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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

 
 

Raionul Șoldănești a fost la rândul lui parte din acest proces, reinventându-se 
urmărind impactul noilor factori economici, tehnologici și sociali. 

Strategia de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2021-2026 se 
coordonează, la nivel național, cu obiectivele Strategiei Moldva 2030  și cu Noul 
Concept (Paradigmă) al dezvoltării regionale și concluziile analizei diagnostică a 
tendințelor actuale de dezvoltare teritorială a țării. 

Contextul actual al dezvoltării socio-economice a raionului Șoldănești se 
caracterizează de un șir de provocări majore, care afectează negativ competitivitatea 
economică a raionului la nivel regional și indicatorii medii de calitate a vieții, 
influențând negativ perpetuarea migrației externe și interne. 

Strategia de dezvoltarea socio-economică a raionului Șoldănești (SDSE) 2021-
2026, în calitate de document de politică publică de planificare strategică a dezvoltării 
raionului,reprezintă viziunea și prioritățile Guvernului Republicii Moldova de abordare 
a dimensiunilor teritoriale a intervențiilor sectoriale, precum și relațiile instituționale 
care să faciliteze parteneriatul dintre toți actorii la nivel local implicați în îmbunătățirea 
calității vieții cetățenilor. 

La elaborarea prezentei Strategii s-a ținut cont de prevederile Titlului IV, 
Capitolul 20 ”Dezvoltare regională, cooperarea la nivel transfrontalier și regional” al 
Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, ratificat de 
Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 112/2014. 

 
NICOLAE MÎNDRU,  
Preşedintele raionului              

Raionul Șoldănești este o unitate 
administrativ-teritorială din regiunea de 
dezvoltare Centru a Republicii Moldova. 
Pentru o dezvoltare durabilă şi structurată a 
raionului Șoldănești, administraţia locală a 
demarat, în anul 2021, elaborarea Strategiei de 
dezvoltare socio-economică a raionului, 
finanţat din bugetul raional.  
Globalizarea a provocat multe schimbări 
economice și sociale, influențând rolul jucat 
de comunitățile urbane și rurale, precum și 
performanțele sectorului public și privat. 
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INTRODUCERE 

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Șoldănești (SDSER) 
reprezintă un document, care are drept scop primordial creşterea nivelului de trai al 
populaţiei din raion. Perioada de planificare prevăzută de SDSER este 2021- 2026. 

Astfel, Strategie de dezvoltare socio-economică a raionului Șoldănești până în 
anul 2026 (în continuare ”Strategia”) va asigura corelarea dintre SND Moldova 2030 și 
programele pe termen mediu - în calitate de instrumente de operaționalizare, în 
contextul implementării primului din cei patru piloni ai dezvoltării durabile a Republicii 
Moldova. 

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”, proiectul căreia a fost aprobat 
de Guvernul Republicii Moldova, urmează a fi contribuția Republicii Moldova la 
realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată de către țările membre 
ale Organizației Națiunilor Unite în septembrie 2015 (în continuare ”Agenda globală 
2030”), respectiv transpune în cadrul național de planificare strategică pentru același 
orizont de timp principiile, țintele (în special cele considerate acceleratori ai dezvoltării) 
și indicatorii Agendei 2030, adaptați la contextul național al Republicii Moldova. 
Totodată, urmând imperativul integrării europene, exprimat prin implementarea 
Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (UE), SND 
Moldova 2030 adoptă conceptul utilizat de țările UE pentru măsurarea calității vieții 
oamenilor în 10 dimensiuni, sporirea calității vieții fiind scopul strategic al 
documentului. 

SND Moldova 2030 indică domeniile și direcțiile prioritare de intervenție pentru 
dezvoltarea durabilă pe termen lung a Republicii Moldova și reprezintă documentul 
strategic de referință pentru toate documentele de politici la nivel național, regional și 
local, urmând ca autoritățile publice centrale să întreprindă măsurile necesare pentru 
transpunerea acestora în strategiile subsecvente. 

La fel în procesul de elaborare a Strategiei, s-a ținut cont de recomandările 
Regulamentului aprobat prin Hotărărea Guvernului nr.386 din 17.06.2020 cu privire la 
planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
documentelor de politici publice.  

Strategie de dezvoltare socio-economică a raionului Șoldănești este un document 
complex, elaborat printr-un larg parteneriat, care are la bază documentele de programare 
locală, regională, naţională şi internaţională.  

SDSER Șoldănești a fost elaborată ținând cont de situația actuală a raionului 
Șoldănești, de necesitățile și oportunitățile existente atât în raion, cât și la nivel de țară. 
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Aceasta a fost elaborată după principiul de planificare “de jos în sus”. În SDSER 
Șoldănești au fost abordate complex domeniile de dezvoltare socio-economică a 
raionului în context regional și național, analizându-se situația existentă, cauzele și 
problemele majore ce stau la baza acesteia, precum și oferite propuneri relevante pentru 
depășirea problemelor și obținerea unei dezvoltări a raionului atât din punct de vedere 
social, cât și economic. 

Metodologia de actualizare a SDSER Șoldănești a constat din următorii paşi: 

- Crearea consensului la nivel local.  
- Colectarea datelor necesare s-a desfăşurat paralel cu activităţile participative 

organizate pentru a oferi suportul necesar aplicării criteriilor de prioritizare 
stabilite. La această etapă au fost antrenate instituţii locale, au fost colectate 
informaţii (în principal informaţii statistice), privind domeniile şi activităţile luate 
în analiză 

- Evaluarea aspectelor favorabile şi nefavorabile, precum şi a oportunităţilor şi 
ameninţărilor asupra dezvoltării socio-economice realizată cu ajutorul Analizei 
SWOT. 

- Elaborarea SDSER, pe baza resurselor existente şi potenţiale, a posibilităţilor de 
valorificare a oportunităţilor identificate, a posibilităţilor de 
eliminare/diminuare/evitare a punctelor slabe şi posibilităţile de 
prevenire/contraatac a ameninţărilor, au fost identificate viziunea strategică de 
dezvoltare sau obiectivele generale şi au fost trasate priorităţile publice aferente 
fiecărui obiectiv în parte. În cadrul priorităţilor strategice au fost propuse 
programe specifice, care pot fi dezvoltate prin implementarea de proiecte 
concrete, ce vor putea beneficia de finanţare prin programele active în perioada 
de planificare.  

- Stabilirea viziunii şi a obiectivelor generale au fost realizate în concordanţă cu 
politicile şi direcţiile generale adoptate de principalele documente strategice 
raionale, regionale, naţionale. 
Strategia propune o abordare nouă şi mai practică în procesul de modernizare a 

modului de funcţionare a administraţiei publice, schimbările iniţiale au ţinut aproape 
exclusiv de mecanismele interne ale Consiliului raional la nivel local. 

Ţinînd cont de această abordare, Strategia se axează pe următoarele componente ale 
administraţiei publice: 

 Responsabilizarea administraţiei publice – raţionalizarea structurii Guvernului; 
consolidarea administraţiei publice; transparenţa decizională; responsabilizarea 
instituţională; 

 Elaborarea politicilor publice – planificarea strategică şi operaţională; analiza şi 
consultarea politicilor; coordonarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor; 
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 Modernizarea serviciilor publice– satisfacţia clienţilor şi managementul 
calităţii; reingineria proceselor şi crearea ghişeele unice; e-Guvernarea;  

 Managementul finanţelor publice– prognoza macroeconomică; colectarea 
veniturilor; planificarea şi executarea bugetului; achiziţiile publice; controlul 
financiar public intern; raportarea financiară. 

Procesul de elaborare a strategiei a fost finisat de către membrii grupului de lucru 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare al Raionului (CESDR), creat prin dispoziţia 
Preşedintelui raionului cu suportul logistic oferit de către experţii locali  în perioada 
mai-septembrie 2021. 

În acest scop a fost stabilit un acord iniţial între echipa de experţi şi administratia 
raionului cu privire la acţiunile comune ulterioare în cadrul procesului de planificare 
strategică. Rolul iniţial care i-a revenit administraţiei raionale a fost cel de a identifica 
persoanele cu autoritatea şi competenţa necesară din diverse domenii de activitate 
pentru a fi implicate in procesul de planificare la diferite etape – de la colectarea de date 
relevante până la abordarea multiaspectuală a problemelor şi lansarea soluţiilor pentru 
depăşirea lor. 

În cadrul elaborării strategiei au fost realizate studii orientate spre efectuarea unui 
diagnostic a situatiei socio-economice a localităţilor raionului, a problemelor majore cu 
care se confrunta comunitatile din raion.  

În baza analizei principalelor probleme de diferit ordin (sociale, economice, de 
infrastructură, ecologice, etc.) care afecteaza comunităţile, au fost oferite recomandări 
pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socială şi economică pentru un termen mediu 
de 6 ani. 

Viziunea și abordările SDSE a raionului Șoldănești 2021-2026 sunt aliniate la 
prevederile SND Moldova 2030, inclusiv din perspectiva considerării principiilor și 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei globale 2030, rezultatelor analizei 
situației, viziunii strategice, obiectivelor, impactului scontat și indicatorilor de 
monitorizare și evaluare cu referire la fiecare din obiectivele strategice vizate. 

Prin intermediul strategiei se va urmării dezvoltarea raionului într-un mod 
controlat, abordând cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume: 
dimensiunea ecologică, dimensiunea economică şi cea socială, orientată spre 
îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu 
mediul natural, bazându-se pe studii şi cercetări, precum şi pe documentare de natură 
demografică, economică, statistică şi de protecţia mediului. 
 
 
 



 

11 
 

PRINCIPIILE BUNEI GUVERNĂRI LA NIVEL LOCAL 

Principiile care stau la baza implementării prezentei Strategii reflectă principiile 
bunei guvernări recunoscute şi aplicate la nivelul Uniunii Europene prin Carta Albă a 
Guvernării şi prin Ghidul privind calitatea administraţiei publice ambele documente 
aprobate de Comisia Europeană, şi principiile pentru guvernare la nivel local, 
recomandate de Consiliul Europei: 

Legalitate. Buna guvernare începe prin aplicarea statului de drept. Autorităţile 
publice locale respectă pe deplin cadrul legal, iar deciziile şi reglementările sînt 
aprobate în strictă corespundere cu procedurile stabilite prin lege şi sînt puse în aplicare 
în mod imparţial. În ceea ce priveşte nemijlocit reforma administraţiei publice, 
reglementările vor stabili clar responsabilităţile autorităţilor, regulile de funcţionare a 
sistemelor şi mecanismele de luare a deciziilor în implementarea componentelor 
acesteia. 

Descentralizarea, autonomie locală şi subsidiaritate. Garantarea dreptului şi 
capacităţii efective a autorităţilor publice locale de a reglementa şi gestiona, conform 
legii, sub propria lor responsabilitate şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă 
din treburile publice, precum şi exercitarea responsabilităţilor publice de către 
autorităţile care sînt cel mai aproape de cetăţeni, cu excepţia cazurilor în care intervenţia 
autorităţilor de nivel superior prezintă avantaje evidente ce rezultă din volumul şi natura 
responsabilităţilor şi din necesitatea de a asigura eficacitatea acţiunii publice.  În 
procesul de descentralizare şi  reformare a administraţiei publice la nivel local se va 
urmări asigurarea sinergiei cu prezenta   

Parteneriat şi dialog instituţional.Garantarea posibilităţilor reale de cooperare 
între autorităţile centrale şi locale, sectorul privat şi societatea civilă, precum şi 
informarea şi consultarea de către stat, în timp util, a autorităţilor publice locale, în 
procesul de planificare şi de luare a deciziilor, prin structurile lor asociative. 

Integritate. În afara reglementărilor legale, administraţia publică trebuie să facă 
lucrurile corect astfel încît să fie un partener onest şi de încredere pentru cetăţeni şi 
pentru mediul de afaceri. Etica, integritatea şi onestitatea individuală a funcţionarilor 
publici este un element inerent în acest sens. Conflictul de interese este declarat în timp 
util, iar persoanele implicate se abţin de la luarea deciziilor corespunzătoare. 
Combaterea corupţiei este o condiţie obligatorie pentru modernizarea administraţiei 
publice, prin urmare există măsuri eficiente de prevenire şi combatere a tuturor formelor 
de corupţie. 

Participare, imparţialitate şi incluziune. Participarea cetăţenilor este extinsă pe 
întregul lanţ al procesului politic, de la concepţie la implementare. Administraţia 
publică aplică tratament egal tuturor cetăţenilor şi mediului de afaceri, ceea ce implică 
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respect faţă de toţi, corectitudine şi echitate, obiectivitate în procesul de luare a 
deciziilor, precum şi evitarea discriminării. În domeniul de competenţă al autorităţilor 
de orice nivel, drepturile omului sînt respectate, protejate şi implementate. În formularea 
deciziilor sale, autorităţile publice promovează coeziunea socială şi integrarea zonelor 
dezavantajate. 

 Deschidere şi transparenţă. Deciziile trebuie să fie formulate, aprobate şi 
puse în aplicare urmînd reguli şi proceduri clare. Toată informaţia cu caracter public 
este accesibilă. Informaţia privind deciziile, implementarea politicilor şi rezultatele este 
disponibilă publicului larg, astfel încît orice cetăţean să aibă posibilitatea de a 
supraveghea şi de a contribui la activitatea autorităţilor publice centrale şi locale.  

 Profesionalism. Abilităţile profesionale ale celor care asigură guvernanţa sînt 
permanent menţinute şi consolidate pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele şi impactul. 
Funcţionarii publici sînt motivaţi pentru a-şi îmbunătăţi performanţa. Metode şi 
proceduri practice sînt elaborate şi utilizate pentru a transpune abilităţile în rezultate mai 
bune. 

 Centrarea pe cetăţean. Activitatea, structura, procedurile şi deciziile 
administraţiei publice justifică aşteptările şi nevoile cetăţenilor. Informaţia privind 
procesul decizional şi activitatea administraţiei publice este oferită corect şi la timp, 
serviciile publice sînt prestate corespunzător, iar cererile şi reclamaţiile sînt soluţionate 
într-un interval de timp rezonabil.  

 Eficienţă şi eficacitate. Administraţia publică administrează procesele, 
politicile, strategiile, proiectele, serviciile şi sursele disponibile pentru a obţine cele mai 
bune rezultate pentru comunităţi, cetăţeni şi mediul de afaceri, în corespundere cu 
obiectivele stabilite şi angajamentele asumate. Sistemele de management al 
performanţei evaluează şi sporesc eficienţa şi eficacitatea serviciului public. 

 Viziune şi durabilitate. Administraţia trebuie să ia în vizor optimizările şi 
eficienţa pe termen mediu şi lung. Nevoile generaţiilor viitoare sînt luate în considerare 
în politicile curente. Deciziile tind să internalizeze toate costurile şi să nu transfere 
problemele şi tensiunile, fie de mediu, structurale, financiare, economice sau sociale, 
spre generaţiile viitoare.  

 Responsabilitate. Rolul fiecărei instituţii, organ colegial şi actor în procesul de 
elaborare a politicilor publice este clar stabilit, aceştia fiind responsabili de deciziile pe 
care le iau. Toate deciziile sînt expuse şi explicate. Există mecanisme eficiente 
împotriva administrării necorespunzătoare şi împotriva acţiunilor autorităţilor care 
încalcă legislaţia şi dreptul cetăţenilor. 
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1.1 CARACTERISTICA GENERALĂ A RAIONULUI 
ȘOLDĂNEȘTI 

 
Raionul Şoldăneşti este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, pe 

malul drept  al rîului Nistru. În partea de nord şi nord–vest, raionul are hotare 
administrative cu raionul Floreşti, la sud-vest cu raionul Teleneşti, la sud şi sud-est cu 
raionul Rezina, la est cu UAT din stînga Nistrului. 

Din componenţa raionului fac parte 33 localităţi, concentrate în 23 primării, cele 
mai mari fiind satele Cotiujenii Mari, Olişcani, Cuşmirca, Cobîlea. Raionul Şoldăneşti 
cuprinde 1,8% din suprafaţa totală a Republicii Moldova.  

Populaţia raionului la situația 01.01.2021 constituie 37,3 mii persoane, inclusiv 
populația urbana - 5.9 mii si populația rurală - 31.4 mii. Numărul populației prezente pe 
unele grupe de vîrstă este indicat în tabelul 1 din anexa 1. Preponderent predomină 
populația de vîrstă 15-57/62 ani. Raionul Şoldăneşti se caracterizează printr-o densitate 
a populaţiei relativ joasă, 75 locuitori/km2, media pe raioanele republicii fiind 90 
locuitori/km2 

Doar 16% din populaţie locuieşte în mediul urban (or. Şoldăneşti), în timp ce cea 
mai mare parte a populaţiei (84%) locuieşte în mediul rural. Potrivit datelor statistice 
(statistica.md), 52,1% din populaţia or. Şoldăneşti este reprezentată de femei, în timp ce 
în sate, numărul femeilor reprezintă aproximativ 51% din numărul total al populaţiei 

 

Figura 1.  Harta fizică a raionului  Șoldănești 

Sursa: Secția Cultură, tineret și sport  

  

Orasul Șoldanesti este centru administrativ si cultural al raionului. Este stuat la 
106, rm de capital Republicii – Chișinău. 

http://soldanesti.md/wp-content/uploads/2018/07/Harta-raionului-?old?ne?ti-fig.1.jpg
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Fiura 2.  Harta administrativă a raionului Șoldănești 

Sursa: Secția Cultură, tineret și sport 

Teritoriul raionului este situat în limitele Podişului Nistrului, relieful este moderat 
fragmentat şi reprezentat prin podişuri, dealuri joase şi vîlcele largi, iar interfluviile au 
formă de şiruri deluroase. Pe alocuri se întîlnesc dealuri izolate în formă de cupolă. 
Altitudinile absolute sunt cuprinse între 200-300 m. Altitudinea maximă deasupra mării 
338 m, (dealul Zahorna).  

Pe povîrnişuri sunt răspîndite eroziuni şi alunecări de teren. Altitudinea variază 
între un minim de 140 m şi un maxim de 145 m faţă de nivelul mării. 

 Simbolurile raionului. Stema raionului Şoldăneşti. 

Blazonare / Drapelul raionului Şoldăneşti 

 În cîmp verde, un iepure de argint, sărind dintre două spice de aur ce cresc din 
vîrful scutului. Scutul timbrat de o coroană raională. Aprobată  de  Comisia Națională 
de Heraldică nr. 304-IV.01 din 23 decembrie 2014 

                    

Sursa: Secția Cultură, tineret și sport  

http://soldanesti.md/wp-content/uploads/2018/07/Harta-raionului-?old?ne?ti.jpg
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   Drapelul raionului Şoldăneşti reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3), verde, 
avînd în mijloc un iepure alb, sărind dintre două spice galbene ce cresc din acelaşi 
punct.  

 Suprafaţa totală a raionului constituie 59836,67 ha, inclusiv: terenuri arabile - 
32351,54 ha, plantaţii perene - 3543,78 ha, păşuni - 4760,80 ha, plantaţii forestiere - 
11557 ha, 43 obiecte acvatice cu suprafaţa oglinzii apei de 843 ha. 

Pe teritoriul raionului solurile se caracterizează prin fertilitate înaltă în special 
predomină cernoziomurile tipice, levigate, obişnuite şi carbonatate, soluri cenuşii şi 
cenuşii închise de pădure. Bonitatea medie a solului conform datelor din Cadastrul 
Funciar al Republicii Moldova este de 74 puncte, media pe raioanele republicii fiind de 
63 puncte. 

Printre principalele resurse minerale aflate pe teritoriul raionului se evidenţiază 
resursele nemetalifere, cea mai mare parte a rezervelor se află în apropierea com. 
Mihuleni - zăcăminte de calcare, com. Olişcani – pietriş, în apropierea or. Şoldăneşti, 
com. Olişcani, Mihuleni, Vadul-Raşcov - argile, com. Alcedar, Dobruşa, Răspopeni - 
nisipuri. 

Clima este temperat-continentală, temperatura medie a lunii ianuarie -4,50С, iulie 
+210С, cantitatea medie anuală de precipitaţii constituie 500-560 mm. 

Hidrografie. Teritoriul raionului este traversat de rîul Ciorna, afluentul rîului 
Nistru. Se întîlnesc multe izvoare de apă potabilă, apele subterane se află la adîncimile 
cuprinse între 0,5 m şi 10-15 m. 

Fiind un raion preponderent agrar, eforturile principale sunt concentrate asupra 
susţinerii şi dezvoltării direcţiilor prioritare ale agriculturii. 

