publicului 

 

2021-25 
 

150000 
 

BL, D, SC 
 

 atracţiilor turistice Identificarea și amenajarea spațiului     

 de top, muzeului în pentru a petrece sezatori si ateliere de 2021-25    

 destinație lucru     

  
Amenajarea turistică a unei porțiuni din 
vatra veche a localității 

 

2021-25 
 

100000 
 

BL, SC 
 

Arhitect 

  Amenajarea Centrului cultural (studiou     

  etnografic și folcloric, muzeu de 
instrumente arhaice, sală șezătoare, 
atelier expertiză/confecționare/reparație 

 

2021-25 
 

100000 
AE, BL, CR, 
BS, D 

Tudor 
Ungureanu 

  instrumente muzicale, etc)     

  Amenajarea școlii vechi bisericești 2021-25 50000  

 4. Parteneriate 
pentru 
crearea/amplasare 
a structurilor 
turistice în 
localitate 

Elaborarea planului de amenajare a sub- 
zonelor turistice ale localității 

 

2021-25 
 

20000 
 

Arhotect 

Crearea portofoliului investițional pentru 
dezvoltarea parteneriatelor în sub-zonele 
turistice 

 
2021-25 

 
Viceprimar, 
GL 

Elaborarea și implementarea proiectelor 
de parteneriat APL-Agenți economici 
pentru investiții majore în sub-zonele 

 turistice:  

- cazare/pensiuni/camping, 

2020-25 20000000 AE, BL, D Primarul 

  - alimentație publică,     

- agrement divers,    
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  - transport intern și de agrement, 
 

- popasuri/adăposturi, 
 

- parcare, 
 

- zone sport, 
 

- servicii curative, 
 

- producere/comercializare 
suveniruri, etc 

Renovarea hotelului și crearea serviciilor 
10000000 Arhitect 

aferente în domeniul turismului 

Organizarea comerțului cu suvenire și 
2020-25 30000 

Mesterii, Specialist 
produse specifice localității   AE Primărie 

Promovarea măsurilor pentru optimizare 
2020-25 10000 D 

Perceptor 
fiscală locală fiscal 

 

 
5. Modernizarea, 
amenajarea și 
extinderea spațiilor 
de deservire a 
vizitatorilor în 
localitate 

Implementarea unui sistem de promovare 
a investițiilor (Forum, tur de informare 
potențiali investitori, acorduri colaborare, 2020-25 100000 BL, D, AE Primar 
prezentari la forumuri internationale...) 
pentru deservirea vizitatorilor în localitate 

Facilitarea participării la manifestările 
organizate în localitate (ex. loc gratuit la 
târguri etc.) pentru agenți economici locali 2020-25 15000 BL, AE GL 
din HORECA și activități din domeniul 
turistic și meșteșugăresc 

 
 
 
 

6. Certificarea 
calității a unităților 
de deservire a 
vizitatorilor 

Elaborarea Planului pentru ajustarea la 
standardele minime de calitate a 2021-22 10000 AE, D GL 
destinației turistice locale 

Promovarea unui Sistem integrat de 
management al deșeurilor în unitățile ce 2021-22 50000 AE, BL, D GL 
deservesc vizitatorii 

Elaborarea unui Sistem integrat de 
management al atracțiilor turistice 2021-22 10000 BL, D GL 
naturale pe teritoriul localității 

Certificarea calității pentru serviciile 
2021-22 50000 AE GL 

prestate pe teritoriul localității 

Sub-total Îmbunătăţirea infrastructurii 
36998410

 

turistice din Strășeni 

TOTAL GENERAL 38331410 
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