
Planul de implementare a Strategiei raionului Ștefan Vodă pentru anii 2016-2021, 

aprobată prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr. 2/4 din 26 mai 2016 
 

AXA: Dezvoltarea economică 

Obiectiv Program Proiect Termen 

de 

implementare 

Opinia, propunerea, obiecția DVS cu referință la obiectiv/program/proiect (activitate) 

cum ar fi: reformularea/reconceptualizarea, excluderea,  

menținerea (în caz că este neexecutat complet sau este relevant în continuare pe anii 

2022-2023), completarea cu noi obiective, activități, etc. 

Obiectiv 1. 
Diminuarea 

emigrării 

economice și 

creșterea culturii 

antreprenoriale 

Program 1. 

Diminuarea 

emigrării economice 

Proiect 1. Studierea 

numărului și profilului 

emigranților economici 

din raion. 

2016  

Proiect 2. Elaborarea și 

aprobarea unui plan de 

măsuri referitor la 

menţinerea şi atragerea 

migranţilor economici 

din raion, ţinînd cont de 

profilul acestora, inclusiv 

studierea necesităţilor 

migranţilor, studierea şi 

prezentarea beneficiilor 

de încadrare în 

activitatea economică 

din raion, etc. 

2016  

Program 2. 

Dezvoltarea 

atractivității 

economice a 

raionului. 

Proiect 3. Studiul 

atractivității raionului 

pentru investiţii 

autohtone şi străine 

directe (ISD) în industria 

neagricolă, inclusiv 

cerinţele investitorilor 

străini, beneficiile care 

pot fi acordate 

potenţialilor investitori 

de către autorităţile 

raionale, costurile de 

pregătire a terenului 

2016  



pentru potenţiali 

investitori. 

Proiect 4. Studiul 

atractivității terenurilor 

de pământ de-a lungul 

traseului R30 (67 km), 

inclusiv studiul 

proprietăţii terenurilor, 

fezabilitatea consolidării 

terenurilor pentru crearea 

potenţialelor parcuri 

industriale, costuri de 

conectare la utilităţi (apă, 

canalizare, energie 

electrică, gaz) a 

parcelelor/ parcurilor 

destinate investiţiilor, 

costuri de schimbare a 

destinaţiei terenurilor 

etc.  

2017  

Proiect 5. Elaborarea 

caietelor de Sarcini 

(termini de referinţă ) 

pentru crearea unui parc 

industrial şi a unui parc 

business de-a lungul 

R30. 

2017  

Proiect 6. Elaborarea şi 

publicarea unui Ghid al 

Investitorilor în raionul 

Ştefan Vodă, în limbile 

destinate investitorilor 

străini şi autohtoni, 

inclusiv cerinţele pentru 

investitori, dar şi 

beneficiile pentru 

acestea. Elaborarea şi 

prezentarea 

2017  



mecanismelor de 

transparenţă 

administrativă şi 

orientare pro-business a 

raionului. 

Proiect 7. Organizarea 

forumurilor periodice de 

investiţii, cu invitarea 

potenţialilor investitori 

străini şi autohtoni, 

precum şi a afacerilor 

existente în raion; 

prezentarea 

posibilităţilor de 

investiţii noi şi 

beneficiile raionului. 

2017  

Program 3.  

Crearea şi 

extinderea educaţiei 

antreprenoriale în 

rândul copiilor şi 

adulţilor. 

Proiect 8. Educaţia 

antreprenorială şi 

economică a populaţiei 

raionului, în special a 

populaţiei tinere, în 

parteneriat cu instituţiile 

educaţionale, vocaţionale 

şi extraşcolare (de 

exemplu: prin elaborarea 

unui plan de activităţi 

periodice). 

2016  

Proiect 9. Elaborarea 

unui caiet de sarcini în 

vederea comunicării din 

partea Consiliului raional 

către locuitorii raionului, 

utilizând metoda “cu 

amănuntul”, despre paşii 

întreprinşi de autorităţi 

în vederea îmbunătăţirii 

situaţiei economice în 

raion. 

2016  



Program 4. 

Coordonarea şi 

cooperarea raională, 

advocacy naţional 

Proiect 10. Elaborarea 

unui plan de coordonare 

a tuturor direcţiilor şi 

subdiviziunilor 

Consiliului raional în 

vederea consolidării 

eforturilor pentru 

dezvoltarea economică a 

raionului, inclusiv 

iniţierea unor 

evenimente periodice de 

colaborare activă. 

2016  

Proiect 11. Elaborarea 

unui program de 

colaborare cu autorităţile 

publice locale de nivelul 

I, în vederea consolidării 

eforturilor întru 

dezvoltarea economică a 

raionului, inclusiv 

iniţierea unor 

evenimente periodice. 

2017  

Proiect 12. Elaborarea şi 

implementarea unui 

program de advocacy, 

ţintind autorităţile 

publice naţionale, pentru 

a reduce dependenţa 

bugetului raional de 

transferurile din bugetul 

public naţional. 

2019  

Obiectiv 2. 

Consolidarea 

capacităților de 

dezvoltare și 

extindere a 

afacerilor existente  

Program 5. 

Asistență 

consultativă pentru 

afacerile existente. 

Proiect 13. Dezvoltarea 

şi extinderea 

capacităţilor (logistice, 

tehnice, umane) ale 

Incubatorului de Afaceri 

din or. Ştefan Vodă în 

vederea echipării cu 

2018  



know-how profesionist a 

afacerilor existente în 

raion, pentru dezvoltarea 

şi extinderea acestora. 

Proiect 14. Studiul 

profilului afacerilor 

existente în raion şi a 

necesităţilor de 

consultanţă profesionistă 

a acestora (de exemplu: 

prin focus-grupuri, 

interviuri în profunzime, 

chestionare). Prezentarea 

concluziilor studiului 

potenţialelor firme de 

consultanţă autohtone şi 

străine, dar şi 

autorităţilor publice 

locale de nivelul I, 

pentru atragerea 

serviciilor profesioniste 

de consultanţă în mediul 

de afaceri din raion. 