Reeşind din principiul de asigurare cu elemente de infrastructură oraşul Şoldăneşti 
este numit oraş-reşedinţă iar după nivelul de deservire si capacitatea obiectelor de 
deservire socială oraşului i se atribuie rangul IV. 
 Nodul de cale ferată Şoldăneşti a dispus de trenuri pentru călători şi trenuri 
pentru mărfuri, care au leagat Republica Moldova cu Ucraina şi Romania. În comparaţie 
cu alte raioane, raionul Şoldăneşti este atractiv prin fondul forestier bogat care poate fi 
utilizat ca resursă în dezvoltarea turismului şi meşteşugurilor. Raionul este parte 
componentă a Euroregiunii “Siret-Prut-Nistru” şi a Euroregiunii”Nistru”. Poziţia 
geostrategică  constituie factor pozitiv privind accesul, comunicaţiile şi comerţul. În  
raion şi alţi factori geografici (relieful, pădurile) , sunt favorabili pentru dezvoltare. 
 Raionul Șoldăneşti se va confrunta în următorii 10 ani cu o accelerare a procesului 
de îmbătrânire a populaţiei, care va determina o presiune demografică în descreştere. De 
asemenea, Republica Moldova se confruntă la nivel global cu un proces de îmbătrânire 
demografic, datorat în principal scăderii natalităţii care a determinat reducerea absolută 
şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani).  
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1.2  CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ  

Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de 
nivelul întîi şi al doilea este o cerinţă a prevederilor art. 11 din Legea nr. 435-XVI din 
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă şi vizează aprecierea corectă a 
gradului de corespundere a capacităţilor reale ale APL cu statutul legal al unităţii 
administrativ-teritoriale respective.  

Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale se 
realizează pe baza următoarelor criterii: 

 Capacitatea organizatorică şi de planificare strategică; 

 Capacitatea funcţională de realizare a competenţelor din domeniile proprii 
de activitate şi prestare a serviciilor publice; 

 Capacitatea de management a resurselor umane; 

 Capacitatea de management a proiectelor; 

 Capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei; 

 Aspectul legal al activităţii APL. 

Analiza capitolului face o mapare și evaluare expres a situației în domeniul 
capacității administrative, ținînd cont de informația și datele prezentate de reprezentanții 
Consiliului Raional. 

Consiliul raional Șoldănești este o autoritate reprezentativă şi deliberativă a 
cetățenilor raionului Șoldănești, ales în condiţiile Codului Electoral in vederea realizării 
serviciilor publice de interes raional, promovării intereselor şi soluţionarea problemelor 
populaţiei raionului. 

Consiliul raional Şoldăneşti este o autoritate reprezentativa şi deliberativa a 
populaţiei raionului Şoldăneşti, ales în condiţiile Codului Electoral in vederea realizării 
serviciilor publice de interes raional, promovării intereselor şi soluţionarea 
problemelor populaţiei raionului.  

Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale raionului 
Şoldăneşti se realizează conform prevederilor următoarelor legi:  Legea nr.435 – XVI 
din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative; Legea nr.436 – XVI din 
28 decembrie 2006 privind administraţia publica locala; Legea nr.768 – XIV din 02.02 
2000 privind statutul alesului local; Legea nr.239– XVI din 13.11.2008 privind 
transparenţa în procesul decisional; Legea nr.158 – XVI din 04 iulie 2008 privind 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr.190 – XIII din 19.04.1994 cu 
privire la petiţionare, precum şi de prevederile Regulamentului privind constituirea și 
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funcționarea Consiliului raional Șoldănești, aprobat prin Decizia Consiliului nr.3-2 din 
20.08.2015.   

Consiliul raional este constituit din 27 de consilieri. Consiliul are drept de 
iniţiativă şi decide, in condiţiile legii, asupra tuturor problemelor de interes local, cu 
excepţia celor care ţin de competenta altor autorităţi publice. 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului sunt aleşi prin vot deschis a 
majorităţii membrilor săi. 

Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durata de activitate a 
Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea in cadrul 
comisiilor nu este remunerată. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru 
consultative ale Consiliului şi au menirea sa asigure eficienţa activităţii acestuia. 
Comisiile de specialitate poartă răspundere in fata Consiliului şi sunt subordonate 
acestuia. 

Ogranigrama aparatului președintelui și subdiviziunelor din subordinea 
consiliului raional Șoldănești a fost elaborată în conformitate cu prevederile art.43 
alin.(l) lit.a) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 
decembrie 2006, conform statelor de personal avizat de Cancelaria de Stat al 
Republicii Moldova și aprobată prin Decizia Consiliului nr.3-8 din 23.08.2012.   

Conform Organigramei în subordinea Consiliului Raional sunt 9 subdiviziuni: 
(Anexa 1). 

 Direcția finanțe 

 Direcția învățământ 

 Direcția asistență socială și protective a familiei 

 Direcția agricultură și alimentație 

 Secția economie 

 Secția cultură tineret și sport 

 Serviciul relații funciare și cadastru 

 Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri. 

 Aparatul președintelui: 

• Secția administrație publică 

• Serviciul arhivă 

• Contabilitatea 
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• Secretarul consiliului 

• Specialist principal în problemele juridice 

• Specialist principal în problemele resurse umane 

Toate subdiviziunile activează în baza Regulamentelor de organizare și 
funcționare a subdiviziunilor, elaborate în conformitate cu Hotărirea Guvernului nr. 
201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, aprobate de 
către Președintele raionului. 

Angajarea personalului se efectuiază în baza Regulamentului cu privire la 
ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1) aprobat prin Hotărirea Guvernului 
nr. 201 din 11.03.2009.  

La fel în procedurile de personal se aplică următoarele regulamente, aprobate prin 
Hotărirea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009: 

 Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public 
debutant, conform anexei nr.2;  

 Regulile privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public, 
conform anexei nr.4;  

 Modul de întocmire a angajamentului scris al funcţionarului public privind 
activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare 
profesională, conform anexei nr.6; 

 Regulamentul cu privire la comisia de disciplină, conform anexei nr.7; 

 Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 
funcţionarului public, conform anexei nr.8; 

 Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică, 
conform anexei nr.9; 

 Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă a 
funcţionarilor publici, conform anexei nr.10. 

 Instrucţiunea cu privire la gestionarea dosarului personal al funcţionarului 
public, conform anexei nr.11.  

Un factor important ce influenţează activitatea şi rezultatele CR este vîrsta şi 
calificarea personalului. Vîrsta medie a personalului este de 43 ani. Majoritatea 
personalului dețin studii superioare. 
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Principiile bunei guvernări implică respectarea transparenţei în elaborarea şi 
adoptarea actelor normative. Realizarea principiilor bunei guvernari de către CR se 
efectuiază în conformitate cu Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 
procesul decizional (în continuare – Legea nr. 239/2008) care, pornind de la obiectul de 
reglementare stipulat în art. 1, stabileşte normele aplicabile autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi altor autorităţi publice, în vederea asigurării 
transparenţei în procesul decizional, reglementînd raporturile acestor autorităţi cu 
cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, precum şi cu alte părţi 
interesate, în vederea participării la procesul decizional. 

În ceea ce priveşte capacitatea de relaţionare a raionului, este bine fortificată 
colaborare cu mediul de afaceri şi societatea civilă, pe de o parte din lipsa interesului 
cetăţenilor şi a lipsei angajamentului civic, şi pe de altă parte din cauza potenţialului 
mai puţin dezvoltat al personalului pentru a atrage şi colabora cu factorii sus-menţionaţi. 

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) lit.n), 19 și 43 alin (1) lit.b) al Legii 
Republicii Moldova nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică 
locală, în conformitate  cu prevederile art.24, 47, 55 al Legii privind finanțele publice și 
responsabilități bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.20 din Legea nr.397-XV din 
16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, art.47 și 48 din Legea nr.419-XVI 
din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și 
recreditarea de stat,  legii privind finanţele publice locale si Codului Fiscal, care 
determină politica bugetar – fiscală inclusiv şi a localităţilor urbane, anual administrația 
publică locală elaborează proiectul de buget. Elaborarea bugetului se face în baza 
normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor. APL dispune de taxe 
locale, veniturile din administrarea bunurilor publice şi cele parvenite din prestarea 
serviciilor şi poate beneficia de resurse financiare suplimentare prin intermediul 
organismelor finanţatoare şi donatoare.  

Sistemul existent de transferuri între APC şi APL este ineficient, netransparent şi, 
în esenţă, descurajează efortul fiscal propriu al autorităţilor publice locale (spre 
exemplu, APL care sporesc veniturile bugetare prin iniţiative locale proprii pot fi puse 
în situaţia de a fi penalizate indirect prin reducerea sumelor de transfer de la bugetul de 
stat la bugetul local). APL se află într-o dependenţă excesivă de transferurile de la 
bugetul de stat şi ca urmare acestea nu pot decide şi rezolva în mod independent multe 
dintre problemele locale.  
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1.3 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

Raionul Şoldăneşti este caracterizat printr-un nivel scăzut al dezvoltării industriei. 
Cauzele subdezvoltării sectorului industrial  sunt similare celor din întreaga ţară şi încă 
nu sunt clare, însă ceea ce împiedică dezvoltarea industriei din raion ţine de:  

- infrastructura industrială slab dezvoltată,  
- neasigurarea calităţii produselor, 
- lipsa tehnologiilor moderne, 
- resurselel umane slab dezvoltat, necesită dezvoltare profesională. 

În anul 2020, volumul producţiei industriale în raion  a constituit  6382.5 mii lei în 
preţuri curente. Ponderea persoanelor ocupate în sectorul industrial din raion era de 
5,2% faţă de media naţională de 14%. În raion activează două întreprinderi industriale: 

- Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Şoldăneşti, 
- ÎM”Gemini Gloting Limited” 

În trimestrul IV 2020, câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a 
fost de 6164,1 lei, în creştere cu 13,2 % faţă de trimestrul IV 2019 şi cu 30,4% mai mic 
comparativ cu câştigul salarial mediu pe ţară (8859,9 lei).  

 În sfera bugetară în trimestrul IV 2020 salariul mediu lunar a constituit 6227,9 lei                 
cu 19,4% mai mult faţă de trimestrul IV 2019, iar în sectorul economic (real) acest 
indicator a constituit 6101,4 lei şi s-a mărit cu 7,3% faţă de cel înregistrat în aceeaşi 
perioadă a anului trecut. 

Servicii şi comerţ 
Din structura serviciilor prestate populaţiei, circa 88% revin serviciilor comunale 

(energie electrică, gaz, apă, poştă şi telecomunicaţii), transportul persoanelor, 
alimentaţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială. 

În comparaţie cu nivelul de dezvoltare al serviciilor la nivel naţional, raionul  nu 
înregistrează rezultate deosebite în această direcţie. Creşterea economiei raionului va 
depinde de dezvoltarea acestui sector, fiind preconizate obstacole semnificative. 
Dezvoltarea serviciilor va fi condiţionată atât de veniturile mici ale populaţiei,cât şi de 
sporirea cererii principalelor servicii. 

Raionul Şoldăneşti cunoaşte o evoluţie pozitivă la capitolul afaceri. În anul 2020, 
numărul întreprinderilor înregistrate  a crescut cu 103,6% faţă de anul 2019. La finele 
anului 2020 cifra de afaceri în raion a constituit cca. 76.4 mln. lei.  

În întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din raion în anul 2020 erau angajaţi 2361 
persoane, dintre care femei 2200, bărbați 141 (cca. 9,6% din populaţia aptă de muncă). 
Cea mai mare pondere o au întreprinderile si detinatorii de patenta din sfera comertului 
care constituie cca. 58% din numărul total de întreprinderi. 
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Pe parcursul a.2020 pe teritoriul raionului activau 782 de întreprinderi și deținători 
de patentă, dintre care: 
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Figura 3. Categorii de întreprinderi ce activează pe teritoriul raionului 

Șoldănești 
Sursa: Elaborată de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional Șoldănești 

 
- 132 – Întreprinderi Individuale (ÎI) 
- 6 – Sociatăți pe Acțiuni (S.A.) 
- 102 – Societăți cu Răspundere Limitată (SRL) 
- 10 – Magazin a  Cooperației de Comsum (CC) 
- 238 – Întreprinderi Agricole (ÎA) 
- 294 – Patentari de Întreprinzători (PÎ) 

 
Managerii acestor întreprinderi și deținătorii de patentă sunt: 360 femei și 422 

barbați. 
 

Datorită suprafeței mari a fondului forestier, activează cu succes Întreprinderea 
forestieră de prelucrare a lemnului, care produce parchet, uși, ferestre și alte articole din 
lemn, de asemenea se desfășoară și activitatea de colectare a plantelor medicinale. 

În oraș sunt 3 filiale ale băncilor comerciale și 2 ale companiilor de asigurare. 
Serviciile de agrement sunt reprezentate de baza de odihnă „Dumbrava”.  
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Figura 4. Domenii de activtate a întreprinderilor  
Sursa:  Elaborată de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional Șoldănești 

 

 
- 16 producție 
- 11 farmacii 
- 238 –agricultură 
- 194 – comerț 
- 2- construcții 
- 1 – industrie 
- 4 – transport 
- 22- prestări servicii 
- 294 – patentari ( comerț, frizerie, croitorii). 

 
Numărul locurilor de muncă în raion sunt 2361, repartizate pe următoarele 

domenii: 
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Figura 5. Repartizarea locurilor de muncă  

Sursa: Elaborată de autori în baza datelor oferite de Consiliul Raional Șoldănești 
Perspective de creştere economică. Pe parcursul ultimilor ani Consiliul rational  

Şoldăneşti a reuşit să implementeze un şir de proiecte menite să reabiliteze 
infrastructura locală, care a fost grav afectată în perioada crizei profunde. Astfel, se 
mizează pe sporirea atractivităţii  potenţialilor investitori, dar şi stoparea declinului 
demografic şi fluxului migratoriu.  

Volumul producţiei industrial fabricate a evoluat oscilatoriu, preponderent în 
creştere, cu mici devieri de-a lungul anilor, atestând o creștere de circa 10 ori în anul 
2019 față de 2015. 

Tabelul 1 

Valoarea producției industriale fabricate, mil. lei 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total țară 28540,4 22643,9 28140,1 34194,4 36362,2 39403,3 43548,0 45654,9 47593,7 52718,5 56200,5 59333,1 

RDCentru 4156,0 2984,2 3934,7 5114,8 5258,2 6156,0 7075,8 7477,3 7791,3 8835,9 9667,6 11603,2 

...Anenii 
Noi 

450,8 364,2 439,1 1115,7 645,4 865,8 1089,8 1113,1 1216,1 1484,9 1568,4 1718,3 

..Călărași 229,4 212,5 272,2 269,7 325,6 239,4 280,4 287,7 283,6 293,3 303,9 313,0 

..Criuleni 102,9 97,4 122,0 136,8 237,4 322,6 395,9 510,0 448,5 507,1 493,1 521,8 

..Dubăsari 90,9 16,5 46,0 49,4 11,2 12,2 14,2 14,6 16,9 18,6 27,4 30,4 

..Hînceşti 118,2 81,7 126,1 205,1 200,2 269,8 313,3 332,5 316,4 552,7 571,6 538,4 

..Ialoveni 318,0 340,3 454,0 538,2 637,5 641,9 971,1 889,3 1044,2 1022,2 1108,9 1108,7 

..Nisporeni 89,5 60,1 77,9 98,1 105,9 135,4 133,3 155,6 176,4 150,5 163,7 133,3 

..Orhei 549,6 414,1 554,9 478,0 528,6 597,3 576,3 569,6 658,6 996,2 1322,3 2178,9 

..Rezina 1062,9 563,3 540,6 651,7 699,0 910,3 831,0 904,0 629,0 771,8 835,1 971,0 

..Strășeni 360,3 252,5 290,3 342,9 361,8 418,1 483,7 550,6 545,3 503,4 556,3 1304,4 

..Șoldănești 13,6 12,7 15,9 14,9 13,7 14,0 17,5 19,3 22,1 25,2 28,0 29,2 

..Telenești 49,1 53,6 68,7 76,9 103,8 114,2 121,5 136,4 146,6 199,3 226,7 260,5 

..Ungheni 720,9 515,3 626,8 1137,4 1388,1 1615,0 1847,8 1994,6 2287,6 2310,7 2462,2 2495,3 

Sursa: BNS, Statistica regională, Industrie 
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Pentru raionul Şoldăneşti este oportună revitalizarea sectorului agricol şi a 
industriei  prelucrătoare a produselor agricole. În regiune există potenţial pentru 
dezvoltarea acestui sector, inclusiv şi a prelucrării laptelui. De asemenea în localitățile 
din raion sunt localuri libere pentru amplasarea întreprinderilor de prelucrare. Sunt 
necesare investiţii considerabile în aceste sectoare, cîndva foarte importante pentru 
economia raionului.  

Se mizează pe deschiderea unor sere pentru cultivarea produselor şi amplasarea 
unor depozite de stocare a materiei prime, care ar putea fi ulterior exportată. Aceasta ar 
deschide noi locuri de muncă pentru populaţia locală.Spre deosebire de alte raione din 
regiune, raionul Şoldăneşti dispune de acces la calea ferată, care în perspectivă poate 
oferi oportunităţi suplimentare de transportare a resurselor  naturale şi mărfurilor de 
tonaj mare. 

 

1.4 AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ 

 
Multe dintre țările din cadrul Parteneriatului estic au o populație rurală, clasificată 

ca persoane auto angajate în sectorul agricol, în obţinerea mijloacelor de trai bazându-
se, într-o anumită măsură, pe parcele divizate de teren, ș i pe păşunile comunale sau de 
stat. Aceşti deţinători de terenuri mici dispun de resurse foarte limitate, cu un potenț ial 
mic de creș tere. Produsele obţinute de pe astfel de terenuri sunt de multe ori doar la 
nivel de subzistență.  

Agricultura în secolul XXI se evidenţiază, mai mult ca oricînd, prin dimensiunea 
şi impactul potenţial deosebit de semnificativ la etapa actuală. Caracterul ei 
multifuncţional confirmă faptul că agricultura nu înseamnă doar producţia de alimente. 
Putem afirma cu certitudine că aceasta are tangenţe cu mediul înconjurător, aflîndu - se 
într-o directă şi evidentă coeziune cu zonele rurale, ceea ce îi atribuie, pe lîngă rolul 
important economic, un rol social şi de mediu. 

Conform prognozelor SND Moldova 2030, în următorul deceniu Republica 
Moldova va continua să se confrunte nu doar cu aprofundarea tendințelor migraționiste 
spre exterior, cât și cu o pronunțată migrare internă din zona rurală spre zona urbană. În 
acest context, se trasează imperativul dezvoltării infrastructurii fizice și utilităților 
publice în mediul rural, care să diminueze tendințele migraționiste din zonele rurale, și 
totodată care să asigure o dezvoltare durabilă a întregului teritoriu național. 

Noua Strategie a raionului Șoldănești va asigura implementarea prevederilor din 
Titlul IV, Capitolul 12 – Agricultură și Dezvoltare Rurală, din Acordul de Asociere RM-
UE, prin alinierea la prevederile Politicii Agricole Comune și promovarea cooperării 
dintre părți în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale.  
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Conform SND Moldova 2030, trei din nouă categorii de persoane incluse în lista 
grupurilor vulnerabile au tangență directă cu domeniul agricol sau rural, iar alte două 
categorii includ și persoane care activează în agricultură sau provin din mediul rural.  

Astfel, o provocare majoră pentru asigurarea dezvoltări agricole și rurale a 
raionului Șoldănești va constitui adresarea oportunităților economice limitate și a ratei 
scăzute de ocupare în sate față de în orașe, acest fapt sporește șansele angajării 
informale, prost plătite sau/și nesigure, dar și expunerea puternică a sectorului agricol, 
unde este concentrată cea mai mare parte din ocuparea informală.  

În raion sunt 29857 ha terenuri agricole.Suprafaţa însămânţată a raionului este  de 
21868 ha.  