2016  

Proiect 15. Organizarea 

unor evenimente 

periodice de schimb de 

experienţă şi know-how, 

cu participarea atât a 

afacerilor existente, cât 

şi a potenţialilor oameni 

de afaceri, investitori, 

autorităţi (de exemplu: 

expoziţii economice). 

2017  

Program 6. 

Asistenţa financiară 

raională pentru 

afaceri 

Proiect 16. Studierea 

posibilităţii (studiu de 

fezabilitate) creării unui 

Fond raional pentru 

Investiţii, pentru 

2018  



stimularea dezvoltării şi 

creşterii afacerilor din 

raion. 

Program 7. 

 Educaţia 

economică a 

afacerilor existente  

Proiect 17. Elaborarea şi 

implementarea unui 

program de educaţie 

economică a afacerilor 

existente (inclusiv 

gospodăriile ţărăneşti), 

referitor la bazele 

formării bugetelor 

publice, impozitare, 

profitabilitate, alternative 

de dezvoltare economică. 

2017  

Proiect 18. Elaborarea 

unei politici publice 

referitor la formarea 

continuă a adulţilor, în 

special în domeniile 

economic, bugetar, 

antreprenorial. 

2017  

Obiectiv3. 

Diminuarea 

costurilor legate de 

cheltuieli 

energetice, prin 

sporirea eficienţei 

energetice a 

clădirilor publice  

şi promovarea 

eficienţei 

energetice în 

rândul 

consumatorilor  

Program 8. 

Reducerea 

costurilor publice 

aferente energiei  

Proiect 19. Studierea 

standardizată a cantităţii 

şi calităţii eficientizării 

energetice existente a 

clădirilor publice. 

Analiza cost-beneficiu a 

eficientizării energetice 

şi impactul asupra 

bugetului raional. 

2018  

Proiect 20. 

Eficientizarea energetică 

a 100 % de clădiri 

publice din raion, la 

nivel calitativ înalt, 

inclusiv studierea 

posibilităţii de a integra 

izolarea termică a 

2019  



cladirilor cu capacităţi de 

producere a energiei 

solare (de exemplu: 

acoperişuri din şindrilă 

solară). 

Program 9.  

Reducerea 

costurilor 

consumatorilor 

aferente energiei 

Proiect 21. Promovarea 

beneficiilor de 

implementare a 

măsurilor de 

eficientizare energetică 

în rândul consumatorilor 

din raion. 

2018  

Proiect 22. Elaborarea 

unui studiu referitor la 

oportunitatea procedurii 

casnice a energiei 

alternative (solare) şi 

aprobarea unui plan de 

măsuri pentru sporirea 

producerii şi 

comercializării acesteia. 

2017  

 

 

AXA: Transport și Siguranță 

Obiectiv Program Proiect Termen 

de 

implementare 

Opinia, propunerea, obiecția DVS cu referință la obiectiv/program/proiect 

(activitate) cum ar fi: reformularea/reconceptualizarea, excluderea,  

menținerea (în caz că este neexecutat complet sau este relevant în continuare pe anii 

2022-2023), completarea cu noi obiective, activități, etc. 

Obiectiv1. 

Cercetarea stării 

drumurilor din 

raion, elaborarea 

concepţiei de 

întreţinere a 

acestora şi 

repararea 

porţiunilor 

impracticabile  

Program1. 

Elaborarea unui 

studiu privind 

practicabilitatea a 

100 % din 

drumurile raionului, 

cu excepția R30  

 2017  

Program2. 

Reparaţia a 100% 

din drumurile care 

 2020  



sunt declarate 

impracticabile, 

conform studiului 

Program3. 

Adoptarea 

concepţiei de 

întreţinere a 100% 

din drumurile 

locale din raion şi 

asigurarea 

controlului 

implementării 

acesteia. 

 2016  

Obiectiv2.  

Dezvoltarea 

serviciilor de 

transport pasageri  

Program4. 

Adoptarea unui 

caiet de sarcini 

pentru serviciile de 

transport pasageri 

în concordanţă cu 

standardele 

naţionale şi 

necesităţile 

locuitorilor 

 2016  

Program5. 

Amenajarea a cel 

puţin câte o staţie 

de călători în 100 

% din localităţile 

raionului. 

 2018  

Obiectiv3.  

Minimizarea 

riscurilor pentru 

pietoni 

Program6. 

Amenajarea 

trecerilor pentru 

pietoni şi a 

denivelărilor 

artificiale în raza 

clădirilor de 

importanţă socială 

în 100% din 

 2017  



localităţi. 

 

 

AXA: Dezvoltare Rurală și Turism 

Obiectiv Program Proiect Termen 

de 

implementare 

Opinia, propunerea, obiecția DVS cu referință la obiectiv/program/proiect 

(activitate) cum ar fi: reformularea/reconceptualizarea, excluderea,  

menținerea (în caz că este neexecutat complet sau este relevant în continuare pe anii 

2022-2023), completarea cu noi obiective, activități, etc. 

Obiectiv1. 

Dezvoltarea 

sectorului 

industriei 

agroalimentare în 

localităţile rurale  

Program1. 

Facilitarea apariţiei 

a cel puţin 2 fabrici 

de prelucrare a 

producţiei agricole, 

care ar acoperi 

necesităţile 

agricultorilor pe o 

rază de 50 km 

fiecare. 

Proiect1. Elaborarea 

unui studiu de 

atractivitate a raionului 

pentru investitori în 

domeniul oferirii 

serviciilor de 

achiziţionarea agro, de 

procesare şi de ambalare 

a mărfii, care ar indica, 

pe de o parte, interesele 

investitorilor, iar pe altă 

parte – stimulentele care 

pot fi oferite de 

Consiliul Raional. 

2016  

Proiect2. Organizarea 

forumurilor bianuale 

dedicate investiţiilor în 

industria agroalimentară. 

2017  

Proiect3. Promovarea 

producţiei industriei 

agroalimentare din 

localităţile rurale ale 

raionului, prin 

organizarea şi 

participarea la 

evenimente de nivel 

raional, regional, 

naţional şi internaţional. 

Elaborarea unei politici 

publice corespunzătoare. 

2016  



Obiectiv2.  

Dezvoltarea 

capacităţilor de 

producţie a 

gospodăriilor 

agricole 

Program2. 

Asigurarea 

accesului 

fermierilor la 

tehnologii avansate 

în agricultură  

Proiect4. Informarea 

permanentă, conform 

unui plan de lucru, a 

producătorilor agricoli 

despre oportunităţile de 

finanţare naţională 

(acces la subvenţii) şi 

internaţională (granturi 

şi credite preferenţiale). 

2016  

Proiect5. Organizarea în 

comun cu instituţiile 

central şi cele private a 

unei expoziţii anuale de 

acces la tehnologii 

agricole novatoare în 

raion, pentru schimb de 

practice. 

2018  

Proiect6. Organizarea 

oportunităţilor pentru 

crearea a câte cel puţin o 

asociaţie a 

producătorilor mici 

agricoli în fiecare 

localitate din raion. 

2017  

Obiectiv3. 

Îmbunătăţirea 

condiţiilor pentru 

comerţul 

producţiei agricole 

Program3. 

Favorizarea 

proceselor de 

comercializare a 

producţiei agricole  

Proiect7. Facilitarea 

creării a cel puţin 2 pieţe 

model angro la drumul 

R30 

2018  

Proiect8. Crearea bursei 

agricole electronice a 

raionului. 

2017  

Obiectiv4. 

Dezvoltarea 

sectorului 

zootehnic 

Program4.  

Sporirea numărului 

de animale din 

sector 

Proiect9. Organizarea 

campaniilor anuale de 

informare privind de 

eficienţa utilizării vitelor 

de productivitate înaltă 

2016  

Proiect10. Organizarea 

periodică a târgurilor, 

2017  



expoziţii în raion pentru 

crescătorii de animale. 

Obiectiv5.  

Atragerea 

fondurilor 

investiţionale în 

domeniul agricol 

din raion  

Program5. 

Asigurarea 

accesului 

producătorilor 

agricoli la proiecte 

investiţionale 

Proiect11. Elaborarea şi 

distribuirea periodică a 

pliantului informativ 

despre oportunităţile de 

finanţare agricolă 

2016  

Proiect12. Asigurarea 

permanentă a asistenţei 

fermierilor la înscrierea 

proiectelor de atragere 

de fonduri pentru 

dezvoltarea afecerilor în 

agricultură 

2016  

Obiectiv6. 

Dezvoltarea 

Agroturismului  

Program6. 

Favorizarea 

apariţiei caselor 

acomodate 

găzduirii turiştilor 

şi a infrastructurii 

turistice. 

Proiect13. Instruirea 

cetăţenilor înscrierea şi 

obţinerea de granturi în 

domeniul 

agroturismului, prin 

intermediul a cel puţin 2 

laboratoare pe an. 

2016  

Proiect14. Promovarea  

regiunii şi a locaţiilor de 

cazare prin elaborarea şi 

distribuirea ghidului şi a 

hărţii turistice a 

raionului  

2016  

Obiectiv7. 

Dezvoltarea 

turismului 

Vitivinicol  

Program7. 

Mediatizarea 

domeniului 

vitivinicol din raion  

Proiect15. Informarea 

potenţialilor turişti 

despre oportunităţile 

oferite de către 

gospodăriile din raion, 

utilizând panouri rutiere 

şi pliante informative. 

2016  

Obiectiv 8. 

Atragerea 

turiştilor în 

localităţile din 

Program 8. 

Organizarea 

festivalelor 

regionale şi 

Proiect 16. Informarea 

cetăţenilor din raion şi 

din afara lui despre 

sărbătorile şi 

  



raion. naţionale. festivalurile organizate, 

prin plasarea pe pagina 

Consiliului raional a 

anunţurilor despre toate 

evenimentele artistice 

din raion. 

Proiect 17. Organizarea 

a 12 festivaluri locale 

periodice (anuale). 

  

Proiect 18. Organizarea 

unui festival raional 

periodic (anual), de 

exemplu turismului 

ecologic (Nistru) 

  

 

AXA: Educaţie , Cultură şi Sport  

Obiectiv Program Proiect Termen 

de 

implementare 

Opinia, propunerea, obiecția DVS cu referință la obiectiv/program/proiect 

(activitate) cum ar fi: reformularea/reconceptualizarea, excluderea,  

menținerea (în caz că este neexecutat complet sau este relevant în continuare pe anii 

2022-2023), completarea cu noi obiective, activități, etc. 

Obiectiv 1. 

Creşterea 

eficienţei utilizării 

resurselor de către 

reţeaua şcolară 

Program 1. 

Optimizarea 

resurselor materiale 

în cadrul reţelei 

instituţiilor de 

învăţământ 

Proiect 1. Elaborarea 

unui raport de evaluare a 

spaţiilor din edificiile 

reţelei care pot fi 

utilizate alternativ; 

diseminarea către 

potenţialii destinatari. 

2016  

Proiect 2. Elaborarea 

unui Ghid de optimizare 

a cheltuielilor de 

întreţinere a edificiior 

(reeşind din analiza 

complexă a costurilor) şi 

reducere cu 100 % a 

deficitelor bugetare la 

categoria respectivă (de 

exemplu: economisirea 

agentului termic, clase 

2016  



cu predare simultană). 

Proiect 3. Elaborarea 

unui Ghid Metodologic 

destinat managerilor 

instituţiilor de 

învăţământ pentru 

încurajarea suplinirii 

surselor financiare 

extrabugetare (mijloace 

speciale) şi a unui 

management financiar 

proactive. 

2016  

Program 2. 