Terenurile sunt consolidate la 82 % adică 24500 ha care sunt gestionate de:  
 41 Societăți cu Răspundere Limitată (SRL) - 15604 ha; 

 100 Gospodării Țărănești Asociate - 8171 ha; 

 Întreprinderi  Individuale Agricole – 1330 ha;  

 1 Cooperativă Agricolă de Producție – 112 ha; 

 4543 ha teren arabil este prelucrat de proprietari mici și fermieri. 
Comparativ cu anii anteriori nu s-au produs modificări semnificative în ceea ce 

priveşte destinaţia terenului agricol. Suprafeţele însămânţate cu culturi agricole sub 
roada anului 2019 se caracterizează prin următoarele date: 

Tabelul 2 

Suprafeţele însămânţate cu culturi agricole, anii 2018-2019 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Regiuni de 

dezvoltare/raioane 

Suprafaţa 
însămânţată – 

total 

din care: 

Culturi 

cerealiere şi 
leguminoase 

pentru boabe 

Culturi 

tehnice 

Cartofi, 

legume  

şi culturi 
bostănoase 

alimentare 

Plante de 

nutreţ 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total ţară 962.3 1.000 551.2 586.2 393.7 397.1 6.484 5.944 10.820 10.767 

Centru 195.9 209.7 120.4 130.6 71.1 74.4 1.077 1.291 3.326 3.357 

Şoldăneşti 21.868 22.374 12.583 12.7 9.176 9.430 9 8 100 146 
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Suprafaţa însămânţată a culturilor agricole sub roada anului 2019 în 
întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor 10 
ha şi peste a constituit   22.374 ha sau cu 506 ha mai mult faţă de perioada respectivă a 
anului 2018. 

Deși agricultura raionului Șoldănești se axează, în general, pe culturi cu valoare 

redusă, nucile și pomușoarele sînt o excepție. Aceste două produse au acces pe piața UE 

și în ultimul deceniu au fost exportate cu succes în UE, precum și spre alte piețe. 

Tabelul 3 

Recolta globală si roada medie la hectar de fructe, nuci, pomușoare și struguri în 
întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier)  de 10 hectare și peste 

Regiuni de 
dezvoltare/raioane 

Fructe, nuci și pomușoare Struguri 

Recolta globala, 
tone 

Recolta medie 
la hectar, 
chintale 

Recolta globala, 
tone 

Recolta medie 
la hectar, 
chintale 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Total țară 461449 440591 97,3 89,3 227791 186672 86,0 68,8 

Centru 113863 89200 97,5 71,7 48102 43994 77,2 68,7 

Șoldănești 19.157 16.622 151,8 132,8 - - - - 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

Dezvoltarea sectorului zootehnic a fost problematică în ultimul deceniu, fiind 
împiedicată de blocajele legate de competitivitate și piață. Sectorul zootehnic se 
confruntă cu constrîngeri de resurse interne (furaje limitate), precum și cu presiuni dure 
cauzate de importurile de animale mai ieftine. 

Tabelul 4 
Efectivul de animale în gospodăriile de toate categoriile pe principalele specii 

Regiuni de 
dezvoltare/  
municipii, 

raioane 

Bovine Porcine Ovine şi caprine 

total din care, vaci 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Total ţară 144.828 123.713 97.189 81.052 397.299 396.652 769.922 676.865 

Centru 49.056 41.208 28.964 23.180 246.554 261.365 190.208 164.029 

Şoldăneşti 2.860 2.674 2.084 1.881 11.880 12.297 7.639 7.053 
 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

https://statistica.gov.md/
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Deconcentrarea masivă a efectivului de animale în sectorul casnic face mult mai 
dificil procesul de monitorizare a bunăstării animalelor, precum și procesul de asigurare 
a calității produselor. Nu în ultimul rînd, trebuie să menționăm aspectul ecologic al 
problemei. Deținerea bovinelor în gospodăriile casnice contribuie masiv la poluarea 
mediului, în special al apelor freatice cu dejecții ale animalelor, ceea ce influențează 
negativ sănătatea populației în zonele rurale. Luînd în considerare situația creată, o 
atenție specială va fi acordată stimulării procesului de înființare/modernizare a fermelor 
zootehnice specializate în creșterea bovinelor atît pentru carne, cît și pentru lapte. 
Această abordare este imperativă pentru asigurarea pe termen lung a securității 
alimentare a țării și a scăderii nivelului de poluare a mediului de către deținătorii casnici 
de animale.  

Aprovizionarea cu furaje autohtone este limitată din cauza disponibilității reduse 
de pășuni de bună calitate, care este, la rîndul său, determinată de condiții meteorologice 
nefavorabile și de capacități de irigare insuficiente. Pe de altă parte, costurile locale de 
producție relativ ridicate, productivitatea scăzută și rasele cu randament scăzut nu 
permit produselor de origine animalieră din raionul Șoldănești să concureze cu 
produsele subvenționate de carne/lactate mai ieftine, care vin de pe piețele UE și CSI. 

Rentabilitatea scăzută a sectorului agricol este determinată de mai mulți factori, 
printre care se numără degradarea solului și poziția dominantă a culturilor cu valoare 
redusă în producția agricolă în detrimentul culturilor cu valoare înaltă. O parte 
semnificativă a producției agricole (90%) este reprezentată de 7 produse: cereale, 
pomușoare, legume, fructe, porcine, lapte și păsări de curte. Modelele de comerț 
agroalimentar, de asemenea, reflectă poziția dominantă a culturilor cu valoare redusă în 
producție. 

Agenții economici din raion se confruntă cu multe probleme în activitățile 
gospodărești. Însă ei nu cedează în fața dificultăților și continuă dezvoltarea afacerilor 
agricole prin investiții, muncă, timp și riscuri, pentru a asigura populația cu strict 
necesarul alimentar. În context, afacerile în agricultură sunt considerate cele mai 
riscante, deoarece sunt condiționate direct de factorii climaterici și biologici. 
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Tabelul 5 

Dinamica producerii culturilor agricole de bază în raionul Şoldăneşti, 
anii 2019-2020 

Cultura  2019 2020 
Suprafaţa, 

ha 
Rodnicia 

q/ha 
% 

faţă 
de 

2018 

Volumul 
global, t 

% 
faţă 
de 

2018 

Suprafaţa, 
ha 

Rod 
nicia 
q/ha 

% 
faţă 
de 

2018 

Volumul 
global, t 

% 
faţă 
de 

2018 
Grâu  7960 43,0 134 34240 152 7910 23,0 53 18350 53 
Orz  910 38,0 126 3500 195 600 28,0 74 1680 48 
Porumb  6946 72,0 114 48384 99 7171     
Floarea 
soarelui 

6950 27,0 112 18760 112 7450     

Soia  390 16 100 624 87 260 0 0 0 0 
Fructe  1311 102 83 12136 65 1619     

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

 

Nu doar epidemia cu noul coronavirus pune la grea încercare populația și 
producătorii agricoli, ci și seceta care deja a afectat o parte  esențială din culturile 
agricole, în special la cele din  I-a și a II-a grupă. Așa ceva din experiența mea de lucru 
nu mi s-a întîmplat niciodată. Începînd cu luna august 2019 și pînă în prezent au cazut 
precipitații atmosferice lunare în sumă de 18-22 mm, norma fiind de 45-48 mm, deci 
mai puțin cu 55-60 %. Toate acestea au cauzat la o secetă excesivă, care au favorizat 
extinderea pe o scară mai largă a acesteia.   

Subvenţiile reprezintă un ajutor financiar nerambursabil şi neimpozabil, acordat 
din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor 
efectuate de către solicitanții care corespund criteriilor de eligibilitate. Acordarea 
subvenţiilor se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 
(AIPA).  

În anul 2019 producătorii agricoli din raion au depus 153 cereri spre 
subvenționare, în sumă de circa 20 mil.  

În anul 2020 au fost depuse 42 cereri, în sumă de peste 18 mil.lei. 

Zonele rurale din Republica Moldova se confruntă cu provocări deosebite privind 
dezvoltarea economică, locurile de muncă, emigrația pe scară largă, fragmentarea 
teritorială a țării, administrația publică locală slabă, migrația, infrastructura și serviciile 
publice precare se numără printre principalele probleme. 

În prezent la nivel național, se dezvoltă trei inițiative de proiecte de dezvoltare 
rurală. Este vorba despre proiectul DEVRAM implementat de agenția austriacă pentru 
dezvoltare (ADA), ce urmărește creșterea competitivității sectorului agroalimentar și 
consolidarea infrastructurii de apă și canalizare în zonele rurale. Proiectul Suport pentru 
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Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) din zonele rurale, pus în aplicare de ODIMM, 
sprijină implementarea programelor PARE 1+1 și Femei în afaceri. 

O altă inițiativă ste abordarea LEADER, pentru prosperitate rurală în Moldova, 
realizată de fondul de solidaritate al Poloniei, care are ca scop crearea unui mediu de 
susținere pentru funcționarea în continuare a inițiativei LEADER în Moldova, ca o 
abordare care sigură dezvoltarea durabilă și menținerea zonelor rurale.  

Finanțarea totală a acestor proiecte se ridică la 13,2 milioane de euro, adică 260 
de milioane de lei. 

8 sate din raioanele Rezina, Telenești și Șoldănești urmează să creeze un Grup de 
Acțiune Locală, în cadrul Rețelei Naționale Leader. 

Este vorba despre localitățile Trifești, Pripiceni, Peciște, Ignăței, Meșeni, din 
raionul Rezina, Scorțeni și Chiștelnița din raionul Telenești și Răspopeni, raionul 
Șoldănești.  

Volumul producţiei industrial fabricate a evoluat oscilatoriu, preponderent în 
creştere, cu mici devieri de-a lungul anilor.  

Tabelul 6 

Valoarea producției industriale fabricate, mil. lei 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total țară 28540,4 22643,9 28140,1 34194,4 36362,2 39403,3 43548,0 45654,9 47593,7 52718,5 56200,5 59333,1 
RDCentru 4156,0 2984,2 3934,7 5114,8 5258,2 6156,0 7075,8 7477,3 7791,3 8835,9 9667,6 11603,2 
..AneniiNoi 450,8 364,2 439,1 1115,7 645,4 865,8 1089,8 1113,1 1216,1 1484,9 1568,4 1718,3 
..Călărași 229,4 212,5 272,2 269,7 325,6 239,4 280,4 287,7 283,6 293,3 303,9 313,0 
..Criuleni 102,9 97,4 122,0 136,8 237,4 322,6 395,9 510,0 448,5 507,1 493,1 521,8 
..Dubăsari 90,9 16,5 46,0 49,4 11,2 12,2 14,2 14,6 16,9 18,6 27,4 30,4 
..Hînceşti 118,2 81,7 126,1 205,1 200,2 269,8 313,3 332,5 316,4 552,7 571,6 538,4 
..Ialoveni 318,0 340,3 454,0 538,2 637,5 641,9 971,1 889,3 1044,2 1022,2 1108,9 1108,7 
..Nisporeni 89,5 60,1 77,9 98,1 105,9 135,4 133,3 155,6 176,4 150,5 163,7 133,3 
..Orhei 549,6 414,1 554,9 478,0 528,6 597,3 576,3 569,6 658,6 996,2 1322,3 2178,9 
..Rezina 1062,9 563,3 540,6 651,7 699,0 910,3 831,0 904,0 629,0 771,8 835,1 971,0 
..Strășeni 360,3 252,5 290,3 342,9 361,8 418,1 483,7 550,6 545,3 503,4 556,3 1304,4 
..Șoldănești 13,6 12,7 15,9 14,9 13,7 14,0 17,5 19,3 22,1 25,2 28,0 29,2 
..Telenești 49,1 53,6 68,7 76,9 103,8 114,2 121,5 136,4 146,6 199,3 226,7 260,5 
..Ungheni 720,9 515,3 626,8 1137,4 1388,1 1615,0 1847,8 1994,6 2287,6 2310,7 2462,2 2495,3 

Sursa: BNS, Statistica regională, Industrie 

O altă direcție de asistență a Uniunii Europene este agricultura, un sector cu mare 
potențial pentru țara noastră. Un producător care a reușit să pună pe roate o afacere 
agricolă în satul natal Olișcani, din raionul Șoldănești, este beneficiar al proiectului 
„Dezvoltarea lanțului valoric la Soia”, finanțat de UE și implementat de ADA în 
parteneriat cu Donau Soia și Pro Didactica. 
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1.5 ÎNVĂȚĂMÎNT, ACTIVITĂȚI SPORTUVE 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova pe teritoriul 
raionului Şoldăneşti activează 21 instituţii preunivesitare, în care îşi fac studiile 3752 
elevi. Din a.2010 pînă în a. 2021 numărul elevilor a scăzut cu 1789 copii, ori cu 32 7% 
(în 2003 erau 7591 elevi), cauza fiind scăderea bruscă a natalităţii din ultimii  ani. 
Această tendinţă negativă continuă să se menţină. 

Scăderea contingentului de elevi a dus la creşterea cheltuielilor pentru întreţinerea 
instituţiilor de învăţămînt. S-a  micşorat raportul elev/profesor, elev/lucrător auxiliar şi a 
scăzut procentul de utilizare a spaţiilor şcolare.  

Ţinînd cont de contextul social-economic actual al raionului, de factorii 
demografiei şi de necesităţile raţionalizării cheltuielilor bugetare, Direcţia de 
Învăţământ a elaborat şi realizat Planul de acţiuni pentru implementarea reformei 
structurale în învăţămînt. În rezultatul implementării Planului au fost create 7 şcoli de 
circumscripţie şi organizat transportul elevilor din localitatile arondate către şcolile de 
circumscripţie. Activeaza 4 licee, 13 gimnazii, 2 complexe educationale gimnazii 
gradinita, 2 scoli primare-gradinita.  

Totodată drept obiectiv prioritar pentru toate administraţiile locale este 
asigurarea cu apă curgătoare şi reparaţia reţelelor inginereşti în scopul creării condiţiilor 
pentru utilizarea blocurilor sanitare în toate şcolile care dispun de acestea, reparaţia 
sălilor sportive şi întreprinderea măsurilor pentru păstrarea şi eficientizarea căldurii în 
toate instituţiile. În institutii cazangeriile functioneaza pe baza gazelor naturale, în 
gimnaziul “A.Grosu” Dobrușa se instaleaza sistem de încălzire  pe baza gazelor. 

În raion îşi desfăşoară activitatea 5 instituţii complementare dintere care: 2 centre 
de Creaţie a Copiilor, Şcoala Sportivă, Şcoala de Arte Plastice, 2 școli de muzică, unde 
sunt antrenaţi în cercuri după interes 862 elevi, ceea ce constituie 15 la sută din numărul 
elevilor claselor I-XII. În perioada estivală activează tabăra de odihnă „Dumbrava”, 
unde anual se odihnesc 400 elevi. 

Un factor îngrijorător este numărul în creştere de copii, ai căror părinţi pleacă la 
muncă peste hotarele ţării. Aceştia rămîn cu buneii, rude sau de unii singuri. Astfel, în a. 
2021 se atestă 135 copii ai căror ambii părinţi au plecat, 479 copii unde a plecat un 
părinte. 

Procesul educațional a decurs conform Planului-cadru. Sunt alimentați toți elevii 
din treapta primară (1511 elevi) și 334 din treapta gimnazială (17%). Sunt transportați 
spre 7 școli de circumscripție, CE gimnaziul-grădiniță ”M. Volontir” Glinjeni, 
gimnaziul ”S.S. Cibotaru” Cobîlea, gimnaziul Climauții de Jos, Răspopeni circa 600 
elevi. 
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  De către Direcția de Învățământ a raionului sunt realizate vizite de monitorizare a 
organizării procesului educațional în 49 instituții de învățământ, la fel sunt desfășurate  
seminare teoretico-practice cu cadrele  de conducere și cadrele didactice la disciplinele 
de studii. 

  La fel sunt organizate și desfășurate la nilelul raional a  olimpiadelor școlare la 
disciplinele de studii, unde participă elevi din gimnazii și licee. 

   Conform deciziei Consiliului Raional din decembrie 2020 s-a  desfășurat 
concursul raional „Pedagogul Anului”. La etapa raională au participat 7  cadre didactice 
din  instituțiile  de învățământ.  Deținătorii premiului I au  depus dosarele  pentru a 
participa la etapa republicană.  

    La  concursul  “Cei mai dotaţi elevi din instituţiile de învăţământ  preuniversitar 
ale raionului Şoldăneşti în anul de studii 2020-2021” au participat 20 elevi din treapta 
gimnazială (bursa lunară – 100 lei) și 30 din treapta liceală (bursa lunară -150 lei).  

  Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului educațional. În 
perioada ianuarie-septembrie 2021 din componenta raională prin decizia Consiliului 
raional au fost alocate 10 milioane 671 mii lei pentru reparații capitale în liceele ”A. 
Mateevici”, ”Ștefan cel Mare”, Cotiujenii Mari, gimnaziile Olișcani, ”D. Matcovschi” 
Vadul Rașcov, Poiana, Sămășcani. Din 21 de instituții de învățământ  general în 18 au 
fost reparate, renovate, construite grupuri sanitare interne. La moment sunt 3 instituții 
cu grupuri sanitare  în curte. 

  Pentru odihna și întremarea sănătății elevilor Consiliul Raional a alocat la 
ședința din martie curent 843 mii lei pentru 400 copii la tabăra de odihnă ”Dumbrava”, 
dar nu a funcționat 2020-2021 din cauza Covid-19. 

Pe teritoriul orașului Șoldănești funcționează o Școală de Sport raională în cadrul 
căreia sunt încadrați 220 de beneficiari, care sunt copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 
7-18 ani. Instituția activează din anul 2010, fiind specializată pe următoarele genuri de 
sport: tenis de masă, fotbal, judo, lupte libere, volei.  

În raionul Șoldănești există 18 terenuri sportive sătești ne renovate din 23 de 
primării existente, care din anii 1980 nu au fost renovate sau dotate cu echipament și 
utilaj necesar. Cele mai importante lucrări care ar fi necesare de efectuat sunt instalarea 
scaunelor, renovarea gazonului, reparația capitală a edificiilor cu destinație sportivă din 
incinta stadioanelor, a vestiarelor și blocurilor sanitare. Șase dintre localitățile raionului 
nu dispun de terenuri sportive care ar aparține primăriei.  

Pe teritoriul raionului mai există terenuri sportive pe teritoriile Instituțiilor de 
Învățământ din localități fiind 20 la număr. Șapte dintre ele sunt renovate și acoperite cu 
înveliș artificial  și anume : or.Șoldănești, s.Olișcani, s.Cușmirca, s.Cotiujenii Mari, 
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s.Răspopeni, s.Pohoarna, și s.Chipeșca. În satul Cobîlea, stadionul  fiind la momentul 
actual în proces de renovare iar în celelalte 12  - nerenovate.   

Mai actual avem în raion 10 echipe de fotbal în raion care sunt implicate anual la 
desfășurarea Campionatului raional de fotbal. Administrația locală nu dispune de 
echipament sportiv, dar nici de condiții favorabile pentru a contribui la promovarea 
domeniului sportiv. 

Pe parcursul a. 2019 au fost organizate și realizate următoarele evenimente 
sportive: 

 ,,Cupa raionului Şoldăneşti la Baschet” 16.03.2019, locul I fiind obţinut de 
echipa satului Vadul-Raşcov. 

 Deplasarea echipei Liceului Teoretic ,,Alexei Mateevici”, or.Şoldăneşti la 
Spartachiada Republicană al Sportului Şcolar(Campionatu Naţional Liga 
Preuniversitară, proba Volei(fete) )în perioada 18.04.2019-21.04.2019. 

 Deplasarea lotului de sportivi la Turneul Judo în Memoria Maestrului ILIE 
STRATAN, la data de 25 mai 2019, în or.Sîngere, unde au obţinut doua locuri 
de II, şi două locuri de III. 

 Organizarea Turneului Republican la Lupta Judo, la data de 02.06.2019, 
oraşul Şoldăneşti, la care au participat 120 de tineri din  10 localităţi. Cele mai 
multe locuri de frunte  le-au obţinut sportivii din oraşul Şoldăneşti şi din  satul 
Climăuţii de Jos. 

 Deplasarea echipei s.Cuşmirca la Turneul Republican de mini-fotbal pentru 
copii(fete) ,,Speranţa”,unde au obţinut locul I din 5 raioane. 

 Deplasarea echipei s.Poiana la Turneul Republican de mini-fotbal ,,Guguţă” la 
data de 10 mai 2019. 

 Organizarea ,,Zilei Recrutului” şi ,,Zilei Sportivului şi a Mişcării Olimpice” la 
data de 19 mai 2019, în satul Olişcani. Cele mai deosedite rezultate le-au 
obţinut sportivii din oraşul Şoldăneşti. 

 Realizarea unui sondaj în luna martie în colaborare cu Reţeaua Naţională a 
Consiliilor Locale ale Tinerilor pentru a depista problemele şi necesităţile 
tinerilor din raionul Şoldăneşti, în urma căruia au fost chestionaţi 101 tineri 
din toate localităţile. 

 Organizarea Forumului Tinerilor din Raionul Şoldăneşti la data de 18 mai 
2019, la care au participat peste 50 de tineri din toate localităţile raionului cu 
scopul de a găsi soluţii la problemele şi necesităţile tinerilor din raion stabilite 
în urma desfăşurării sondajului din luna martie. 