Reformarea 

structurală a reţelei 

de învăţământ 

general din raion 

Proiect 4. Trasarea 

districtelor şcolare şi 

evaluarea arondării 

corespunzătoare a 

instituţiilor existente, 

inclusiv evaluarea 

numărului necesar de 

şcoli de circumscripţie 

prin analiza cost-

beneficiu. 

2016  

Proiect 5.Elaborarea 

unei politici publice, 

inclusiv analiza cost-

beneficiu, privind 

crearea instituţiilor cu 

program combinat-

complexe educaţionale 

(şcoală primară – 

grădiniţă), pentru cel 

puţin 4 localităţi. 

2017  

Program 3. 

Îmbunătăţirea 

mecanismelor de 

luare a deciziilor 

manageriale, în 

baza faptelor şi 

Proiect 6. Crearea unui 

instrument de colectare 

şi procesare a 

statisticilor din domeniul 

învăţământului, 

conforme cu realitatea, 

2017  



datelor relevante inclusiv evaluarea 

sistematică a nivelului 

de satisfacţie a 

beneficiarilor (elevi). 

Proiect 7. Elaborarea şi 

actualizarea, printr-un 

proces consultativ, a 

Regulamentului raional 

de asigurare a calităţii în 

domeniul educaţiei, 

pentru asigurarea bazei 

normative în acest 

domeniu.  

2017  

Obiectiv 2. 

Îmbunătăţirea 

incluziunii şcolare 

a copiilor cu nevoi 

speciale 

Program 4. 

Evaluarea 

cantitativă a 

necesităţilor de 

resurse umane  

Proiect 8. Elaborarea 

sistematică (de exemplu: 

anual) a unui studiu al 

numărului de copii care 

necesită ajutorul 

specialiştilor (logopezi, 

kinetoterapeuţi) 

2016  

Proiect 9. Elaborarea şi 

implementarea unui plan 

de recrutare a 

specialiştilor, conform 

analizei proiectului 1. 

2017  

Program 5. 

Optimizarea 

resurselor materiale 

pentru dezvoltarea 

incluziunii şcolare 

Proiect 10. Elaborarea 

unui raport de evaluare a 

necesităţilor de transport 

pentru elevi cu CES şi a 

planului de redresare 

corespunzător. 

2018  

Proiect 11. Evaluarea 

eficienţei Fondului 

pentru dezvoltarea 

incluziunii şcolare şi 

elaborarea planului de 

optimizare, de la rezultat 

2019  



scontat la cheltuieli. 

Proiect 12. Formarea a 

30 cadre didactice de 

sprijin. 

2017  

Proiect 13. Elaborarea 

unui proiect de politică 

publică în vederea 

asigurării cu alimentaţie 

a cel puţin 100 de elevi 

din clasele V – IX, care 

frecventează CREI. 

2017  

Proiect 14. 

Implementarea planului 

strategic raional de 

dezvoltare a incluziunii 

școlare şi evaluarea 

metodică 

corespunzătoare. 

2019  

Obiectiv3.  

Diversificarea şi 

creşterea ofertei 

de activităţi 

extracurriculare, 

formatoare de 

deprinderi. 

Program6. 

Atragerea şi 

menţinerea 

specialiştilor în 

domeniul 

învăţământului 

extraşcolar 

Proiect15.Elaborarea şi 

diseminarea ţintită a 

unui Ghid de 

atractivitate a raionului 

Ştefan Vodă pentru 

specialiştii în învăţământ 

extraşcolar. 

2019  

Proiect16. Elaborarea şi 

implementarea unui plan 

de atragere a 40 de 

specialişti în învăţământ 

extraşcolar, pe domenii 

vizate şi cu estimarea 

metodelor de motivare 

materială şi nematerială 

a acestora  

2016  

Program7. 

Reformarea reţelei 

de învăţământ 

extraşcolar  

Proiect17. Elaborarea 

politicii publice de 

încadrare a instituţiilor 

de învăţământ 

2019  



extraşcolar în 

responsabilitatea 

Direcţiei raionale 

educaţie, conform 

Codului educaţiei  

Proiect18. Facilitarea 

elaborării şi 

implemetarii de către 

instituţiile de învăţământ 

extraşcolar a Planului 

strategic de diversificare 

a ofertei educaţionale, 

care ar reflecta cerinţele 

beneficiarilor (elevi). 

2018  

Obiectiv4. 

Creşterea 

succesului şcolar 

prin 

conştientizarea de 

către actorii 

implicaţi a 

importanţei 

alimentaţiei 

sănătoase a 

elevilor  

Program8. 

Campanie de 

sensibilizare a 

actorilor implicaţi. 

Proiect19.Elaboarea şi 

implementarea unei 

politici publice referitor 

la Campania sistematică 

de sensibilizare a 

actorilor implicaţi 

referitor la alimentaţie, 

sănătate şi success 

şcolar (inclusiv 

evenimente anuale de 

vizibilitate, ore 

specializate în instituţii, 

alte evenimente). 

2018  

Program9. Suport 

pentru instituţiile 

de învăţământ şi 

monitorizare. 

Proiect20. Crearea unei 

platforme raionale 

pentru schimb de 

experienţă între 

instituţiile avansate în 

domeniile alimentaţiei 

elevilor şi informării 

corespunzătoare. 

2017  

Proiect21. Elaborarea 

unui mecanism de 

monitorizare şi evaluare 

2017  



a alimentaţiei elevilor, 

inclusiv indicatorii de 

performanţă (rata 

minimă de asigurare, 

respectarea normelor 

conform vârstelor, 

varietatea meniurilor, 

starea sănătăţii, succesul 

şcolar, etc). 

Obiectiv 5. 

Creşterea 

capacităţilor de 

eficientizare a 

resurselor în 

domeniul culturii 

şi transformarea 

acesteia într-un 

domeniu generator 

de venit. 

Program 10. 

Business-plan 

pentru cultură 

generatoare de 

venit. 

Proiect 22. Evaluarea 

specifică a necesităţilor 

de resurse materiale de 

instituţii culturale din 

raion, din perspectiva 

satisfacerii cerinţelor 

beneficiarilor, inclusiv 

analiza cost-beneficiu. 

2016  

Proiect 23. Elaborarea 

şi diseminarea unui 

Ghid metodologic 

destinat managerilor 

instituţiilor culturale, cu 

scopul înrădăcinării unui 

management financiar 

proactiv. 

2017  

Proiect 24. Crearea unui 

mecanism la nivel de 

raion de facilitare a 

generării de venit din 

punct de vedere 

operaţional. 

2018  

Proiect 25. Instituirea 

unui program sistematic 

de instituire a 

managerilor instituţiilor 

cultural, în domeniul 

colectării de fonduri 

(fundraising) şi 

2019  



management financiar 

proactiv. 

Program 11. 

Îmbunătăţirea 

resurselor umane. 

Proiect 26. Elaborarea 

unui sistem / politică 

publică de orientare în 

carieră a potenţialilor 

specialişti în domeniul 

culturii, inclusiv 

metodele de motivare a 

încadrării acestora în 

piaţa muncii în 

domeniul culturii şi 

analiza cost-beneficiu. 

2020  

 

 

AXA: Social şi Sănătate 

Obiectiv Program Proiect Termen 

de 

implementare 

Opinia, propunerea, obiecția DVS cu referință la obiectiv/program/proiect (activitate) 

cum ar fi: reformularea/reconceptualizarea, excluderea,  

menținerea (în caz că este neexecutat complet sau este relevant în continuare pe anii 

2022-2023), completarea cu noi obiective, activități, etc. 

Obiectivul 1. 

Asigurarea traiului 

decent persoanelor 

în etate. 

Programul 1.  

Asigurarea 

funcţionării şi 

extinderea 

capacităţii a 

centrelor de plasare 

a persoanelor 

vulnerabile şi în 

situaţii de risc 

Proiect 1. Crearea unui  

centru nou de plasare. 

2018  

Proiect 2. 

Indentificarea 

partenerilor pentru 

acordarea alimentelor 

şi a ajutorului financiar. 

2017  

Proiect 3. Crearea a 3 

centre de donaţii în 

raion. 

2017  

Proiect 4. 

Îmbunătăţirea bazei 

tehnico-materiale 

(mobilă, echipament, 

utilaj) a centrelor de 

plasare. 

2018  

Obiectivul 2.  Programul 2.  Proiect 5. 2016  



Dezvoltarea reţelei 

de centre 

comunitare 

multifuncţionale 

de asistenţă 

socială. 

Asigurarea 

funcţionării a 4 

centre comunitare 

multifuncţionale de 

asistenţă socială. 

Indentificarea 

partenerilor pentru 

acordarea alimentelor 

şi a ajutorului financiar. 

Proiect 6. 

Îmbunătăţirea bazei 

tehnico-materiale 

(mobilă, echipament, 

utilaj) a centrelor 

comunitare 

multifuncţionale. 

2017  

Proiect 7. Crearea 

cluburilor pe interese 

personale în etate în 

fiecare localitate a 

raionului  

2016  

Obiectivul 3.  

Dezvoltarea reţelei 

de aziluri. 

Programul 3. 

Asigurarea 

funcţionării a 2 

aziluri pentru 

bătrâni. 

Proiect 8. Identificarea 

partenerilor pentru 

acordarea alimentelor 

şi a ajutorului financiar. 

2017  

Proiect 9. 

Îmbunătăţirea bazei 

tehnico-materiale 

(mobilă, echipament, 

utilaj) a azilurilor. 

2018  

Obiectivul 4.  

Sporirea gradului 

de atenţie acordate 

persoanelor 

nevoiaşe, 

copilului, familiei 

şi a grupurilor 

discriminate. 

Programul 5.  

Sensibilizarea 

societăţii şi 

formarea opinii 

publice privind 

problemele 

persoanelor 

nevoiaşe, ale 

copilului şi familiei 

prin intermediul a 

campaniilor de 

sensibillizare 

sistematice 

 2016  



Programul 6.  

Elaborarea unui 

program de acţiuni  

şi combatere a 

tuturor formelor de 

discriminare. 

   

Obiectivul 5.  

Sporirea 

capacităţilor 

profesionale ale 

angajaţilor din 

domeniul 

asistenţei sociale 

Programul 6. 

Instruirea continuă 

a personalului din 

domeniu. 

Proiect 10. 

Desfăşurarea a 4 

seminare tematice 

anuale. 

2016  

Proiect 11.Asigurarea 

permanentă a asistenţei 

metodologice în 

vederea dezvoltării 

serviciilor sociale 

alternative la nivel 

comunitar. 

2016  

Obiectivul 6. 

Eficientizarea 

funcţionării 

Agenţiei pentru  

ocuparea forţei de 

muncă. 

Programul 7. 

Combaterea 

şomajului în raion  

Proiect 12.Lărgirea 

bazei de date cu 

oportunităţi de muncă 

în raion şi publicarea ei 

pe pagina Consiliului 

Raional. 

2016  

Proiect 13.Dezvoltarea 

spiritului antreprenorial 

la cetăţeni prin 

organizarea unui târg-

expoziţie a tinerilor 

antreprenori. 

2017  

Proiect 14.Elaborarea 

unei politici publice de 

asigurare permanentă a 

protecţiei sociale a 

persoanelor aflate în 

căutarea locului de 

2016  



muncă. Organizarea 

târgurilor periodice a 

locurilor de muncă. 

Obiectivul 7.  

Asigurarea cu 

cadre medicale 

calificate a 

instituţiilor 

medicale 

Prpgramul 8.  

Atragerea tinerilor 

în instituţiile 

medicale  

Proiect 15. 

Organizarea proceselor 

de desfăşurare a 

rezidenţiatului tinerilor 

specialişti pentru cel 

puţin 2 ani în 

instituţiile medicale ale 

raionului. 