 Organizarea Post Forumului Tinerilor din raionul Şoldăneşti, în colaborare cu 
Consiliul Raional al Tinerilor Şoldăneşti unde s-a elaborat împreună cu tinerii 
din raion un plan de activitate conform rezoluţiei de la Forum. 
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 Campionatul raional la Fotbal, 16.06.2019-01.09.2019,  

 Campionatul raional la Volei dedicate Zilei Naţionale a Tineretului, s.Cobîlea 
24.11.2019 

 Cupa în numele lui Nicolae Micu la Volei Masculin, s.Olişcani 15.12.2019 

           Probleme: 
 Situația demografică în descreștere - anual în raion scade numărul de elevi în 

mediu cu 40; 

 Copii  rămași fără îngrijirea părintească, părinții sunt plecați peste hotare la 
muncă. 

 Viaţa sportivă a locuitorilor  este reprezentată de o infrastructură sportivă 
slab dezvoltată, 20 construcţii sportive de plan care de asemenea sunt 
neamenajate, iar unele din ele servesc drept teren pentru păşune. 

 
Soluții:  

 Necesitatea de cadre didacice calificate. În raion activează 503 cadre 
didactice. Din lipsa de cadre sunt angajați 64 de cadre didactice cu vârsta de 
pensie, 120 de cadre didactice  și de conducere au o șarjă didactică mai mult 
de 18 ore. Sunt încadrați  în activitate 10 tineri specialiști. Anul 2021 au fost 
încadrați doar 2 tineri specialiști. Consiliul raional acordă o indemnizație 
unică tinerilor pedagogi- 5 mii celor cu studii superioare și 3 mii celor cu 
studii medii de specialitate. Sunt angajate 23 de cadre didactice din satele 
vecine cărora li se compensează cheltuielile de transport în scopul deplasării 
pentru desfășurarea activității didactice. 

 Baza didactico-metodică nu e la nivelul cerințelor actuale, lipsa de tehnica 
informațională de calcul, softuri educaționale.   

 Pentru revigorarea activităților sportive în rîndul tinerilor, dar și a adulților, 
în localităţile raionului sunt necesare amenajarea terenurilor sportive, 
atragerea tinerilor specialişti în domeniul sportiv.  

 Se repară capital l/t “A.Mateevici” Șoldănești în cadrul proiectului “Sporirea 
eficienței energetice” finanțat de Uniunea Europeană. 
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1.6 CULTURĂ, TINERET, SOCIETATE CIVILĂ 

 
Pe teritoriul raionului Şoldăneşti funcţionează 62 instituţii de cultură, ele fiind 

reprezentate de: 27 case şi cămine de cultură cu un contingent de 104 salariaţi, inclusiv 
72 - personal de specialitate. Pe lîngă casele şi căminele de cultură din teritoriu 
activează 109 formaţii de artişti amatori, 15 din ele deţin titlul de colectiv artistic 
„model”. Reţeaua instituţiilor bibliotecare constituie - 32 biblioteci, inclusiv 27 
biblioteci publice şi 5 pentru copii.  

Contingentul de angajaţi îl constituie 38 specialişti, restul 19 personal tehnix-
auxiliar.În raion activează 2 şcoali de muzică cu 28 angajaţi dintre care 20- cadre 
didactice, 1 şcoală de arte plastice cu 5 angajaţi. În instituţiile de învăţămînt artistic 
extraşcolar îşi fac studiile 220 copii. Activitatea muzeelor din raionul Șoldănești este 
reprezentată de ”Casa memorială Dumitru Matcovschi” din satul Vadul-Rașcov, cu 2 
angajați care organizează anual în jur de 15 activități, cu un număr de aproximativ 3 mii 
de vizitatori. Se află în proces de organizare a activității încă două muzee și anume: 
Muzeul satului din s. Cobîlea și  Muzeul satului Rogojeni.  În raion nu funcţionează nici 
un teatru şi nici un cinematograf. Viaţa socio-culturală a locuitorilor din raion este 
reprezentată în mare parte de organizarea sărbătorilor naţionale şi locale. Festivităţile şi 
activităţile culturale se organizează la nivel raional şi local. La nivel de raion sunt 
organizate anual concursuri, festivaluri, sărbători.  

În zilele obişnuite şi de odihnă, activităţile de recriere sunt limitate. Pe parcursul 
anului 2019 Secția Cultură, Tineret și Sport a realizat următoarele activități: 

1. Festivalul raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ”Să trăiți, să înfloriți” 
2. Sărbătoarea  ”Ziua Națională a Culturii”; 
3. Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală; 
4. Comemorarea ostașilor  căzuți în războiul din Afganistan; 
5. Comemorarea scriitorului, poetului Andrei Lupan, depuneri de flori la bustul 

poetului în satul de baștină Mihuleni; 
6. ”Ziua Memoriei-Manifestare de comemorare a ostașilor căzuți pentru 

suveranitatea și integritatea Republicii Moldova; 
7. Festivalul raional al colectivelor de bărbați ”În scenă doar bărbații”; 
8. Festivalul Internaţional de muzică „Mărţişor”, Concert festiv dedicate Zilei 

Internaționale a Femeii; 
9. Comemorarea scriitorului de limbă idiș Ihil Șraibman, s. Vadul-Rașcov  
10. Sărbătoarea „Ziua bibliotecarului” 
11. Festivalul raional al cântecului pascal ”Cu gândul la Tine, Doamne” 

organizat în parteneriat cu comunitatea Mănăstirii Cușelăuca 
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12. Comemorarea participanților la lichidarea consecințelor avariei de la CAE din 
Cernobîl 

13. Ziua Victoriei, Manifestare de comemorare a ostașilor căzuți în MRAP 1941-
1945 

14. Concursul ” Tinere talente”, cu participarea elevilor de la școlile de  
învățământ artistic extrașcolar 

15. Festivalul folcloric interraional ”Nistrule cu apă rece”s. Socola 
16. Sărbătoarea”Ziua lucrătorului medical şi a farmacistulu” 
17. Sărbătoarea ”Ziua funcționarului public” 
18. Comemorarea Marelui Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt, depuneri de flori la 

bustul domnitorului din  s. Sămășcani 
19. Comemorarea victimelor represiunilor politice 
20. Festivalul  republican de muzică și dans ”La umbra stejarului” organizat în  
21. parteneriat cu Primăria s. Cobîlea și CNCPPCI din or. Chișinău 
22. Sărbătoarea Națională ”Ziua Independenței” și „Limba Noastră” 
23. Festivalul folcloric interraional ”De la lume adunate” în cadrul Sărbătorii  
24. ”Ziua Daciei” organizat în parteneriat cu Primăria Rogojeni  
25. Comemorarea poetului național D.Matcovschi, depuneri de flori la compoziția 

sculpturală a poetului în satul de baștină Vadul-Rașcov 
26. Festivalul folcloric raional ”La vatra sarmalelor” organizat în parteneriat cu 

Primăria  Cușmirca 
27. Festivalul republican de Poezie și Cântec „Dumitru Matcovschi” s. Vadul-

Rașcov 
28. Gala laureaților în domeniul Culturii, Tineretului și Sportului 
29. Festivalul raional al tradițiilor de Anul Nou ”Răsună Zurgălăii” 

Pentru revigorarea vieţii social-culturale, în localităţile raionului sunt necesare 
renovarea instituţiilor culturale, instituirea formaţiilor artistice şi atragerea tinerilor 
specialişti în domeniul cultural.  

Pe teriotiul raionului Șoldănești sunt înregistrate 16 ONG (anexa3), dintre ele 
funcționale sunt 9, genul de activitate fiind foarte variat:   

- prestarea serviciilor socio-medicale la domiciliu 
- spriginirea activităţii educative a copiilor din Grădiniţa-creşă nr.1 
- turism,  
- mediu,  
- ociocultural, 
- dezvoltare economică  
- dezvoltare civică 
- protecția păturilor social-vulnerabile 



 

37 
 

- dezvoltarea durabilă a societății 
- prevenirea și combaterea violenței asupra persoanelor în etate 
- femeile în acțiune 
- conectarea la gaz a gospodăriilor.  

 
 

1.7. ASISTENȚA SOCIALĂ  

Emigrarea intensă, atât externă, cât și internă, a condus la apariția unor „localități-
fantomă” - sate mici, izolate geografic, cu populații în scădere dramatică. Locuitorii 
acestora sunt în marea lor parte în vârstă foarte înaintată, trăind de multe ori solitar, în 
condiții materiale degradante și incompatibile cu demnitatea umană. Conectivitatea 
acestor localități abandonate la localitățile învecinate este extrem de proastă, iar oferta 
de produse și servicii critice – inclusiv produse alimentare, farmaceutice, servicii de 
comunicație, de protecție socială și a sănătății, utilități publice – este foarte limitată sau 
chiar absentă. 

Asistenţa socială este o componentă a sistemului protecţiei sociale şi cuprinde un 
ansamblu de programe, măsuri şi servicii specializate, orientate spre protecţia 
persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a-şi 
asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă din cauza unor circumstanţe de 
natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică. 

În raionul Şoldăneşti, ca şi în toată ţara, asistenţa socială este asigurată de direcţia 
raională de asistenţă socială, fondul de susţinere a populaţiei şi asistenţii sociali din 
primării. Asistenţă socială se acordă numai sub forma unor servicii primare care includ: 
asistenţă socială la domiciliu, acordarea ajutoarelor materiale, servicii de consultare şi 
informare.  

Tabelul 7 

Numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de asigurări social 
Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 

 
"Regiuni de 
dezvoltare/ 
municipii, 
raioane" 

Total pensionari, persoane Inclusiv, pensionari pentru  
limită de vârstă, %  
   
     

2014 2015 2016 20171 2018 2 2014 2015 2016 2017 2018 

Total ţară 669,8 679,8 691,2 694,7 703,8 75.8 76.3 76.9 76.7 74.8 
Centru 190,4 193,6 196,9 197,5 199,1 73.9 74.3 74.9 74.8 73.6 

Şoldăneşti     9,916 10,353 10,635 10,636 10,565 58.2 55.6 53.8 52.8 51.4 
 

https://statistica.gov.md/
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În raionul Şoldăneşti activează un azil social de reabilitare pentru persoanele  în 
etate și cu dizabilități, care este o componentă a DASPFC Șoldănești. Instituția 
prestează un ansamblu de servicii sociale, temporare sau permanente  persoanelor 
solitare, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilitate. 

La moment în Azil se deservesc 26 beneficiari. Datorită suportului material 
acordat de către Consiliul raional au fost îmbunătăţite livrarea căldurei centralizate, 
schimbarea țevilor de apă și canalizare. Urmează să fie reparate unele încăperi pentru 
beneficiari, a băii, precum şi procurarea utilajului electrocasnic pentru pregătirea 
bucatelor,  procurarea unei  maşini automate de spălat rufe.  

Pe parcursul anului 2020 de ajutor social au beneficiat 1332  beneficiari unici  în 
sumă de 2 mln 701 mii 399 lei. 

Tabelul 8 

Numărul beneficiarilor de ajutor social repartizați pe primării 
Nr. Localitatea Nr . de beneficiari 

1 Or. Șoldănești 314 

2 Com. Alcedar 65 

3 s.Chipeșca 95 

4 Com. Climăuții de Jos 96 

5 s. Cobîlea 140 

6 Com. Cotiujenii Mari 201 

7 s. Cușmirca 116 

8 Com. Dobrușa 68 

9 s. Fuzăuca 16 

10 s. Găuzani 81 

11 s. Hlingeni 45 

12 s. Mihuleni 22 

13 s. Olișcani 127 

14 s. Parcani 35 

15 s. Pohoarna 42 

16 s. Poiana 60 

17 s. Răspopeni 182 

18 s. Rogojeni 18 

19 s. Salcia 86 

20 s. Samașcani 42 

21 S. Șestaci 61 

22 s. Șipca 10 

23 Com. Vadul – Rașcov 88 

Sursa: Statistica teritorială 2020. 
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Conform Hotărîrii Guvernului nr.677/2019 au fost operate modificări la Hotărîrea 
Guvernului nr. 1167/2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
stabilire şi plată a ajutorului social”. 

Hotărîrea vizată a fost aprobată  ca urmare a modificărilor operate în art.15 din 
Legea nr. 133/2008 utilizat la stabilirea sporirea gradului de protecţie socială a 
persoanelor şi familiilor defavorizate prin majorarea multiplicatorului pentru venitul 
lunar minim garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a 
anului de la 1,95 la 2,2.  

Asfel majorînd nivelul minim garantat de stat pentru perioada rece de la 2059 lei 
la 2323 lei începînd cu 1 ianuarie 2020. 

Totodată a fost majorat pragul indicatorului de bunăstare de la 85,64 la  88,46 
puncte. Ajutorul pentru perioada rece a anului este o plată lunară fixă, în bani, acordată 
familiilor defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie. În prezent 
cuantumul acesteia constituie 500 lei/lunar  fiind modificat din luna noiembrie 2019. 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate a 
fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.716 din 18 iulie 2018.  În raionul Șoldănești 
Serviciul a fost instituit în baza Deciziei nr. 4-6 a Consiliului raional Șoldănești din 27 
septembrie 2018. Suportul monetar se acordă printr-o singură plată sau o plată lunară, 
pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni. Cuantumul suportului 
monetar nu va depăşi suma de 6000,00 lei. 

Tot în această perioadă s-a evaluat situația a 22 familii defavorizate și acordarea 
ajutorului bănesc conform Rapoartelor de evaluare.   

Pentru anul 2020 au fost calculate mijloace financiare pentru acordarea suportului 
monetar în total – 151 400 lei, mijloace financiare utilizate, total – 40025 lei, suma 
minimă a suportului financiar – 1200 lei, suma maximă a suportului financiar - 4025 lei.  

Mijloace financiare neutilizate, netransferate  total – 126200 lei.  

În domeniul protecției copilului şi a familiei, direcția asigură respectarea 
drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, 
propune şi aplică măsurile de protecție socială pentru copiii aflați în dificultate sau cu 
dizabilități. 

Pe parcursul perioadei de raportare, în Serviciul de APP au fost plasaţi 28 copii 
cu statut de copil rămas sau temporar rămas fără îngrijire părintească, cu vârstele 
cuprinse între 0,2 ani (2 luni) şi 14 ani din care 18 fete şi 10 băieți. 

Dintre cele mai importante progrese înregistrate de către beneficiarii Serviciului 
pe perioada de raportare au fost 10 copii reintegraţi în familia biologică/extinsă, 1 copil 
adoptat, 3 copii au ajuns la majorat, 4 copii sunt tutelaţi. 
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De la începutul anului au benificiat de Serviciul Sprijin Familial 58 familii cu 189 
copii în situaţie de risc, la care s-au transferat o sumă de 533 600,04 mii lei.  

Pe parcursul anului 2019 de  ajutor social în mediu  au beneficiat  1627  
beneficiari  în sumă de 17 mln 901 mii lei.  

Pe parcursul perioadei de raportare de  ajutor social au beneficiat 1332  
beneficiari unici  în sumă de 2 mln 701 mii 399 lei . 

Sistemul public, din care face parte și DASPF, are la bază interesul public, iar 
realizarea acestuia are loc prin implementarea principiilor de bună guvernare: 
integritate, etică și legalitate, echitate, transparență și răspundere, economicitate, 
eficiență și eficacitate.  

Din activitatea realizată în cursul anului 2019 reiese că DASPF se încadrează în 
limitele unui nivel general de implementare a principiilor de bună guvernare, precum 
integritate, valori etice, respectarea legii. 

Activitatea DASPF are la bază respectarea regulilor de conduită conform Codului 
deontologic de etică profesională și integritate, și legii privind evaluarea integrității 
instituționale, dezvoltă politici organizaționale care să vizeze diminuarea fluctuației și 
stimularea personalului de a rămâne în organizație și motivarea sa de a lucra din ce în ce 
mai performant pentru a atinge obiectivele DASPF. 

Pentru persoane cu dizabilităţi care au fost  alocate  suma de 1587,0 (un million 
cinci sute optzeci şi şapte mii lei), pentru achitarea compensaţiei serviciilor de transport. 

Tabelul 9 

Regitru beneficiarilor de compensaţie la serviciile de transport în raionul 
Şoldăneşti 

 
Localitatea 

Pers. 
cu 

dizab. 
severe 

Copii 
cu 

dizab. 

 
Pers.cu 

dizab.accentuate 

Însoţitorii pers.cu 
dizab. severe 

Însoţitorii copilor 
cu dizab. 

 
Alcedar 11 5 107 11 5 
Chipeşca 24 4 265 24 4 
Climăuţii de 
jos 

15 4 146 15 4 

Cobîlea 32 10 271 32 10 
Cot 4 1 57 4 1 
Cotiujenii 
Mari 

43 16 290 43 16 

Curătura 3 2 26 3 2 
Cuşmirca 26 8 252 26 8 
Dobruşa 15 4 133 15 4 
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Fuzăuca 3 2 28 3 2 
Găuzeni 8 5 201 8 5 
Hlingeni 3 5 67 3 5 
Mihuleni 8 3 92 8 3 
Olişcani 37 10 358 37 10 
Parcani 5 3 63 5 3 
Pohoarna 20 8 89 20 8 
Poiana 8 5 69 8 5 
Receşti 5 2 28 5 2 
Rogojeni 6 3 32 6 3 
Răspopeni 34 12 345 34 12 
Salcia 14 6 124 14 6 
Socola 3 1 28 3 1 
Sămăşcani 18 11 131 18 11 
Vadul Raşcov 15 5 165 15 5 
Zahorna 2 2 37 2 2 
Şestaci 19 6 140 19 6 
Şipca 5 7 89 5 7 
Şoldăneşti 107 29 838 107 29 

TOTAL: 493 179 4471 493 179 

Sursa: Statistica teritorială 2020 

Prin intermediul DASPFC au fost repartizate 18 bilete de reabilitare persoanelor 
în etate și celor cu dizabilități. 

Serviciul Social “asistenta personala” oferă asistenţă şi îngrijire a 64 de persoane 
cu dizabilităţi severe,  87 de persoane sunt la evidenţă în lista de aşteptare al serviciului, 
care au nevoie de protecţie socială, muncă, asistenţă informaţională, medicală și 
instructiv/educativ etc. 

În Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu se afla 412 persoane, deserviţi  de 51 
lucrători sociali în 22 de primării.  Din ei persoane cu dizabilitate severă - 28 persoane, 
persoane cu dizabilitate accentuată - 41 persoane cu dizabilitate medie -9 persoane. În 
total persoane cu dizabilităţi 78. 

 

 

1.8 INFRASTRUCTURA  TEHNICO – EDITARĂ 

Reţelele de furnizare a apei potabile şi canalizare 
          Una din cele mai grave probleme cu care se confruntă raionul Şoldăneşti ţine de 
reabilitarea şi menţinerea infrastructurii locale. Cu regret, foarte puține acțiuni au fost 
întreprinse de autorităţile publice locale, societatea civilă și sectorul privat pentru 
rezolvarea problemelor existente. Totuși, unele eforturi de a schimba situația au fost 
depuse în acest sens. 
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 În Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC) în mediu se consumă circa 23,3 milioane 
m3 de apă și se evacuează 5,3 milioane m3 de ape uzate. În toate localitățile urbane 
(100%) și aproximativ 46% din localitățile rurale ale RDC au sisteme centralizate de 
alimentare cu apă, furnizând apă potabilă doar la 74% din populație urbană și 39% din 
populație rurală.  
 

Infrastructura sistemului de alimentare cu apă a raionului Şoldăneşti include toate 
construcţiile şi echipamentele legate de captarea, înmagazinarea, dezinfectarea apei şi 
sistemul de distribuţie până la hotarul de delimitare al proprietăţilor. Actualele proceduri 
de întreţinere se aplică numai pentru a menţine sistemul de alimentare cu apă sau 
sistemul de canalizare în stare de funcţionare. 

Tabelul 10 

Veniturile și profitul net al Î.M. „Regia-Apă Şoldăneşti", anii 2015-2019 

Anii  Venituri (RULAJ) mii 
lei 

Profit/pierdet 
mii lei 

2015 1.855 -772 

2016 2.768 -1.182 

2017 2.667 -1.410 

2018 2.355 -1.116 

2019 2.992 -928 

Sursa: Raportul financiar Î.M. „Regia-Apă Şoldăneşti", 2019 

  

Sediul Î.M. „Regia-Apă Şoldăneşti" a fost reconstruit, valoarea lucrărilor cifrându-se la 
cca 940 de mii de lei. Totodată, pentru a optimiza capacităţile operaţionale ale 
întreprinderii, au fost procurate maşini specializate în valoare de peste 24 de milioane de 
lei. Printre acestea, se numără: echipament pentru reciclare, compactare, buldozere, 
tractoare ş.a. Au mai fost procurate uniforme pentru cei 30 de angajaţi şi achiziţionată 
tehnică pentru oficiu. 