2020  

Obiectivul 8.  

Asigurarea 

accesului 

locuitorilor tuturor 

localităţilor 

raionului la 

servicii medicale 

de calitate 

 

Programul 9. 

Crearea unui centru 

pentru persoanele 

cu boli psiho-

neurologice 

 2021  

Programul 10.  

Dezvoltarea 

asistenţei medicale  

de urgenţă 

   

Programul 11.  

Optimizarea şi 

prioritizarea 

implementării 

programe3lor 

raionale în 

domeniul 

sănătăţii(hepatite , 

deficienţa de fier , 

diabet zaharat, 

HIV/SIDA, 

imunizări , maladii 

iododeficitare , 

rabie, tuberculoză, 

etc.) 

   



Programul 12. 

Crearea unei agende 

unice a tuturor 

instituţiilor 

medicale din raion 

Obiectivul 9. 

Asigurarea bazei 

materiale şi 

instituţiilor 

medicale din raion 

Programul 13. 

Dotarea completă 

cu echipament 

medical a 

instituţiilor 

medicale din raion 

 2016  

Obiectivul 10.  

Promovarea 

modului sănătos de 

viaţă. 

. Programul 14. 

Elaborarea 

ghidurilor 

trimestriale de 

educare a populaţiei 

privind promovarea 

modului sănătos de 

viaţă şi distribuirea 

acestora întoate 

localităţile raionului 

Proiect 16. 

Desfăşurarea 

sistematică a 

campaniilor privind 

renunţarea la 

consumuri de vinuri, 

inclusiv natural, de 

băuturi alcoolice şi 

bere. 

2016  

Proiect 17. 

Desfăşurarea 
2016  



sistematică a 

campaniilor având 

drept scop diminuarea 

fumatului în raion. 

 

 

AXA: Mediu 

Obiectiv Program Proiect Termen 

de 

implementare 

Opinia, propunerea, obiecția DVS cu referință la obiectiv/program/proiect (activitate) 

cum ar fi: reformularea/reconceptualizarea, excluderea,  

menținerea (în caz că este neexecutat complet sau este relevant în continuare pe anii 

2022-2023), completarea cu noi obiective, activități, etc. 

Obiectiv 1.  

Dezvoltarea reţelei 

de apeducte şi 

furnizarea apei 

potabile de calitate 

Programul 1.  

A asigura cu apă 

potabilă 100% din 

localităţi  

 2020  

Programul 2.  

A elabora un studiu 

privind necesitatea 

înlocuirii 

apeductelor din 

metal cu apeducte 

din plastic 

 2017  

Programul 3.  

A asigura 

respectarea a 100% 

din zonele de 

protecţie din 

preajma sondelor 

arteziene 

 2018  

Programul 4.  

A elabora un studiu 

privind depistarea 

alternativelor 

pentru haznalele 

neimpermiabile din 

prejma 

gospodăriilor. 

 2016  



Programul 5.  

A informa 100% 

din populaţie în 

privinţa calităţii 

apei. 

 2016  

Obiectivul 2. 

Lichidarea 

gunoiştelor 

neautorizate, 

colectarea 

eficientă a 

deşeurilor solide şi 

eliminarea 

riscurilor generate 

de depozitele de 

chimicale 

Programul 6.  

A lichida 100 % din 

gunoiştile 

neautorizate  

 2018  

Programul 7.  

A informa 100 % 

din primării în 

privinţa 

procedurilor de 

autorizare a 

gunoiştelor. 

 2016  

Programul 8. 

A elabora un studiu 

privind necesitatea 

de gunoişti 

autorizate în raion, 

luând în 

considerare 

documentele 

strategice naţionale 

şi regionale în 

domeniu 

 2017  

Programul 9.  

A încuraja 

funcţionarii 

serviciilor de 

colectare a 

gunoiului în 100 % 

din localităţi 

Proiectul 1. A semna 

acorduri bilaterale dintre 

Consiliul Raional şi 100 

% dintre primării 

(unitate de transport, 

tomberoane (platforme 

de colectare a 

gunoiului), depozite / 

platforme de stocare 

temporară a deşeurilor 

solide de uz 

2017  



intercomunal etc). 

Proiectul 2. A asigura 

separarea deşeurilor 

solide în 100 % de 

localităţi. 

2020  

Proiectul 3. A informa 

100 % din populaţie în 

privinţa procedurilor de 

colectare a deşeurilor 

solide (separare, orar, 

tarif, ambalajul folosit, 

etc). 

2018  

Programul 10.  

A asigura 

accesibilitatea a 

100 % din 

gunoiştele 

autorizate 

(autospeciale, 

vehicule personale) 

 2017  

Programul 11.  

A construi 

sarcofage de 

conservare a 

chimicalelor pentru 

100 % din vechile 

depozite de 

chimicale  

 2021  

Obiectivul 3. 

Construcţia 

sistemelor de 

canalizare cu 

respectarea 

normelor de 

Programul 12. 

A asigura cu 

canalizare 100% 

din clădirile de 

menire socială din 

localităţile 

 2019  



evacuare a apelor 

uzate  

raionului. 

Programul 13. 

A asigura cu staţii 

de epurare 100% 

din sistemele de 

canalizare existente 

în localităţile 

raionului  

 2020  

Programul 14. 

A reutila/reajusta 

100% din staţiile de 

epurare vechi din 

localităţile raionului 

 2017  

Programul 15. 

A asigura 

respectarea 

standardelor 

ecologice la 

evacuarea apelor 

uzate de către 100% 

de întreprinderile 

industrial din raion 

 2020  

Programul 16. 

A elabora Planul 

raional de 

construcţie a 

sistemelor de 

canalizare în 

corespundere cu 

documentele 

strategice naţionale 

şi raionale  

 2016  

Obiectivul 4.  

Sporirea gradului 

de împădurire  

Programul 17. 