Prestatorul de servicii Î.M. „Regia-Apă Şoldăneşti" a beneficiat de investiţii germane 
consistente, care îi permit să îşi extindă activitatea şi să devină un operator eficient şi 
profitabil. Sprijinul financiar a fost acordat prin intermediul proiectului „Modernizarea 
serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de Agenţia de 
Cooperare Internaţională a Germaniei. 
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Tabelul 11  

Sumar al resurselor de apă disponibile pentru raionul Șoldănești în  
cadrul RD Centru, 2019 

Regiun
ea         

Raion Rezerve de ape 
subterane de 

calitate potabilă, 
total (m3/zi) 

Rezerve de ape 
subterane de 

calitate tehnică, 
total (m3/zi) 

Rezerve de ape 
subterane, total 

(m3/zi) 

 

 

 

 

 

 

 

Centru 

Anenii 

Noi 

338.700 8.000 346.700 

Călăraşi 7.100 3.000 10.100 

Criuleni 215.500 4.000 219.500 

Dubăsari 200.200 - 200.200 

Hînceşti 37.700 7.240 44.940 

Ialoveni 63.800 1.500 65.300 

Nisporeni 3.000 7.600 10.600 

Orhei 80.560 1.200 81.760 

Rezina 25.500 - 25.500 

Străşeni 16.500 - 16.500 

Şoldăneşi 8.400 - 8.400 

Teleneşti 11.500 4.300 15.800 

Ungheni - 1.900 1.900 

 Total 1.008.460 38.740 1.047.200 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 
 

Pierderile mari de apă, în mare parte, sunt condiționate de starea infrastructurii de 
captare, aprovizionare și distribuție a apei. Pentru determinarea stării acestei 
infrastucturi a fost analizat gradul de uzură a clădirilor, construcțiilor speciale și a 
instalațiilor de transmisie a apei la fiecare întreprindere care a fost supusă cercetării. 

 
Tabelul 12 

Analiza gradului de uzură a mijloacelor fixe, pe categorii 
 Gradul uzurii, % 
 Clădiri Construcții speciale Instalații de 

transmisie 
Î. M. ”Regia Apă - 

Șoldănești” 

8,5 10,4 22,7 

Sursa: Statistica teritorială 2020. https://statistica.gov.md 
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Miijloacele fixe a Î. M. ”Regia Apă - Șoldănești” au o uzură mică datorită 

faptului ca este relativ mai nouă, fiind fondată în anul 2007. 
  

Managementul deșeurilor solide 
 

  Conectarea localității la serviciul de salubrizare în primul rând ține de voința 
APL, iar atâta timp cât această voință nu este materializată de către APL, este 
imposibilitate de a întreprinde ceva. Serviciul de salubrizare este unul care vrem noi sau 
nu creează o reticență din partea populației. Anume din acest motiv unele APL-uri nu au 
reușit să îl depășească, să aprobe tariful/taxa pentru colectarea deșeurilor, să îi impună 
pe oameni să respecte normele de salubrizare, să întreprindă măsuri de conștientizare și 
sensibilizare în rândul populației, iar cel mai important să folosească resursa 
administrativă de constrângere și sancționare a subiecților care nu doresc să respecte și 
să se conformeze normelor regulatorii. Serviciul de salubrizare sub nici o formă nu îl 
poți presta dacă nu ai suportul și o colaborare eficientă cu APL. Un alt factor care a 
duce la stagnarea multor procese a fost schimbarea administrației locale, în urma 
alegerilor din 2015 cât și a celor din 2019. 
  S.A. „Salubritate Șoldănești” a fost înființată la data de 14 ianuarie 2015, de către 
21 de APL-uri de nivelul I din raionul Șoldănești, 1 APL de nivelul I din raionul Rezina 
și 1 APL de nivelul II care este Consiliul Raional Șoldănești. Fondarea Societății a avut 
loc ca urmare a implementării Proiectul pilot „Îmbunătățirea sistemului de management 
a deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești” cu suportul financiar al 
GIZ, având ca beneficiar principal Primăria or. Șoldănești. 
  Astăzi, datorită S.A. „Salubritate Șoldănești”,  circa 10 mii de oameni sunt 
conectați la serviciul de salubrizare. În localitățile unde funcționează serviciul au fost 
lichidate gunoiștile stihinice, au fost construite 288 de platforme, achiziționate peste 
2000 de pubele de 0,24 m3  și sub 1000 de containere de 1,1 m3. Societatea dispune de 
un număr de peste 30 de angajați, care au beneficiat de instruiri și seminare pentru 
dezvoltarea capacităților instituționale, vizite de studiu și schimb de experiență în 
Germania, Italia, România, Estonia. 
  Conform datelor prezentate la sfârșitul anului de gestiune 2019, societatea a 
colectat în jur de 17 mii m3 de deșeuri, cea mai mare pondere în această cifră se 
înregistrează în orașul Șoldănești, în jur de 12 mii m3, ceea ce constituie sub 70% din 
totalitatea deșeurilor. Acest rezultat se datorează în primul rând faptului că orașul este 
mult mai populat decât localitățile rurale, totodată și numărul de rute care se efectuează 
în oraș, 2 rute/săptămână în raport cu 2 rute/lună care se fac în sate, numărul agenților 
economici este mult mai mare decât în sate. 
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 În anul 2013 la etapa de elaborare a studiului de fezabilitate, împreună cu 
experții din cadrul GIZ, a fost efectuată analiza morfologică a deșeurilor. Au fost luate 
4 recipiente din zona blocurilor multietajate, 4 recipiente din zona caselor la sol și 4 
recipiente dintr-o localitate rurală. În urma acelei analize s-a constatat, că în situația 
noastră a Republicii Moldova există riscul că în recipiente să găsească absolut orice.  
 S.A. „Salubritate Șoldănești” se bazează pe colectarea deșeurilor pe 4 categorii, 
deșeuri reziduale, deșeuri sticlă, deșeuri carton și hârtie și deșeuri plastic, metal și 
tetrapak. În acest fel au și fost amenajate toate platformele de colectare.   
 Deși nu este construit CIMDS (Centrul Intercomunitar de Management al 
Deșeurilor Solide), cu forțele proprii a fost amenajată o locație unde a fost amplasat 
compactorul. Pentru deșeurile vegetale a fost amenajată o platformă temporară unde 
se stochează după care se tocă cu tocătorul din dotare, iar resturile obținute le 
amenajăm în vaduri pentru compostare. 

 S.A „Salubritate Șoldănești” dispune de tot echipamentul necesar de compostare 
a deșeurilor vegetale. 
         O problemă financiară, este că tarifele cât și taxele locale pentru serviciul de 
salubrizare, aprobate la nivel local nu acoperă costurile de prestare a serviciului. APL-
urile nu doresc să aprobe  tarife care cel puțin să acopere costurile, nemaivorbind de 
tarife care să genereze profit, care ulterior să fie îndreptat în dezvoltarea operatorilor de 
salubrizare. Nu este posibil ca  un tarif de 8, 10 sau chiar 14 lei/persoană să acopere 
costurile, în situația când sunt localități depopulate, când și cei care sunt nu vor să 
achite, când vorbim de colectare selectivă și tot așa mai departe. Lipsa unei autorități 
centrale cu dreptul de aprobare a tarifelor, cum este ANRE, în cazul furnizării gazelor, 
energiei electrice, mai nou și a serviciului de apă și canalizare, creează și va crea în 
continuare acest obstacol major de dezvoltare a operatorilor de salubrizare cât și 
dezvoltarea unui sistem eficient de management al deșeurilor solide. 
  
 

Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază 

În ciuda progreselor înregistrate în ultima perioadă, infrastructura de utilități 
publice în regiuni continuă să fie extrem de subdezvoltată, existând încă un decalaj 
foarte mare față de țintele naționale fixate în SND ”Moldova 2030”, tabelul 13.  
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Tabelul 13 
                       Necesități de accelerare a dezvoltării utilităților publice 

 Indicatori Ținta SND 
”Moldova 

2030” pentru 
anul 2026 

Situația în 2020 pe 
regiuni de dezvoltare 

1. Acoperirea cu servicii 
centralizate de aprovizionare cu 

apă 

85% 45% 
 

2. Acoperirea cu servicii 
centralizate de canalizare 

75% 11% 
 

3 Acoperirea cu servicii de 
management a deșeurilor 

60% 17% 

4 Acoperitrea serviciilor de  
aprovizionare  cu  gaze  naturale 

90% * 36 % 

*  planificarea conform strtegiie naționale  de  gazificare 
 

Totodată, în mai mult de jumătate de localități, calitatea apei din apeduct nu 
corespunde cerințelor normative minime înaintate față de apa potabilă.  
 

 

 1.9 ANALIZA SWOT  

Analiza SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează și 
organizează informația permițând managerilor să acționeze, să apere și să promoveze 
obiectivele organizației cu succese mai bune și constituie cea mai importantă tehnică 
managerială pentru înțelegerea poziției strategice a unei organizații.  

Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigură cea mai 
bună aliniere între mediul intern și extern. Alegerea strategiei corecte poate fi în 
avantajul organizației. 

Pentru ca analiza SWOT să-și poată îndeplini rolul pentru care a fost creată este 
necesară colectarea unei mari cantități de date atât din mediul intern, cât și din mediul 
extern al organizației. Informația SWOT, colectată sub formă de inventare, urmează să 
fi e verifi cată sub aspectul sufi cienței sale, a corespondenței cu obiectivele organizației 
și a posibilității folosirii sale în timpi reali. 

Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats = Puncte tari, 
Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri) constituie unul dintre cele mai des utilizate (şi mai 
eficiente) instrumente pentru analiza unui sistem (organizaţie, comunitate), atunci când 
este necesară radiografierea situaţiei prezente a respectivei organizaţii. 
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Concret, se face o analiză internă pentru a se vedea care sunt punctele tari şi 
punctele slabe ale comunităţii, urmate de o analiză externă concentrată pe oportunităţile 
şi riscurile cele mai importante. 

În procesul elaborării strategiei raionului Șoldănești, s-a realizat o analiză 
exhaustivă a situaţiei prezente şi s-a elaborat Profilul Raionului. Concluziile acestui 
document au fost completate de discuţiile pe care Experţii le-au derulat cu membrii 
Grupurilor consultative de lucru încă din primele şedinţe de început ale proiectului. 
Coroborând toate aceste informaţii, s-a făcut o radiografie a comunității şi s-a putut 
trece la elaborarea Analizei SWOT: 
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PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 Aşezare geografică favorabilă (centrul R. Moldova) 
 Condiţii agro-climaterice favorabile 

 Existenţa materiilor prime pentru industria alimentară 

 Ponderea mare a terenurilor fondului silvic 

 Tradiţii meşteşugăreşti bogate şi diverse  
 Existenţa reţelei de transport (drumuri naţionale şi 

locale, cale ferată) 
 Infrastructura Serviciului de salubrizare dezvoltată  

 Serviciu de salubrizare creat pe arie raională 

 Existența producătorilor locali de combustibil din 
biomasa 

 Prezența a 335 agenți economici activi în oraș 

 Administrație locală deschisă către investitorii străini 
 Existența unei pieți agroalimentare 

 Prezența în oraș a reprezentantelor a mai multor bănci 
 Întreprinderi agricole funcționale și profitabile  
 Cel mai verde oraş (pădure, parc, fâșii forestiere) 
 Existența platformelor de preselectare a deşeurilor 
 Existenţa Întreprinderii Municipale „Regia Apa 

Şoldăneşti” 

 Implementate 3 proiecte: „Extinderea sistemului de 
canalizare în sectorul Lucerna „Construcţia bazinelor de 
colectare a apei și reparaţia fântânii arteziene în 

 Lipsa abilităţilor pentru elaborarea şi accesarea proiectelor 
de finanţare externă 

 Aptitudini reduse de elaborare și implementare a 
proiectelor investiţionale conform cerinţelor donatorilor 
externi 

 Nivel scăzut de cultivare a spiritului antreprenorial, în 
special în mediul rural 

 Insuficienţă în informare și educare a populaţiei cu privire 
la dezvoltarea unei afaceri proprii  

 Competitivitatea scăzută a IMM-urilor din sectorul 
productiv şi servicii 

 Insuficientă în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi a 
mijloacelor specifice IMM-urilor pentru accesarea pieţelor 
externe 

 Oferirea insuficientă a serviciilor de asistență şi 
promovarea comerţului interior și extern 

 Atractivitate scăzută pentru investitori, cauzată, în special, 
de lipsa informaţiilor relevante cu privire la mediul local  

 Costul ridicat al creditării 
 Ponderea redusă a IMM-urilor în sectorul de producere 

 Ponderea redusă a investiţiilor străine; 
 Diversificarea redusă a pieţei de desfacere 

 Număr mare de persoane tinere emigrate 
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cartierele – Eminescu și Lacurilor”; „Construcţia a 4 
staţii de epurare a apelor menajere” 

 Existenţa cadrelor calificate la Întreprinderea Municipală 
„Regia Apa Şoldăneşti” 

 Climat de colaborare şi cooperare între APL de nivelul I 
și II 

 Disponibilitatea APL de a accepta schimbări pentru o 
bună guvernare 

 Existenţa relaţiilor de colaborare cu APL din străinătate 

 Acces la informaţia privind finanţările externe 

 Acte administrative interne adoptate pentru asigurarea 
funcţionării autorităţilor publice locale de nivelul II 

 Colaborarea administraţiei locale cu sectorul ONG 
pentru dezvoltarea serviciilor destinate comunităţii 
locale; 

 Existenţa în Primărie a serviciului Asistență socială; 
 Funcţionează azilul de bătrâni, cu o capacitate  de 28 de 

locuri; 

 Funcţionează Centrul de Creaţie pentru copii; 
 Există echipa multidisciplinară ce soluţionează 

problemele sociale, violenţa în familie 

 Proiect implementat “Crearea Centrului comunitar de 
servicii sociale şi acces la informaţie”, finanţat de 
UNDP; 

 Există ONG “Profemida” și “Speranţa”, care acordă 

 Natalitate scăzută  
 Deficit de forţă de muncă calificată 

 Nivel scăzut al educaţiei și culturii populaţiei 
 Infrastructura slab dezvoltată, în special în mediul rural 
 Starea deplorabilă a drumurilor 
 Lipsa de logistică a produselor agricole 

 Serviciul de îngrijire la domiciliu nu acoperă cererile 
persoanelor ţintuite la pat     

 Lipsa centrelor sociale multifuncţionale în comunităţi 
 Finanţare insuficientă pentru serviciile  primare de asistentă 

socială 

 Personal calificat insuficient în toate domeniile serviciilor 
publice 

 Motivarea redusă a funcţionarilor publici 
 Număr redus de iniţiative locale pentru consolidarea 

capacităţii managementului APL 

 Grad scăzut de implicare a cetăţenilor în luarea deciziilor  
 Raportul între APL și societatea civilă este unul mai puţin 

valorificat din cauza neîncrederii populaţiei în instituţia 
APL 

 Lipsa unui sistem eficient de comunicare internă și externă 
cu APL de nivelul I 

 Capacitate redusă a funcţionarilor de a elabora programe și 
proiecte pentru a atrage resurse financiare externe pentru o 
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servicii păturilor social vulnerabile din oraş și din raion 

 Activează 2 licee (unul de circumscripţie);  2 grădiniţe, o 
şcoală de muzică, o şcoală de arte plastice, un Centru de 
Creaţie 

 Cadre didactice calificate în domeniu 

 Existenţa încăperilor dotate cu lumină, încălzire, apă 
rece-100%, apă caldă-20% 

 Activează Asociaţii ale Părinţilor şi Pedagogilor 
 Colaborarea cu cetăţenii plecaţi peste hotare 

 Colaborarea cu agenţii economici locali în vederea 
soluționării problemelor sociale 

 Colaborarea cu organizaţiile sociale din România şi din 
alte state membre a  Uniunii Europene 

 Schimb de experienţă și colaborarea cu oraşele vecine și 
cu oraşe înfrățite din alte ţări 

 Scrierea proiectelor în domeniul cultural 

 Invitarea specialiştilor din ţară și de peste hotare, din 
domeniul culturii 

 Identificarea donatorilor pentru obţinerea 
echipamentului tehnic calculatoare, proiector, conectare 
la internet 

 Colaborarea cu ziariştii și televiziunea din oraş pentru 
promovarea culturii. 

 Atragerea agenţilor economici în activități educaționale 

bună guvernare la nivel local 
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 Atragerea proiectelor în sectorul educaţiei 
 Popularizarea artei (participarea la concursuri și 

expoziţii republicane și internaţionale). 
OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

 Colaborarea cu autorităţile publice centrale în vederea 
întroducerii programelor de finanţare naţionale şi 
internaţionale 

 Posibilitatea de modernizare a prestării serviciilor de 
aprovizionare cu apă și sanitație prin atragerea 
investițiilor străine în contextul aderării la Uniunea 
Europeană 

 Atragerea  investiţiilor capitale prin susţinerea cu 
contribuţii financiare din bugetul raional a proiectelor 
investiţionale 

 Formarea normativului individual pentru acoperirea 
cheltuielilor în teritoriu pentru nivelarea posibilităților 
financiare 

 Parteneriate cu alte administraţii publice locale 

 Crearea condiţiilor pentru susţinerea activităţilor 
industriale  

 Modernizarea tehnologiilor industriale şi agricole 

 Utilizarea tehnologiilor de irigare pentru dezvoltarea 
agriculturii 

 Modernizarea tehnologiilor industriale şi agricole  

 Dezvoltarea serviciilor în agricultură şi industrie 

 Grad redus al descentralizării bugetare la nivel local 

 Interes scăzut al cetăţenilor în privinţa dialogului cu APL – 
urile 

 Degradarea indicatorilor demografici 

 Ameninţările schimbărilor climatice asupra resurselor de 
apă din Republica Moldova din punct de vedere atât al 
cantităţii, cât şi al calităţii 

 Mediul economic nefavorabil care continuă să umbrească 
beneficiile economice, sociale şi de mediu provenite în 
urma investirii în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei 

  Necorespunderea politicilor naţionale în domeniul apei cu 
resursele, capacitatea şi mijloacele locale disponibile 

 Lipsa unei strategii realiste de finanţare a domeniului 
alimentării cu apă şi sanitaţiei ca un punct de referinţă 
pentru planificarea multianuală şi pentru bugetarea 
durabilă;Lipsa subvenţionării principalelor ramuri a 
economiei  

 Capacităţi reduse de accesare şi gestionare a fondurilor 
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  Utilizarea tehnologiilor de irigare pentru dezvoltarea 
agriculturii 

 Colaborarea cu autorităţile publice centrale în vederea 
întroducerii programelor de finanţare naţionale şi 
internaţionale 

 Atragerea  investiţiilor capitale prin susţinerea cu 
contribuţii financiare din bugetul raional a proiectelor 
investiţionale 

 Parteneriate cu alte administraţii publice locale 

 Creşterea capacităţii de acordare a asistenței sociale  
 

 

 Gradul de sărăcie şi izolare a unor zone rurale  

 Şocuri energetice externe și creşterea preţurilor 

 Posibilităţile reduse ale bugetului  

 Necesitatea soluţionării problemei instruirii personalului 
din autorităţile publice centrale şi locale referitor la 
atractivitatea, programarea şi monitorizarea investiţiilor 

 Lipsa unei strategii realiste de finanţare a domeniului 
alimentării cu apă şi sanitaţiei ca un punct de referinţă 
pentru planificarea multianuală şi pentru bugetarea 
durabilă. 
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CAPITOLUL II. 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO- 

ECONOMICĂ A RAIONULUI ȘOLDĂNEȘTI 
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2.1. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A RAIONULUI 
ȘOLDĂNEȘTI 

 Strategia de Dezvoltare  Social-Economică a  raionului Șoldănești pe anii 2021-
2026 constituie documentul intern principal de planificare de durată medie, care 
stabileşte obiectivele de dezvoltare a  raionului  Șoldănești pînă în anul 2026 şi 
identifică măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestora, și serveşte drept 
instrument unic de integrare a cadrului existent, de racordare a procesului de 
planificare bugetară  cu cadrul de politici şi de asimilare a asistenţei tehnice şi 
financiare externe, de concentrare a resurselor disponibile în vederea realizării 
obiectivelor şi măsurilor cu impact maxim asupra dezvoltării economice şi sociale a  
raionului.  