A contribui la 

informarea a 100 % 

din populaţie 

despre importanţa 

fâşiilor forestiere de 

 2016  



protecţie. 

Programul 18. 

A contribui la 

împădurirea a 100 

% din terenurile 

degradabile 

 2018  

Obiectivul 5. 

Gestionarea 

eficientă a 

riscurilor naturale 

Programul 19. 

A contribui la 

eliminarea riscului 

de inundaţie pentru 

100% dinpopulaţie. 

 2017  

Obiectivul 6. 

Oferirea suportului 

metodologic 

pentru primării, în 

privinţa 

procedurilor de 

accesare a 

fondurilor 

naţionale şi 

internaţionale  

Programul 20. 

A elabora un ghid 

metodologic 

privind paşii ce 

trebuie întreprinşi 

inainte de 

înaintarea dosarelor 

de finanţare. 

 2016  

 

 

AXA: Capacitatea Administrativă şi Cooperarea teritorială 

Obiectiv Program Proiect Termen 

de 

implementare 

Opinia, propunerea, obiecția DVS cu referință la obiectiv/program/proiect 

(activitate) cum ar fi: reformularea/reconceptualizarea, excluderea,  

menținerea (în caz că este neexecutat complet sau este relevant în continuare pe anii 

2022-2023), completarea cu noi obiective, activități, etc. 

Obiectiv 1.  

Îmbunătăţirea 

capacităţii 

organizatorice în 

cadrul aparatului 

Preşedintelui, 

primăriilor şi 

consiliilor locale 

Programul 1. 

Realizarea unui 

studiu complex al 

proceselor de 

administrare, 

numărului de 

regulamente interne 

necesare care ţin de 

aparatul 

Preşedintelui 

Proiect 1. Elaborarea sau 

îmbunătăţirea a 100% din 

regulamentele interne 

existente / necesare în 

cadrul aparatului 

Preşedintelui raionului, 

Consiliului raional, 

primăriile şi consiliile 

locale. 

Confruntarea şi 

2016  



raionului, 

Consiliului raional, 

primăriile şi 

consiliile locale, cu 

confruntarea 

competenţelor 

legale şi a 

practicelor de 

moment. 

delimitarea 

competenţelor. 

Programul 2.  

Elaborarea 

programelor, 

proiectelor , 

politicelor publice 

şi acţiunilor în 

corespundere cu 

obiectivele 

Strategiei de 

dezvoltare a 

raionului Ştefan 

Vodă, cu 

specificarea 

oportunităţilor de 

finanţare (inclusiv 

extrabugetară) 

Proiectul 2.Proiectarea, 

implementarea şi 

ajustarea sistemului 

informaţional intern al 

APL de nivelul I şi II (de 

exemplu: e-acte locale) 

2017  

Proiectul 3.Dezvoltarea a 

cel puţin 6 registre 

electronice de ţinere a 

evidenţei raionale/ locale 

pe domenii prioritare 

conform evaluării. 

2017  

Proiectul 4.Elaborarea 

/actualizarea în proporţii 

de 100% a fişelor de post 

cu participarea în acest 

proces a funcţionarilor 

publici din aparatul 

Preşedintelui, a 

primarilor, direcţiilor şi 

secţiilor Consiliului 

Raional. 

2017  

Obiectivul 2. 

Îmbunătăţirea 

capacităţii de 

relaţionare şi 

transparenţă în 

activitatea APL 

Programul 3. 

Elaborarea unui 

studiu pentru 

dezvoltarea, 

implementarea 

şi/sau integrarea 

procedurelor de 

Proiectul 5. Dezvoltarea 

unui mecanism de 

guvernare participativă 

între CR , societatea 

civilă şi mediul de 

afaceri. 

2016  

Proiectul 6. Elaborarea a 2017  



cooperare între 

administraţia 

centrală şi locală, 

precum şi între 

autorităţile locale şi 

şcoli / spitale / 

servicii de asistenţă 

socială 

descentralizate sau 

alte structuri 

implicate în 

procesul de 

descentralizare 

2 mecanisme şi/sau 

proceduri de desfăşurare a 

audierilor şi consultărilor 

publice, în scopul 

asigurării transparenţii 

decizionale în cadrul 

autorităţilor publice 

locale de ambele niveluri. 

Proiectul 7. Elaborarea şi 

punerea în aplicarea a 

unui Ghid practice de 

relaţionare pentru uzul 

aleşilor locali şi a 

funcţionarilor din 

administraţie, care să 

conţină diagrama 

competenţelor/atribuţiilor, 

structurilor de diferite 

niveluri.Diseminarea 

acestuia şi instruirea 

beneficiarilor. 

2018  

Proiectul 8. Elaborarea şi 

implementarea a 3 hărţi 

de cooperare teritorială. 

(intra-raională: cu APL I 

inclusiv prin micro 

regiuni, servicii 

desconcentrate a APC şi 

regiile autonome; inter-

ragionale: Transnistria, 

Căuşeni, Cahul etc.; 

internaţională: Odesa, 

Belgorod-Dnestrovsk, 

România, Italia etc.) pe 

diferite sectoare de 

activitate. 

2017  

Proiectul 9. Organizarea 

unui set de activităţi de 
  



schimb de experienţă şi a 

vizitelor de studiu cu 

participarea funcţionarilor 

din raion şi a celor din 

străinătate, în baza unei 

agende prestabilite. 

Obiectivul 3. 

Îmbunătăţirea 

capacităţii de 

realizare a 

competenţelor şi 

prestarea 

serviciilor publice 

la  

nivel regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul 4.  

Dezvoltarea unui 

instrument de 

studiere cantitativă 

periodic a 

satisfacţiei 

beneficiarilor în 

raport de serviciile 

publice (de 

exemplu: sondaje 

faţă în faţă, sondaje 

telefonice, etc.) 

inclusive 

publicarea şi 

diseminarea 

rezultatelor acestui 

indice al satisfacţiei 

 2016  

Programul 5. 