Elaborarea Strategiei  derivă din necesitatea de a continua implementarea 
reformelor iniţiate în documentele  importante de planificare a Strategiei naționale de 
dezvoltare „Moldova 2030”. 

Viziunea și obiectivul strategic major al SND ,,Moldova 2030" este centrat pe 
calitatea vieții, ceea ce implică o definire clară a dimensiunilor acesteia, identificare a 
principalilor factori determinanți și actori ai schimbării și atribuire a unui set de 
indicatori statistici pentru măsurarea tendințelor recente, situației actuale, 
perspectivelor de dezvoltare și țintelor pertinente pentru intervențiile strategice.  SND 
,,Moldova 2030" este dezvoltată în jurul a 4 priorități, structurate în 10 obiective pe 
termen lung, după cum urmează: 

 Economia durabilă și inclusivă 

 Capital uman și social robust 

 Instituții oneste și eficiente 

 Mediul ambiant sănătos 

Pentru fiecare din cele zece obiective au fost analizată situația curentă, au fost 
scoase în evidență cele mai vulnerabile grupuri din societate, au fost analizați factorii 
de bază ai vulnerabilității oamenilor, a fost formulată viziunea strategică, care prezintă 
conexiunea acesteia cu țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, au fost stabilite 
obiectivele specifice și formulate acțiunile prioritare, a fost descris impactul scontat și, 
nu în ultimul rând, au fost setați indicatorii și țintele de monitorizare și evaluare. 

RD Centru este cea mai mare regiune de dezvoltare urmată de Regiunile de 
Dezvoltare Nord (RDN) şi, respectiv, Sud (RDS). Din cele trei  regiuni aflate  în 
vizorul procesului de dezvoltare regională pentru perioada  dată, RDC se clasifică pe 
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locul doi privind Valoarea Adăugată Brută (VAB) la nivel regional şi  VAB pe cap de 
locuitor, fiind depăşită de Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN).   

Promovarea politicilor de dezvoltare regională şi accentul Guvernului asupra 
descentralizării deschid noi perspective pentru dezvoltarea regiunii.  

Activitatea  Consiliului raional şi  a structurilor executivului pentru  anii 2021-
2026  va  fi  axată  întru  îndeplinirea   prevederilor  viziunii şi  a  obiectivelor trasate. 
Un loc central  revine sectoarelor agroindustrial, construcţii capitale, industria uşoară , 
comerţ, comunicaţii şi prestări  servicii, care în acelaşi timp constituie şi baza fiscală  a 
bugetelor locale şi raional.  

În scopul monitorizării și asigurării implementarii Legii nr.3 din 06.02.2020 
pentru modificirca unor acte legislative, și anume: Legea nr.721/1996 privind calitatea 
în construcții,  Legea nr.835/1996 privind principiile urbanismului și amenajarii 
teritoriului, Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală și Legea nr. 
163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construclie, actele permisive 
pentru proiectare - Certificate de Urbanism pentru proiectare/infomtative, și pentru 
construcție - Autorizatie de construire/desființare, vor fi emise numai în baza 
documentației de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentului local de 
urbanism. Întru respectarea modificărilor legislative, primăriile raionului Șoldănești, 
care nu posedă  planul urbanistic actualizat, vor iniția elaborarea  documentației de 
urbanism pentru locatilăți. 

 

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Șoldănești reprezintă 
cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în care creşterea 
economică, coeziunea socială şi protecţia mediului merg mână în mână şi se sprijină 
reciproc. 

 

 

Viziunea:  

Raionul Șoldănești o unitate administrativ-teritorială atractivă 
din punct de vedere turistic şi cultural şi cu o economie viabilă, 

capabilă să ofere locuitorilor condiţii de trai mai bune, într-un mediu 
curat şi protejat. 
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2.2 OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 
Nu există un mecanism clar care ar stabili măsura şi condiţiile de despăgubire 

cauzate de erorile administrative. Bunele practici recomandă instituirea mecanismelor 
administrative clare, care ar permite cetăţeanului să ceară despăgubirea acestuia, în 
afara sistemului judiciar. 

În ultimii ani raioanelor le-au fost încredinţate responsabilităţi funcţionale în 
administrarea unor servicii sociale importante: managementul reţelei şcolare şi 
coordonarea unor servicii de asistentă socială. În acelaşi timp, noul sistem al finanţelor 
publice locale ia puterea pe care raioanele o aveau în a aloca resurse financiare, 
deoarece stabileşte cote fixe de partajare a impozitelor, formule clare de echilibrare 
bugetară, şi permite alocarea directă a fondurilor de la stat către autorităţile locale. 

Pentru a realiza viziunea propusă s-au indentificat următoarele domenii de 
intervenție: 

Aria de intervenție 

 

Obiective generale 

Administrație publică, transparență și 
comunicare 

1. Consolidarea autorităţilor publice 
locale pentru elaborarea şi  
implementarea politicilor publice 

2. Conlucrare şi coordonare cu 
cetățenii și transparență 

Bugetarea și managementul financiar 1. Sporirea eficacităţii și transparenţei 
autonomiei financiare a Consiliului 
raional Șoldănești 

2. Promovarea integrării dimensiunii 
de gen în programele bugetare prin 
stabilirea indicatorilor sensibili la 
dimensiunea de gen 

Dezvoltarea capitalului uman  1. Dezvoltarea și utilizarea eficientă a 
capitalului uman, adaptarea 
calificărilor profesionale la 
cerințele pieței și creșterea 
incluziunii sociale 

2. Dezvoltarea domeniului diaspora, 
migrație și dezvoltare 

Dezvoltarea cadrului strategic și 
operațional al domeniului economic 

1. Dezvoltarea culturii antreprenoriale 
economic și social 



 

57 
 

2. Stimularea inițiativelor economice 
și sporirea capacităților de 
dezvoltare a afacerilor 

3. Impulsionarea activităţii 
investiţionale 

4. Dezvoltarea unei agriculturi 
performante în raion  

5. Reabilitarea  şi modernizarea 
întreprinderilor din sectorul 
agroindustrial 

Dezvoltarea mediului ambiant  1. Protejarea mediului ambiant şi 
asigurarea dezvoltării durabile 

2. Calitatea şi gestionarea resurselor 
de sol şi resurselor minerale utile 

Managementul patrimoniului public 1. Asigurarea monitorizării și 
administrării patrimoniului public 

Garantarea educației de calitate pentru 
toți și promovarea oportunităților de 
învățare pe parcursul întregii vieți 

1. Modernizarea sistemului de 
formare continuă a capitalului uman 
și valorificarea vocației de pedagog 

2. Asigurarea calității în educație prin 
aplicarea standardelor pentru 
instituțiile de învățământ general 
din perspectiva școlii prietenoase 
copilului 

3. Asigurarea dezvoltării durabile a 
sistemului educaţional preșcolar în 
vederea formării unei personalităţi 
integre, active, sociale şi creative – 
factori principali ai dezvoltării 
umane şi ai progresului social-
economic 

Infrastructura de protecţie socială şi 
asistenţă medicală 
 

1. Extinderea și îmbunătățirea 
serviciilor sociale 

2. Asigurarea protecției și promovarea 
drepturilor copilului și familiei 

3. Dezvoltarea şi majorarea gradului 
de acces al populaţiei la servicii 
medicale de calitate 
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4. programe de reintegrare socială 
pentru grupurile vulnerabile  
modificate, ținînd cont de 
dimensiunea de gen 

5. Promovarea culturii pentru sănătate 
printre femei şi bărbaţi prin 
informare, educare şi sporirea 
adresabilităţii la servicii de 
sănătate. 

Cultură, tineret şi sport 1. Dezvoltarea industriei culturale prin 
promovarea creativității artistice și 
punere în valoare a patrimoniului 
cultural în interesul societății 

2. Promovarea și îmbunătățirea 
serviciilor bibliotecilor în raionul 
Șoldănești 

3. Consolidarea  sistemului de servicii 
ce oferă acces și șanse egale tuturor 
tinerilor, inclusiv celor din mediul 
rural, la informare, participare 
socială și implicare civică 

4. Promovarea şi dezvoltarea 
performanţei sportului ca motor al 
sănătăţii cetăţenilor 

Infrastructura fizică și tehnico - 
edilitară 

1. Dezvoltarea echilibrată a 
infrastructurii drumurilor 

2. Infrastructură de management 
energetic dezvoltată 

3. Iluminat stradal eficient din punct 
de vedere energetic 

4. Gestionarea eco-eficientă a 
consumului de resurse şi 
valorificarea maximală a acestora la 
domeniu apă și canalizare 

5. Accesul egal la servii de gazificare 
în toate localitățile din raion 

Dezvoltarea turismului competitiv la 
nivel european 

1. Îmbunătățirea serviciilor turistice 
din raionul Șoldănești 
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OBIECTIVE PE DOMENII –  

OBIECTIVE SPECIFICE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNI 
 
 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, TRANSPARENȚĂ ȘI COMUNICARE  
 

Obiectivul general nr. 1. Consolidarea responsabilităţii autorităţilor publice locale 
pentru elaborarea şi  implementarea politicilor publice 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 

 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Acordarea asistenţei 

informaţionale şi metodologice în 
implementarea legii 158-XVI din 
04.07.2008 Cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului 
public, Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr.201 din 
11.03.2009 

 

1.1Monitorizarea prezentării informaţiilor:  
 despre statele de personal din 

autorităţile administraţiei publice 
locale de niv.I; 

 aplicarea reglementărilor Hotărârii 
Guvernului nr.201 din 11.03.2009; 

 procedurii de prelungire a 
certificatelor cheițelor publice 

1.2 Participarea la organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante în 
primării 

2. Organizarea atelierelor de 
instruire pentru identificarea 
modelului optim de conlucrare cu 
APL de niv.II, serviciile 
desconcentrate în teritoriu, alte 
structuri, instituţii cointeresate, 
consultarea principalilor actori 
asupra opţiunilor de cooperare 
intercomunală (schimb de 
experienţă în domeniul AP) 

2.1.Identificarea oportunităţilor de 
colaborare a primarilor din raion cu 
instituţiile omologe din alte ţări. 
2.2. Invitaţia serviciilor desconcentrate în 
teritoriu la şedinţele cu participarea 
primarilor pentru identificarea acţiunilor 
de eficientizare a activităţilor de interes 
comun 
 

3. Consolidarea capacităților 
autorităților publice 

3.1  Elaborarea și aprobarea Programului 
anual de instruire a resurselor umane din 
autoritățile publice în domeniile prioritare  
3.2 Consolidarea capacităților femeilor 
din grupurile subreprezentate la nivel 
decizional pentru sporirea activismului și  
liderismului  politic 
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Obiectiv general  nr. 2:  Conlucrare şi coordonare în domeniul ce ţine de 
transparenţă şi actul de guvernare locală 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Asistenţă în organizarea 

mecanismelor instituţionalizate 
de cooperare şi  parteneriat cu 
cetăţenii, care să se implice în 
procesul decizional 

1.1Dezvoltarea mecanismelor de 
stimulare a participării populației la 
procesul decizional 
1.2Organizarea evenimentelor de 
stimulare a participării populației la 
procesul decizional 
1.3 Elaborarea şi efectuarea sondaje pe 
criteriile de transparenţă delegate 
autorităţilor locale 
 1.4Monitorizarea desemnării 
responsabililor de coordonare a procesului 
de consultare publică cu societatea civil. 

2. Suport  metodologic în activitatea 
comisiilor de lucru din cadrul 
Consiliului raional  

3.1Ajustarea regulamentelor comisiilor la 
condiţiile specifice domeniilor de 
activitate la moment 

 3.2 Aprobarea planurilor de activitate cu 
nominalizarea persoanelor responsabile 
şi termenelor de executare 

 3.3Pregătirea rapoartelor anuale de 
evaluare a impactului deciziilor 
aprobate 

3. Asigurarea organizării 
populaţiei, sectorului economic, 
instituţiilor publice, pentru 
desfăşurarea acţiunilor în cazul 
situaţiilor excepţionale 

4.1Elaborarea planului anual pentru 
situaţii excepţionale a raionului  
4.2Desfăşurarea antrenamentelor cu 
formaţiunile Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale 
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BUGETAREA ȘI MANAGEMENTUL FINANCIAR 
 

Obiectiv general nr. 1: Sporirea eficacităţii și transparenţei autonomiei financiare 
a Consiliului raional Șoldănești 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 

 
 

 
 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Îmbunătățirea procesului de 

executare a bugetului 
1.1 Organizarea ședințelor/consultări 
publice la etapa de elaborare a proiectului 
bugetului raional (instituții bugetare, 
primării, societatea civilă, mediul de 
afaceri) 
1.2 Actualizarea periodică a paginii web și 
cu informație calitativă și oportună 
privind elaborarea și executarea 
bugetului/semestrial 
1.3 Consolidarea mecanismelor de 
conlucrare transparentă între APL și 
inspectoratul fiscal teritoriale de stat prin 
evidența numărului de angajați şi a 
volumul veniturilor încasate anual 
1.5Raportarea privind executarea 
bugetelor parte de venituri și cheltuieli 
UAT de nivel I și II. 

2. Sporirea capacităților de 
instruire pentru funcționarii 
autorităților bugetare 

2.1 Pregătirea profesională a specialiştilor 
principali sub aspectul managementul 
financiar 
2.2 Instruirea managerilor /angajaților  din 
cadrul entităților publice privind 
managementul performanțelor și al 
riscurilor  
2.3 Dezvoltarea capacităţilor  în 
elaborarea  planul financiar multi-anual 
2.4Consolidarea capacităților 
reprezentanților administrației publice 
locale  asupra importanței și 
implementării bugetării sensibile la 
dimensiunea de gen 
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DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN  
 
 

Obiectivul general nr. 1. Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, 
adaptarea calificărilor profesionale la cerințele pieței și creșterea incluziunii 

sociale 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Dezvoltarea și utilizarea eficientă 

a capitalului uman, adaptarea 
calificărilor profesionale la 
cerințele pieței și creșterea 
incluziunii sociale 

1.1 Acordarea serviciilor de intermediere 
a muncii conform art.27 din Legea nr. 
105/2018. 
1.2 Organizarea târgurilor locurilor de 
muncă şi activităţilor de recrutare. 
1.3 Acordarea serviciilor de ghidare în 
carieră în vederea susţinerii persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, a 
şomerilor în identificarea oportunităţilor 
educaţionale şi profesionale. 
1.4 Identificarea şi înregistrarea locurilor 
de muncă vacante în baza de date a 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (ANOFM) ca urmare a 
informării de către angajatori a 
subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă, conform art. 16 din 
Legea 105/2018. 
1.5 Formarea profesională a şomerilor 
prin cursuri, susţinerea absolvenţilor la 
angajare după absolvire, conform art. 32 
din Legea nr.105/ 2018. 
1.6 Formarea profesională a şomerilor 
prin instruirea la locul de muncă în cadrul 
unităţii, conform art. 33 din Legea nr.105/ 
2018. 
1.7 Formarea profesională a şomerilor 
prin stagiul profesional, conform art. 34 
din Legea nr.105/ 2018 
1.8 Subvenţionarea locurilor de muncă 
pentru angajarea în câmpul muncii a 
şomerilor care necesită suport suplimentar 
pe piaţa muncii, conform art.36 din Legea 
nr.105/ 2018. 
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Obiectivul general nr. 2. Dezvoltarea domeniului diaspora, migrație și dezvoltare 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

1.9 Subvenţii pentru crearea sau adaptarea 
locurilor de muncă pentru persoanele cu 
dezabilități, conform art.38 din Legea 
nr.105/ 2018. 
1.10 Consultanţă, asistenţă şi sprijinirea 
iniţierii unei afaceri, conform art.39 din 
Legea nr.105/ 2018. 

2. Prevenirea şomajului prin 
acordarea serviciilor de 
preconcediere şi serviciilor de 
informare a populației 

2.1 Acordarea serviciilor de preconcediere 
persoanelor preavizate în legătură cu 
lichidarea unităţii, reducerea numărului 
sau a statelor de personal, conform 
prevederilor art. 28 din Legea nr. 
105/2018. 
2.2 Organizarea activităţilor de informare 
a şomerilor, persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă, agenţilor economici cu 
privire la piaţa muncii şi măsurile de 
ocupare a forţei de muncă, conform art. 25 
din Legea nr. 105/2018. 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Consolidarea mecanismului de 

gestionare a stocurilor 
informaţionale privind migraţia, 
perfectarea mecanismelor de 
monitorizare a grupurilor şi 
fluxurilor migraţionale prin 
definirea profilului migraţional al 
raionului 

1.1Facilitarea revenirii lucrătorilor 
migranţi şi reintegrării lor economice, 
sociale etc. 
1.2Oferirea pentru emigranţi a informaţiei 
referitor la posibilităţile de returnare, 
necesităţile pieţei de muncă din Republica 
Moldova, dreptul şi accesul la serviciile 
publice, acces la studii, la servicii de 
creditare bancară etc 
1.3 Elaborarea programelor de formare 
profesională şi de dezvoltare a 
competenţelor antreprenoriale pentru 
lucrătorii migranţi reveniţi.  
1.4 Promovarea reintegrării lucrătorilor 
migranţi reveniţi în acasă prin consilierea 
şi susţinerea în recunoaşterea calificărilor 
obţinute şi iniţierea propriilor afaceri. 

2. Consolidarea abordării integrate 
a domeniului diaspora, migraţie 

2.1 Participarea la  cursului Diaspora, 
migrație și dezvoltare  
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MANAGEMENTUL PATRIMONIULUI PUBLIC 
 
 

Obiectivul general nr.1: Asigurarea monitorizării și administrării patrimoniului 
public 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 

şi dezvoltare la nivel central  de 
informare a populației 

2.2 Oferirea de suport informațional 
centrelor de informare și prestare a 
serviciilor pentru migranți (de ex.: 
proiectul NEXUS Moldova, birourile 
comune de informare și servicii etc.) 
2.3Informarea tinerilor reveniţi în 
Moldova despre programele de suport 
pentru inițiativele tinerilor din 
organizaţiile de tineret 
2.4 Susținerea și organizarea în diasporă a 
evenimentelor de promovare a imaginii 
raionului 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Implementarea Proiectului 

de înregistrare şi evaluare 
funciară 

1.1 Monitorizarea lucrărilor de proiectare a 
terenurilor proprietate publică și privat în cadrul 
raionului Șoldănești 
1.2 Monitorizarea și coordonarea finalizării 
înregistrării primare masive a bunurilor imobile 
proprietate privată și publice în raion 
1.3 Monitorizarea și coordonarea cu privire la 
corectarea erorilor apărute în urma măsurărilor 
masive a bunurilor imobile proprietate privată  
1.4 Îmbunătăţirea calităţii şi disponibilităţii 
datelor cadastrale 

2. Monitorizarea și evidența 
proprietății publice  

2.1 Administrarea patrimoniului public local în 
condiții de legalitate și eficiență. 
2.2 Asigurarea gestionării corecte proprietății 
publice  
2.3 Monitorizarea și coordonarea delimitărilor 
selective a bunurilor imobile proprietate publică 
și privată 
2.4 Monitorizarea procesului de evidență a 
patrimoniului public 

3. Dezvoltarea Serviciului 3.1 Menținerea cadastrului funciar  
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DEZVOLTAREA CADRULUI STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL AL 
DOMENIULUI ECONOMIC 

 
 

 
Obiectivul general nr. 1. Dezvoltarea culturii antreprenoriale economic și social 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 

 
 

Obiectivul general nr.2. Impulsionarea activităţii investiţionale 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

Relații Funciare și Cadastru 3.2 Monitorizarea înregistrării primare a 
bunurilor imobile simplificată. 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Create condiții propice și 

mediu stimulator pentru 
deschiderea și operarea 
noilor afaceri  

1.1 Dezvoltarea culturii antreprenoriale în 
rândul tinerilor din raion și crearea facilităților 
pentru introducerea elementelor inovatoare.  
1.2 Dezvoltarea abilităților în domeniul 
antreprenoriatului social 
1.3Crearea facilităților pentru networking și 
suport în afaceri pentru tinerii antreprenor 

2. Consolidarea cooperării 
între sectorul public – privat 
– asociativ și promovarea 
raionului un centru 
economic pentru micii 
investitori 

2.1  Crearea unei platforme de discuții 
sistematice. 
2.2.Elaborarea ofertei investiționale a raionului 
2.3Elaborarea unei rubrici pe site-ul consiliului 
cu oportunitățile de finanțare, instruire, 
participări la evenimente de afaceri 
2.4Schimb de experiență cu antreprenorii din 
localitățile înfrățite 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Promovarea imaginii 

investiţionale 
1.1 Elaborarea unui inventar al obiectelor de 
infrastructura fizică, care ar putea fi servi ca 
obiecte investiționale 
1.2 Susținerea utilizării patrimoniului APL în 
susţinerea activităţii economice 
1.3Susţinerea investiţiilor pentru modernizarea 
exploataţiilor agricole 
1.4Susținerea organizării expoziţiilor locale şi 
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Obiectivul general nr.3. Dezvoltarea unei agriculturi performante în raion 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

regionale de promovare a consumului 
produselor locale în rândul populației raionului 

2. Oportunități economice 
extinse și diversificate 
pentru întreprinderile mici 
și mijlocii 

2.1Evaluarea periodică, optimizarea și 
capacitarea continuă a infrastructurii publice de 
suport pentru IMM-uri și instrumentelor 
(produselor) acestora, în vederea asigurării unui 
impact mai sporit pe întreg teritoriul a raionului 
2.2 Colectarea anuală de date cu privire la 
impactul economic și social pe care îl au 
întreprinderile sociale și utilizarea acestora  
2.3Dezvoltarea de piețe locale pentru 
întreprinderile sociale, poate stimula 
dezvoltarea acestora și implicarea directă în 
combaterea sărăciei și excluziunii sociale din 
aceste comunități 
2.4. Promovarea valorificării depline a 
potențialului platformelor guvernamentale și 
instrumentarului digital pentru simplificarea, 
urgentarea și reducerea costurilor de înregistrare 
a afacerilor, obținere a autorizațiilor de 
construcție și/ori de funcționare, conectare la 
utilitățile publice, precum și de reorganizare și 
lichidare a afacerilor 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Implementarea politicilor 

agrare în sectorul 
agroindustrial 

1.1 Organizarea și desfășurarea seminarelor 
raionale în domeniul agroindustrial 
1.2 Programe de instruire pentru tineri 
agricultori în domeniul lansării și gestionării 
afacerilor în agricultură 
1.3 Organizarea ieșirilor la loturile 
demonstrative privind instruirea în domeniul 
agriculturii conservative și soiuri și hibrizi noi 
de porumb, floarea soarelui, legume 

2. Crearea și dezvoltarea 
infrastructurii agricole 

2.1 Informarea producătorilor agricoli privind 
procedurile de export 
2.2 Informarea agricultorilor despre 
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consecințele nerespectării asolamentului și 
prelucrarea incorectă a solului 
2.3 Promovarea antreprenoriatului rural 
2.4 Implementarea și dezvoltarea tehnologiilor 
post-recoltare și procesare 
2.5 Monitorizarea situației în Comisiile pentru 
Situații Excepționale în agricultură 

3. Subvenționarea sectorului 
agroalimentar 

3.1 Asistența informațională la accesare 
subvențiilor în sectorul agroindustrial 

4. Consolidarea terenurilor 
agricole 

4.1 Campanie de informare a producătorilor 
agricoli privind consolidarea terenurilor 
agricole 
4.2 Armonizarea relațiilor contractuale dintre 
arendatori și arendașii terenurilor agricole 
4.3Dezvoltarea structurilor asociative în 
sectorul agroalimentar 

5. Îmbunătățirea 
infrastructurii de irigare 

5.1 Creșterea suprafeţelor terenurilor agricole 
irigate şi sporirea productivităţii acestora. 
5.2 Reabilitarea și crearea bazinelor de 
acumulare a apei pentru irigare 

6. Revitalizarea sectorului 
zootehnic 

6.1 Asistența consultativă la construcția fermei 
de: 
 construcția depozitelor de păstrare a 

furajelor și fânațelor  
 construcția depozitului pentru păstrarea 

furajelor concentrate 
 procurarea bovinelor de prăsilă 
 procurarea suinelor de prăsilă  
6.2 Crearea unui laborator performant pentru 
testarea producției animaliere corespunzătoare 
standardelor UE 

7. Implementarea tehnologiilor 
avansate și performante la 
prelucrarea solului și 
sporirea eficienței 
producției agricole 

7.1 Școlarizarea și asistența consultativă la 
implementarea tehnologiilor avansate și sporirii 
eficienței producției agricole prin introducerea 
ierbicidelor și soiurilor performante 
7.2 Școlarizarea și asistența consultativă la 
implementarea tehnologiilor performante la 
prelucrarea solului de tipul No-Till și Mini-Till 
7.3 Asistența consultativă la modernizarea 
parcului cu tehnica:tractoare; combine; mașini 
agricole 
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DEZVOLTAREA MEDIULUI AMBIANT 
 

 
Obiectivul general nr.1: Protejarea mediului ambiant şi asigurarea dezvoltării 

durabile  
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

 
 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Protejarea mediului 

ambiant 
1.1 Extindere a fondului silvic, inclusiv privat, 
înverzirea și amenajarea spațiilor 
1.2 Program de conservare calității solului și 
păstrarea zonelor naturale 
1.3 Elaborarea hărților și bazelor de date a 
terenurilor expuse la riscuri naturale. 
Implementarea planurilor de refacere a 
terenurilor din zonele afectate 
1.4 Amenajarea, salubrizarea izvoarelor 
cursurilor de apă a pâraielor pentru majorarea 
calității și cantității apelor 
1.5 Susținerea de programe de educare 
ecologică în școli 

2. Conservarea biodiversității 
raionului 

2.1 Instalarea și reînnoirea inscripțiilor bornelor 
și panourilor informative pentru ariile naturale 
protejate de stat 
2.2 Efectuarea amenajamentelor silvice pentru 
fondul forestier gestionat de APL 

3. Dezvoltarea infrastructurii 
de sustenabilitate a mediului 
ambiant şi managementul 
deșeurilor 

3.1 Îmbunătăţirea management al deşeurilor în 
toate localităţile raionului 
3.2Amenajarea gunoiştilor conform 
standardelor ambientale 
3.3 Lichidarea gunoiştilor neautorizate 
3.4 Modernizarea rampelor de depozitare a 
deşeurilor menajere solide 
3.5 Dotarea cu pubele, containere, coşuri de 
gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor de 
la populaţie 
3.6 Desfăşurarea bilunarului de înverzire şi 
salubrizare 
3.7 Promovarea colectării selective a deșeurilor 
prin sesiuni de informare a populației 
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Obiectivul general nr.2: Calitatea şi gestionarea resurselor de sol şi resurselor 
minerale utile 

 

 
 
 

 
 

GARANTAREA EDUCAȚIEI DE CALITATE PENTRU TOȚI ȘI 
PROMOVAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE PE PARCURSUL 

ÎNTREGII VIEȚI 
 

 
Obiectiv general nr.1 Modernizarea sistemului de formare continuă a 

capitalului uman și valorificarea vocației de pedagog 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Îmbunătăţirea calităţii 

solurilor şi reconstrucţia 
ecologică a terenurilor 
degradate, afectate de 
alunecări şi a fîşiilor de 
protecţie a terenurilor 
agricole în proporţie de 100 
%, precum şi gestionarea 
durabilă şi protecţia 
resurselor minerale utile 

1.1Combaterea degradării solurilor şi 
diminuarea impactului deşertificării 
1.2Reconstrucţia ecologică a terenurilor 
degradate şi afectate de alunecări de teren 
1.3 Remedierea terenurilor contaminate cu 
poluanţi organici persistenţi şi cu alte substanţe 
chimice periculoase 
1.4 Asigurarea utilizării raţionale, protecţiei şi 
conservării resurselor minerale utile 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Crearea condiţiilor optime 

pentru creşterea 
profesională şi avansarea în 
cariera didactică prin 
formarea continuă a 
managerilor, cadrelor 
didactice 

1.1 Concurenţă şi profesionalism - organizarea 
şi desfăşurarea periodică a concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor vacante de director la nivel 
de raion 
1.2 Diversificarea activităților de formare 
continuă a cadrelor didactice pe discipline 
școlare (dezvoltarea competențelor digitale) 
prin desfășurarea atelierelor, seminarelor 
teoretico-practice, webinare 

2. Implicarea activă a  
manageriale  și cadrelor 
didactice în diverse forme 
de activitate atractive, 
pentru stimularea 

2.1 Motivarea directorilor adjuncți pe instruire 
și educație în activitatea profesională prin 
organizarea ședințelor cu tematici educaționale 
2.2 Promovarea oportunităților de învățare pe 
tot parcursul vieții prin consilierea cadrelor 
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Obiectiv general nr.2. Asigurarea calității în educație prin aplicarea standardelor 

pentru instituțiile de învățământ general din perspectiva școlii prietenoase 
copilului. Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educaţional preșcolar în 
vederea formării unei personalităţi integre, active, sociale şi creative – factori 

principali ai dezvoltării umane şi ai progresului social-economic 
 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 

dezvoltării profesionale didactice / manageriale în vederea atestării 
pentru avansarea în carieră 
2.3 Promovarea activităţii de mentorat 

3. Motivarea cadrelor 
didactice/manageriale în 
cariera profesională 

3.1 Stimularea cadrelor didactice care 
demonstrează rezultate deosebite în cariera 
profesională în cadrul Zilei lucrătorului din 
învățământ 
3.2 Organizarea și desfășurarea Galei 
Laureaților a concursului Pedagogul Anului 
3.3 Organizarea și desfășurarea Festivalului 
educațional  
3.4 Alocarea indemnizaţiilor de tânăr specialist, 
susţinere financiară a tinerilor specialişti în 
raion 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Asigurarea accesului la 

învăţământul general 
obligatoriu şi reducerea 
absenteismului şi 
abandonului şcolar  

1.1 Susținerea tuturor copiilor de vârstă şcolară 
obligatorie în sistemul educațional prin 
școlarizare, prevenire şi reducerea abandonului 
şcolar 
1.2 Informarea și formarea părinților și copiilor 
din grupul de risc prin constituirea Academiei 
părinților cu genericul „Părinți informați, copii 
în siguranță” 

2. Promovarea politicilor 
educaţionale la nivel de 
instituţiilor şcolare și 
eficientizarea demersului 
managerial  în vederea 
atingerii standardelor 
educaţionale de calitate 

2.1 Motivarea managerilor din învățământul 
general în aplicarea politicilor educaţionale prin 
acordarea sprijinului metodologic  
2.2 Elaborarea suportului metodic şi normativ 
în baza cărora se va efectua vizite de 
monitorizare, îndrumare și constatare în 
instituţiile de învățământ 
2.3 Asigurarea calității în educație  prin 
monitorizarea și organizarea evaluării externe a 
instituțiilor de învățământ și a cadrelor de 
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conducere 
2.4 Implementarea de program Școala părinților 
privind securitatea copiilor pe perioada 
epidemiologică Covid – 19 

3. Dezvoltarea rețelei 
instituțiilor de învățământ 

3.1 Monitorizarea evoluției numărului de elevi, 
clase și instituții de învățământ primar și 
secundar general 
3.2 Organizarea campaniilor de informare 
pentru părinți despre necesitatea școlarizării și 
încadrării copiilor în învățământul obligatoriu și 
despre necesitatea continuării studiilor 
 

4. Creşterea eficacităţii şi 
eficientizarea 
managementului şcolar la 
nivel de sistem, şcoală şi 
clasă prin intermediul 
tehnologiilor informaţionale 

4.1 Realizarea Proiectului de ajustare / 
modernizare a Sistemului Informaţional de 
Management în Educaţie (SIME) 
4.2 Proiectului – pilot „Implementarea şi 
utilizarea Sistemului Informaţional Catalog 
Electronic (SICE) în cadrul SIME” 
4.3 Sistemul Informaţional de Personalizare a 
Actelor de Studii (SIPAS) 

5. Motivarea elevilor în cadrul 
procesului educațional  

5.1 Înființarea Clubului Tinerilor Intelectuali 
5.2 Participarea elevilor din cadrul   Centrului 
extraşcolar raional „Copii cu interes și 
aptitudini pentru Știinţe” la concursul 
republican de programare în limbajul 
SCRATCH  
5.3 Participarea elevilor din instituţiile de 
învăţământ secundar, ciclul I în cadrul 
concursului raional INFO - OFFICE 
5.4 Susținerea elevilor cu performanțe la nivel 
de raion prin organizarea concursului: Cel mai 
dotat elev.  
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INFRASTRUCTURA DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
 
 
 

Obiectiv general nr. 1:  Extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Proiect Viața Sănătoasă, 

Reducerea poverii bolilor 
netransmisibile în raionul 
Șoldănești 

1.1 Extinderea serviciului medical ,,Îngrijire la 
domiciliu,, pentru persoanele în etate care nu 
corespund criteriilor de eligibilitate 
1.2 Îmbunătățirea condițiilor de plasament și 
dotarea serviciilor pentru persoane în etate cu 
echipamente și utilaje asistive/specializate în 
conlucrare cu donatorii 
1.3 Implicarea comunității locale, prin 
programe specifice de promovare a 
activităților desfășurate de către persoanele 
vârstnice, în vederea reducerii marginalizării și 
integrării acestora în comunitate 
1.4 Dezvoltarea și extinderea Serviciilor 
integrate pentru prevenirea agravării bolii 
hipertensive și reducerea riscului social la 
persoanele diagnosticate cu HTA. 

2. Reformarea sistemului de 
îngrijire și protecție socială a 
persoanelor cu dezabilități în 
vederea incluziunii sociale a 
acestora prin intermediul 
programului ,,Comunitate 
incluzivă-Moldova” 

2.1 Dezvoltarea Serviciului social specializat 
,,Plasament familial pentru adulți” 
2.2 Crearea și dezvoltarea Serviciului social 
,,Respiro pentru adulți” 
2.3 Crearea și dezvoltarea serviciului social 
,,Echipa Mobilă pentru adulți” 

3. Asigurarea accesului la 
servicii sociale de calitate 
acordate persoanelor aflate în 
dificultate din raionul 
Șoldănești 

3.1 Protecția persoanelor aflate în situații de 
dificultate (persoane fără adăpost, persoane 
nedocumentate, persoane fără suport 
familial/singuratici, apatrizi, refugiați) 
3.2 Sensibilizarea opiniei publice cu privire la 
problemele cu care se confruntă categoriile 
sociale defavorizate/sau vulnerabile, 
stimularea implicării cetățenilor inclusiv prin 
donații sau voluntariat în activități cu impact 
social la nivel comunitar. 

4. Elaborarea proiectelor și 
dezvoltarea serviciilor sociale 

4.1Elaborarea de noi proiecte sociale în 
vederea dezvoltării sau extinderea serviciilor 
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Obiectivul general nr.2.Asigurarea protecției și promovarea drepturilor copilului 

și familiei 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

 
 
Obiectiv general nr.3. Dezvoltarea şi majorarea gradului de acces al populaţiei la 

servicii medicale de calitate 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

la nivel comunitar prin 
accesarea de fonduri 
nerambursabile 

la nivel comunitar  în beneficiul cetățeanului 
4.2  Implicarea  cetățenilor în programe și 
servicii sociale destinate categoriilor sociale 
defavorizate prin promovarea voluntariatului. 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Protecția și promovarea 

drepturilor copilului și 
familiei 

1.1 Protecția copilului  în situații de risc - 
comportament deviant 
1.2 Dezvoltarea programelor de prevenire în 
situația copilului victimă a violenței, abuzului, 
neglijenței, exploatării 
1.3 Consolidarea cooperării intersectoriale a 
actorilor comunitari în vederea protecției 
Familiei cu copii în situație de risc 
1.4 Dezvoltarea şi majorarea gradului de acces 
al populaţiei la servicii medicale de calitate 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Îmbunătățirea stării de 

sănătate a populației 
raionului 

1.1 Asigurarea implementării programelor 
raionale în domeniul sănătății 
1.2 Asigurarea şi dotarea cu dispozitive și cu 
echipament a instituțiilor medicale 
1.3 Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor 
medicale și utilizarea eficientă a acestora 
1.4 Formarea partenerilor cu ONG-uri în 
vederea promovării culturii medicale și 
educarea medicală a populației (în special a 
tinerilor și copiilor) 

2. Dezvoltarea capacităților și 
competențelor profesionale 
ale resurselor umane din 
domeniul sănătății 

2.1 Instruirea medicilor și asistentelor 
medicale 
2.2 Motivarea cadrelor tinere și atragerea 
acestora 
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INFRASTRUCTURA FIZICĂ ȘI TEHNICO - EDILITARĂ 
 
 

Obiectiv general nr. 1: Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii drumurilor 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor locale 
1.1 Întreținerea și reparația drumurilor publice 
locale de interes raional 
1.2 Expertizarea și proiectarea podurilor  
1.3 Trecerea îmbrăcămintei rutiere din piatra 
spartă în beton asfaltic.  

2. Dezvoltarea capacităţilor 
reprezentanţilor instituţiilor 
publice în domeniul eficienţei 
energetice a clădirilor publice 

2.1 Conlucrarea instituțiilor publice cu 
managerul energetic, responsabil pentru 
aspectele legate de energie ale clădirilor 
publice 
2.2 Promovarea Reglementărilor tehnice 
pentru clădirile publice (NCM A.09.052.05 
Servicii de întreținere, reparație și 
reconstrucție a clădirilor rezidențiale, 
comunale și socio-culturale) 
2.3 Organizarea schimbului de experienţa a 
managerului energetic şi coordonatorilor 
energetici în ţară şi peste hotare pe tematica 
EE 
2.4 Diseminarea rapoartelor privind realizările 
de istorii de succes; difuzarea informației 
privind utilizarea energiei regenerabile prin 
intermediul paginii web a CR Șoldănești. 
2.5 Elaborarea componentei EE pe pagina web 
existentă, care va conține informații privitor la 
strategia de EE, posibilitățile de finanțare, 
tehnologii. 
2.6 Publicarea de articole cu tematica EE pe 
pagina web a Consiliului raional și în ziarele 
locale. 
2.7 Evaluarea sistemelor de monitorizare a 
volumului de consumuri pe instituții 
2.8 Evaluarea instalațiilor electrice a clădirilor 
publice, reieșind din criteriile de eficiență 
energetică 
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Obiectiv general nr. 2: Iluminat stradal eficient din punct de vedere energetic 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

 
 
 
 

3. Îmbunătățirea performanței 
energetice a clădirilor publice 

3.1 Evaluarea propunerilor de proiecte pentru 
finanțări (fonduri, credite) sub aspectul de 
performanță energetică pentru clădiri publice 
3.2 Monitorizarea lucrărilor de construcţie la 
clădirile publice, sub aspectul respectării 
criteriului de eficienţă energetică 
3.3 Monitorizarea creșterii numărului de 
clădiri cu consumul minimum de energie  
3.4 Evaluarea, în modul prevăzut de lege și 
alte acte normative, a cerințelor minime de 
randament pentru cazanele de alimentare cu 
energie termică, cazanele de apă caldă 

4. Utilizarea instalațiilor de 
energie regenerabilă în 
clădirile publice 

4.1 Evaluarea fezabilității investiției instalării 
bateriilor solare la diferite categorii de clădiri 
publice 
4.2 Evaluarea fezabilității investiției instalării 
cazanelor pe biomasă la diferite categorii de 
clădiri publice 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Modernizarea sistemului de 

management a serviciului 
iluminatului stradal 

1.1 Implementarea sistemului de management 
a serviciului iluminatului stradal 
1.2 Monitorizarea consumului de energie după 
realizarea proiectelor în domeniul iluminatului 
stradal 
1.3 Acordarea suportului tehnic primăriilor 
pentru participarea la programe privind 
îmbunătățirea iluminatului stradal 

2. Optimizarea și eficientizarea 
iluminatului stradal 

2.1 Evaluarea energetică a sistemelor de 
iluminat existente 
2.2 Extinderea rețelelor de iluminat stradal în 
localitățile raionului Șoldănești. 
Recomandarea implementării tehnologiilor 
LED 
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Obiectiv general nr. 3: Gestionarea Eco-eficientă a consumului de resurse şi 
valorificarea maximală a acestora la domeniu apă și canalizare 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 

 
 
Obiectiv general nr. 4: Accesul egal la servii de gazificare în toate localitățile din 

raion 
 

 Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Stimularea investiţilor în 

sistemele de alimentare cu 
apă şi sistemelor de 
canalizare 

1.1 Aprovizionarea cu apă potabilă  
1.2 Extinderea rețelei de aprovizionare cu apă 
potabilă în localitățile raionului  
1.4 Construcția rețelelor de canalizare și a 
stației de epurare  
1.3 Construcția rețelelor de canalizare a 
localităților  
1.4 Extinderea rețelei de aprovizionare cu apă 
potabilă și schimbarea utilajului tehnic la 
rețelele existente  
1.5Extinderea sistemului centralizat de 
canalizare 
1.6 Îmbunătățirea colaborării intersectoriale și 
transfrontaliere, consolidarea gestionării 
transfrontaliere pentru râul Nistru  

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Sporirea gazificării 

localităţilor 
1.1 Gazificarea următoarelor localităţi din 

raion: 
 Alcedar 
 Curatura 
 Poiana 
 Vadul-Rașcov 
 Climăuții de Jos 

      1.2 Extinderea rețelelor de gaze în 
localitățile gazificate.   
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CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT 
 

 
Obiectiv general nr.1: Dezvoltarea industriei culturale prin promovarea 

creativității artistice și punere în valoare a patrimoniului cultural în interesul 
societății 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 

 
 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Salvgardarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural 
raional 

1.1 Inventarierea şi documentarea 
patrimoniului cultural local (imaterial, mobil şi 
a complexelor comemorative) 
1.2 Actualizarea registrelor patrimoniului 
cultural local 

2. Promovarea şi încurajarea 
parteneriatelor şi cooperării 
actorilor din sector 

2.1 Organizarea bianuală a târgului meșterilor 
populari în parteneriat cu alţi operatori 
culturali din alte regiuni sau ţări, în scopul 
dezvoltării capacităţilor meşterilor populari şi 
orientarea profesională a tinerei generaţii. 
2.2 Dezvoltarea programelor interculturale 
comune cu raioanele/regiunile înfrățite. 