Stabilirea unui 

diagnostic 

organizaţional al 

CR bazat pe analiza 

posturilor , pe 

principiile de 

proiecte şi 

schimbare 

organizaţională. 

Eliminarea 

posturilor care şi-au 

pierdut utilitatea 

funcţională, 

concomitant cu 

Proiectul 10. 

Elaborarea unui program 

operaţional comun al CR 

şi Oficiului Teritorial 

Căuşeni al Cancelariei de 

Stat cu privire la prestarea 

către cetăţenii raionului a 

serviciilor publice 

îmbunătăţite . 

2017  



 

 

 

 

 

 

infiinţarea de 

structuri/funcţii 

care să susţină 

noile nevoi de 

dezvoltare 

instituţională.  

      

    Obiectivul 4. 

Îmbunătăţirea 

capacităţii de 

management al 

funcţionarilor 

publici 

Programul 6. 

Stabilirea unui 

diagnostic 

organizaţional al 

CR, bazat pe 

analiza costului, pe 

principiile de  

proiectare şi 

schimbare  

organizaţională. 

Eliminarea 

posturilor care şi-au 

pierdut utilitatea  

funcţională, 

concomitent cu 

infiinţarea de 

structuri / funcţii 

care să susţină 

noile nevoi de 

dezvoltare 

instituţională (de 

exemplu: domeniul 

turistic şi de 

atragerilor a 

Proiect 11. 
Evaluarea anuală a 

performanţei profesionale 

şi necesităţilor de 

instruire a 100% din 

funcţionarii publici ai 

APL de ambele niveluri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  

Proiectul 12.Elaborarea 

şi implementarea anuală a 

planurilor individuale de 

instruire pentru 100% din 

funcţionarii publici ai 

APL de ambele  

 

 

2017  



investiţiilor – 

crearea Direcţiei de 

management de  

proiecte raionale 

Proiectul 13. 

Instruirea funcţionarilor 

publici în conformitate cu 

7 planuri în domeniu: 

gestionarea proiectelor, 

finanţelor, achiziţiilor 

publice, limbilor străine , 

managementul strategic şi 

managementul pe 

obiective, PR –ului şi 

transparenţei actului 

decizional , planificării 

urbane şi serviciilor 

naţionale. niveluri. 

2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul 7. 

Formarea 

profesională a 40 

funcţionari publici 

din APL din 

raionul Ştefan 

Vodă în domeniul 

planificării 

strategice, realizării 

şi gestionării 

proiectelor .. 

Proiectul 14. 

Crearea în cadrul 

Aparatului Preşedintelui a 

unei subdiviziuni de 

management de programe 

strategice , programe 

operaţionale şi proiecte 

rationale. 

2016  

 

 

 

Obiectivul 5. 

Îmbunătăţirea 

capacităţii de 

planificare 

strategică  

Programul 8 

Elaboraea 

metodelor de 

colectare, stocare 

electronică şi 

cascadare a 

rezultatelor 

vizitelor în teritoriu 

ale Preşedintelui, 

vicepreşedintilor 

raionului, şefilor de 

direcţii şi secţii ale 

CR, fiind 

Proiectul 15.  
Elaborarea ghidului 

practic privind 

planificarea strategică şi 

atragerea investiţiilor 

pentru uzul aleşilor locali 

, personalului de 

specialitate şi 

funcţionarilor APL. 

2016  

Proiectul 16. 

Elaborarea şi aprobarea 

unui plan de evaluare şi 

monitorizare a mersului 

2016  



materializate prin 

programe, planuri 

de acţiuni, persoane 

responsabile în 

planul strategic 

general al raionului 

 

 

implementării Strategiei 

raionale Ştefan Vodă 

 

 

 

 

Proiectul 17. 
Prezentarea, o dată la 6 

luni , a rapoartelor 

simestriale privind mersul 

implementării Strategiei 

raionale în cadrul şedinţei 

consiliului. 

 

  

Obiectivul 6. 

Îmbunătăţirea 

capacităţii 

accesului fizic la 

serviciile publice 

Programul 9. 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

stradale /în edificii 

Proiectul 18. 

Asigurarea fluidizării 

traficului şi a locurilor de 

parcare în centrul orașului 

Ştefan Vodă, inclusiv 

pavaj stradal, mobilă 

stradală, iluminare 

îmbunătăţită, etc. 

2020  

Proiectul 19. 

Instalarea indicatorilor de 

localizare a serviciilor 

publice pe strazi şi 

edificii. Amplasarea unei 

hărţi de localizare a 

tuturor serviciilor publice 

a raionale (inclusiv 

desconcentrate a APC) în 

oraşul Ştefan Vodă. 

2016  

Programul 10. 

Crearea 

instrumentelor de 

Proiectul 20. Asiguarea 

accesului fizic şi online la 

100% din serviciile 

2016  



acces facilitat la 

servicii publice 

prestate de APL de 

nivelul I şi II inclusiv. 

Proiectul 21.Crearea unui 

Ghişeu Unic de prestare a 

tuturor serviciilor publice 

raionale într-un singur 

loc, conform 

metodologiei elaborate 

corespunzător.  

  

Obiectivul 7. 

Îmbunătăţirea 

capacităţii 

managementului 

financiar. 

Programul 11.  

Elaborarea, o dată 

la 2 ani, a cadrului 

bugetar raional pe 

termen mediu. 

Proiectul 22. Elaborarea 

unei politici publice cu 

privire la promovarea în 

practică a 

managementului financiar 

al metodelor şi tehnicilor 

moderne de bugetare, 

inclusiv al bugetării în 

bază de performanţă şi în 

funcţie de obiectiv-ţinţă. 

  

Proiectul 23.Elaborarea 

unei politici publice cu 

privire la activitatea 

comună a CR, agenţilor 

economici din teritoriu, 

Inspectoratului fiscal, 

Direcţiei raionale 

statistică, APL nivel I în 

scopul majorării 

veniturilor proprii. 

  

 