3. Promovarea și dezvoltarea 
tezaurului cultural  

3.1 Dotarea cu echipament necesar 
(instrumente muzicale, aparataj sonor şi 
costume naționale) a caselor și căminelor de 
cultură din raion 

4. Popularizarea și promovarea 
patrimoniului cultural 
raional 

4.1 Organizarea zilei naționale a culturii cu 
acordarea premiilor anuale conform 
domeniului de activitate 
4.2 Promovarea tradiţiilor populare prin 
educarea şi familiarizarea tinerei generaţii prin 
organizarea activităţilor cultural-artistice 
(sărbătorilor populare, expoziţiilor de 
meşteşuguri tradiţionale) 
4.3 Implicarea tinerilor în domeniul culturii 
prin participarea acestora la diverse 
concursuri, evenimente, expoziții 
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Obiectiv general nr. 2:  Promovarea și îmbunătățirea serviciilor 

bibliotecilor în raion 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

 
 

Obiectiv general nr. 3: Consolidarea  sistemului de servicii ce oferă acces și 
șanse egale tuturor tinerilor, inclusiv celor din mediul rural, la informare, 

participare socială și implicare civică 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

 
 
 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Valorificarea infrastructurii 

bibliotecilor din raion 
1.1 Evaluarea stării tehnice a bibliotecilor 
1.2 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
bibliotecilor din raion 

2. Dezvoltarea serviciilor 
interactive de bibliotecă prin 
utilizarea  tehnologiei 
informației și comunicațiilor 

2.1 Realizarea unei strategii de dezvoltare a 
colecțiilor în fiecare bibliotecă, care să vizeze 
atingerea unui echilibru optim între achiziția 
de documente, eliminarea documentelor și 
mărirea colecției 

3. Sporirea potențialului de 
cadre în domeniul 
bibliotecarilor din raion 

3.1 Instruirea specialiștilor din domeniu și 
crearea programelor de instruire online pentru 
formarea continuă a personalului bibliotecii 
3.2 Asigurarea accesului gratuit la 
calculatoare, internet  

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Servicii pentru tineri 1.1 Abonamente la secții, cercuri etc.  

1.2 Organizarea vizitelor pentru schimburi de 
experiență pentru cei mai activi voluntari 
1.3 Organizarea școlei de vară de abilitare 
civică a tinerilor 
1.4 Forumul Raional al Tinerilor 
1.5 Târgul de oportunități de studii pentru 
elevii din gimnazii 
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Obiectiv general nr. 4: Promovarea şi dezvoltarea performanţei sportului 
ca motor al sănătăţii cetăţenilor 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 

 
DEZVOLTAREA TURISMULUI COMPETITIV LA NIVEL EUROPEAN 

 
Obiectivul general nr.1.Îmbunătățirea serviciilor turistice din raionul 

Șoldănești 
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiuni 
 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Sporirea gradului de 

participare activă a 
populaţiei din raion  cu un 
complex de măsuri de 
popularizare a modului 
sănătos de viaţă 

1.1 Organizarea și desfăşurarea Olimpiadei 
raionale de educaţie fizică 
1.2 Creşterea motivaţiei elevilor şi cadrelor 
didactice în promovarea modului sănătos de 
viaţă prin organizarea Conferinţei raionale 
„Sănătatea” 
 

2. Accesul larg al populaţiei la 
spaţiile sportive pe teritoriul 
raional  

2.1 Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a 
sălilor de sport 
2.2 Dotarea echipamentului necesar pentru 
instituţiile din domeniul culturii fizice şi 
sportului 
2.3 Reabilitarea şi extinderea numărului  de 
secţii sportive în raion 
2.4 Amenajarea şi instalarea seturilor de 
trenajoare în aer liber în parcuri în or. 
Șoldănești şi în parcuri din comune 
2.5 Stimularea tinerilor talente la acţiunile de 
formare şi perfecţionare a instructorilor 
sportivi din raion 
2.6 Colaborarea între unităţile sportive din 
raion cu cele de înaltă performanţă 

Obiective specifice Direcţii de acţiuni 
1. Îmbunătăţirea infrastructurii 

de acces pentru obiectivele 
turistice 

1.1Modernizarea infrastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice 
1.2 Elaborarea unui brand turistic şi a unei 
oferte turistice integrate, la nivelul întregului 
raion, incluzând toate formele de turism. 
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2.3. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare a raionului Şoldăneşti asigură că ceea ce 
a fost planificat şi stabilit să se întâmple, va avea loc cu adevărat şi că cetățenii vor 
observa impactul pozitiv evident asupra modului în care trăiesc, lucrează şi 
interacționează. În această etapă se va asigura implementarea fără obstacole a 
programelor, proiectelor şi activităților planificate. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare a raionului 
Şoldăneşti are drept scop aprecierea gradului de realizare a programelor şi proiectelor 
propuse de document, ansamblu, cât şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi 
modificări ale activităţilor incluse.  

Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informaţiilor despre modul 
de implementare a Strategiei de Dezvoltarea a raionului Şoldăneşti.  

Evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul 
monitorizării cu scopul de a analiza modul în care strategia şi-a atins ţinta şi a avut 
eficienţa scontată.  

Monitorizarea va fi efectuată de către Secţia Economie a Consiliului Raional 
Şoldăneşti care va consta în verificarea şi controlul de către instituţiile sau/şi direcţiile 
responsabile a implementării planului de acţiuni.  

Evaluarea implementării strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere 
a ţintelor propuse iniţial cu situaţia dezvoltării raionului la diferite momente de timp.  

Pentru evaluarea Strategiei va fi creată, prin decizia Consiliului Raional, Comisia 
de monitorizare şi evaluare a Strategiei. Comisia respectivă va reprezenta un organ al 
actorilor şi partenerilor sociali implicaţi în acest proces (APL – conducerea raionului; 
instituţii specializate; ONG-uri; reprezentanţi ai sectorului privat, ai tineretului şi a 
altor grupuri sociale; mass-media etc.). Echipa se va întruni cel puţin o dată pe an 
pentru evaluarea implimentării strategiei şi va avea misiunea să armonizeze priorităţile 
incluse în Strategie cu nevoile reale ale populaţiei.  

Comisia de monitorizare şi evaluare va elabora un raport anual referitor la gradul 
de implementare a Strategiei, precum şi va veni cu o listă de propuneri de îmbunătăţire 
a documentului strategic. Toate propunerile vor fi înaintate Consiliului Raional care va 
dezbate aceste modificări şi va actualiza, prin decizie, Strategia, aprobînd un nou plan 
de acţiuni pentru anul următor. 

Monitorizarea și evaluarea va fi realizată în mod transparent, fapt ce va 
responsabiliza actorii implicați în realizarea acțiunilor Strategiei. Acțiunile de corecție 
în implementarea Strategiei vor fi aprobate prin decizia Consiliului raional Șoldănești 
la propunerea Secţiei Economie elaborată în colaborare cu  Comisia participativă. 
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2.4 RISCURI ŞI ACŢIUNI DE APLANARE 

Managementul riscurilor este o trăsătură-cheie a Strategiei de dezvoltare socio-
economică a raionului Șoldănești. Principalele riscuri identificate şi acţiunile de 
aplanare propuse sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Riscurile identificate şi acţiunile de aplanare în perioada de implementare a 
Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Șoldănești 

Riscul identificat Factorii şi/sau acţiunile de aplanare propuse 

Lipsa suportului din partea 
partenerilor de dezvoltare 
pentru asistenţă tehnică 
ulterioară. 

Aprobarea SDSE 2021-2026 pentru a 
demonstra partenerilor de dezvoltare 
angajamentul faţă de o schimbare de durată mai 
lungă. 

Lipsa resurselor şi/sau 
angajamentului pentru a 
susţine în mod corespunzător 
Strategia  

Angajamentul individual al personalului faţă de 
implementarea Strategiei. 

Planificarea activităţilor principale de 
dezvoltare în așa mod, ca să coincidă cu 
activităţile stabilite în fişa postului, pentru a 
reduce presiunea asupra personalului. 

Schimbările care se vor 
produce în procesul 
implementării reformelor 
AAPL ar putea avea impact 
asupra perioadei de 
implementare. 

Pentru a face față schimbărilor intervenite în 
urma implementării reformei APL este necesar 
de întreprins acțiuni de informare și 
documentare periodică asupra mersului 
reformelor, de instruire continuă a personalului 
cu atribuțiile necesare, cu încurajarea implicării 
active a acestora în atingerea obiectivelor 
individuale și instituționale stabilite. 

Pierderea personalului instruit Se relevă un risc sporit de pierdere a 
personalului pregătit, care, obținând un 
potențial de experiență și profesionalism, 
părăsesc APL în favoarea unor propuneri mai 
atractive din punct de vedere material. 

APL va continua să implementeze diferite 
programe de instruire, punând accentul pe: 

Elaborarea unor mai bune procese de 
management al resurselor umane, prin care 
personalul ar avea o înţelegere mai clară a 
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legăturilor dintre instruire şi viitoarea 
dezvoltare a carierei profesionale. 

Mărirea impactului activităţii APL, astfel încât 
personalul să poată vedea cum propria lor 
activitate duce la schimbări reale în 
managementul procesului. 

Oferirea de oportunităţi mai mari de implicare 
în muncă, cu calificare mai înaltă. 

Stabilirea, pe termen mai lung, a legăturii mai 
strânse între plată şi recompensă, aptitudini şi 
performanţă. 

Schimbările în cele mai bune 
practici fac incorectă direcţia 
de schimbare propusă. 

Cele mai bune practici vor evolua pe parcursul 
implementării obiectivelor stabilite, iar 
cooperarea cu organisme internaţionale de 
profil vor permite realizarea portofoliului de 
proiecte. 

Experienţă UE şi a altor țări, vor ajuta la 
implementarea celor mai recente inovaţii în 
domeniile prioritare. 

Sursa: Elaborată de experți în baza analizei 
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2.5. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE  
ANII 2021-2024 

 
Cu ajutorul partenerilor de dialog au fost identificate cele mai importante proiecte, ce sunt cuprinse intr-o lista scurta de 

proiecte prioritare, pe care comunitatea ar trebui sa le adreseze în perioada imediat urmatoare. 
Astfel, au fost luate în considerare pentru perioada 2021-2024, prioritatile unor domenii importante – turismul, 

infrastructura edilitară şi de mediu, economia, cultura şi, nu în ultimul rand, asistenţa socială. 

Investiţii pentru dezvoltare economică/ Primăria Șoldănești 
 
 
Scop 
Creşterea volumului investiţiilor străine şi autohtone pentru dezvoltarea economică locală 
 
Obiective specifice 
- Îmbunătăţirea imaginii generale a raionului; 
- Promovarea oportunităţilor de investiţii pe care le oferă raionul; 
- Stabilirea unor politici locale privind investiţiile; 
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat pentru dezvoltarea economică a raionului. 
 
 
Scurtă descriere a problemelor abordate 
Activităţi principale 
- Inventarierea şi evaluarea patrimoniului public disponibil 
pentru investiţii; 
- Identificarea si promovarea principalelor oportunităţi de 
investiţii existente la ni 
- Elaborarea Strategiei de atragere a investiţiilor; 
- Informarea factorilor de decizie din cadrul administraţiilor 
publice locale privim 
- Campanie de promovare a oportunităţilor de investiţii şi a 
parteneriatelor de tip. 
 

- posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat;  

- public - public; 

 

 

 

 
  Perioada de implementare 
   a.a. 2022-2024 

 
Posibili parteneri 

- Administraţiile Publice Locale de nivelul 1; 
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1. Construcția Pieței Agro-Alimentare în orașul Șoldănești. Proiect depus la Uniunea Europeană: suma 527 mii Euro, implementare în anul 2022; 
2. Construcția Stadionului de fotbal din orașul Șoldănești. Proiect tehnic reînnoit. Suma – 12 000 000,00 lei. Primăria este în căutarea investițiilor; 
3. Renovarea și extinderea apeductului în cartierele Regiei, Botanica și Frunze din orașul Șoldănești. Suma totală – 12 400 000 lei. Este semnat 

Acordul de grant cu Fondul Ecologic Național și este acceptată prima tranșă de 4 mln lei. S-a desfășurat licitația. Lucrările sînt preconizate 
pentru anii 2021-2022; 

4. Amenajarea Parcului de odihnă din orașul Șoldănești. Proiect tehnic existent. Suma 27 000 000,00 lei. Este necesară elaborarea și aprobarea 
Programului de Revitalizare Urbană a orașului Șoldănești și apoi depunerea proiectului în cadrul Apelurilor FNDR în următorii ani; 

5. Eficientizarea Energetică a grădiniței de copii ,,Mărțișor,, din orașul Șoldănești. Suma 4 527 000,00 lei. Credit accesat de la Corporația 
NEFCO. Implementarea în anii 2021-2022; 

6. Restaurarea și reabilitarea edificiului cu statut de monument istoric – Turnul de apă din orașul Șoldănești, cu organizarea unui muzeu în 
interiorul edificiului,, . Este Turnul ROȘU de la CFM. Suma – 44 000,00 $. Donator – UNDP. Implementare – 2021-2022; 

7. Construcția gardului și amenajarea teritoriului la grădinița de copii ,,Mărțișor,, . Suma – 1 875 000,00 lei. AIPA – 2021-2022; 
8. Modernizarea Serviciului de Salubrizare al orașului Șoldănești. Proiect finanțat de GIZ și implementat în perioada 2010-2015 prin intermediul 

ADR Centru. La moment se activează pentru regionalizarea Serviciului în cadrul proiectului ,,Spre o gestiune intercomunală, eficace și durabilă 
a deșeurilor în zona Central-Estică a RM” – proiect moldo-francez de cooperare descentralizată. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- APC; 
- Mediul de afaceri local; 
- Camera Nationala de Comerţ şi Industrie; 

Surse de finanţare 
- Fonduri rambursabile; 
- Alte surse de finanţare nerambursabile; 
 
 

Rezultate aşteptate 
- Creşterea volumului de investiţii în raion; 
- Creşterea numărului de locuri de muncă 
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Investiţii pentru dezvoltare economică/ primari Cușmirca 

     Scop:  

     Creşterea volumului investiţiilor străine şi autohtone pentru dezvoltarea economică locală 
 
Obiective specifice: 
- Îmbunătăţirea imaginii generale a satului; 
- Promovarea oportunităţilor de investiţii pe care le oferă raionul; 
- Stabilirea unor politici locale privind investiţiile; 
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat pentru dezvoltarea economică a satului. 
 
 
Scurtă descriere a problemelor abordate 

Activităţi principale:  
- Inventarierea şi evaluarea patrimoniului public disponibil 

pentru investiţii; 
- Identificarea si promovarea principalelor oportunităţi de 

investiţii existente  
- Elaborarea Strategiei de atragere a investiţiilor; 
- Informarea factorilor de decizie din cadrul administraţiilor 

publice locale privim 
- Campanie de promovare a oportunităţilor de investiţii şi a 

parteneriatelor de tip. 
 

- posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat;  

- public privat; 

 

 

 

  

  Perioada de implementare: 

 a.a. 2022-2024 
1.Schimbarea acoperișului la grădinița de copii ”Peștișorul de 
Aur” 

2.Schimbarea  acoperișului la ”Casa de Cultură s.Cușmirca” 
3.Finisarea construcției pentru ”
vârstă”

 
   Posibili parteneri: 

- Administraţiile Publice Locale de nivelul 1; 
- APC; 
- Mediul de afaceri local; 
- Camera Nationala de Comerţ şi Industrie; 

Surse de finanţare:  
- Fonduri rambursabile; 
- Alte surse de finanţare nerambursabile. 
-  

Rezultate aşteptate:  
- Creşterea volumului de investiţii în sat 
- Creşterea numărului de locuri de muncă 
-  
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Investiţii pentru dezvoltare economică/ primaria Fuzauca 
  Scop: 
   Creşterea volumului investiţiilor străine şi autohtone pentru dezvoltarea economică locală 

 
Obiective specifice 
- Îmbunătăţirea imaginii generale a raionului; 
- Promovarea oportunităţilor de investiţii pe care le oferă raionul; 
- Stabilirea unor politici locale privind investiţiile; 
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat pentru dezvoltarea economică a raionului. 
  
  Scurtă descriere a problemelor abordate 

Activităţi principale 
- Inventarierea şi evaluarea patrimoniului public disponibil pentru investiţii; 
- Identificarea si promovarea principalelor oportunităţi de investiţii existente la nivel de raion 
- Elaborarea Strategiei de atragere a investiţiilor; 
- Informarea factorilor de decizie din cadrul administraţiilor publice locale privim 
- Campanie de promovare a oportunităţilor de investiţii şi a parteneriatelor de tip 
 
 

 

- posibilitatea dezvoltării parteneriatelor 
de tip public-privat.  
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Perioada de implementare  a.a. 2022-2024 

Anul 2022 
Proiect: Proiectarea și reabilitarea porţiunelor  drumului central, plombarea gropilor. 2022 
Proiect: Reparaţii curente a podurilor din localitate.2022 
Proiect: Extinderea sistemului de iluminare stradală 2022 
Proiect:Proiectarea sistemului de canalizare centralizat și a stației de epurare. 2022 
Proiect: Proiectarea și construcția apeductului. 2022 
Proiect:Reparaţia capitală a Casei de Cultură 2022 
Proiect:Amenajarea şi întreţinerea stadionului central. 2022 
Proiect: Amenajarea izvoarelor din localitate 2022 

Anul 2023 
Proiect:Elaborarea unui plan local de măsuri în vederea dezvoltării turismului. 2023 
Proiect:Conservarea energiei termice în clădirea grădiniţei de copii, schimbarea geamurilor şi uşilor, 
termoizolarea pereţilor. 2023 
Proiect:Reparația(renovarea) sistemului interior de încălzire și a sistemului de apă și canalizare a grădiniței 
de copii”2023 
Proiect:Reparație capitală a bibliotecii publice pentru copii a. 2023 
Proiect: Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare a. 2023 

Anul 2024 
Proiect: Curățirea canalelor de scurgere și amenajarea spațiilor verzi în intravilan a.2024 
Proiect:Marcarea fântânilor de tip mină în funcţie de indicii de calitate a apei (cerculeţe verzi, galbene, roşii)  
a. 2024 
Proiect:Stimularea dezvoltării sectorului de producere (ferme de creştere a animalelor, mini-fabrici de 
prelucrare a fructelor şi legumelor, mini-fabrici de textile, creşterea ciupercilor, sericultura, acvacultura, etc.) 
a.2024 
Proiect: Elaborarea unui plan local de măsuri în vederea dezvoltării turismului 
 
Proiect: Proiectarea și implementarea sistemului de colectare, transportare, și depozitare a deșeurilor a.a. 
2022-2024 
Proiect: Amenajarea și întreținerea gunoiștilor autorizate în conformitate cu normele sanitaro-epidemice și  
ecologice existente a.a.2022-2024 
 
 
 

 
 
 
 
Posibili parteneri 

- Administraţiile Publice Locale de 
nivelul 1; 

- APC; 
- Mediul de afaceri local; 
- Camera Nationala de Comerţ şi 

Industrie; 
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Surse de finanţare 
- Fonduri rambursabile; 
- Alte surse de finanţare nerambursabile; 

Rezultate aşteptate 
- Creşterea volumului de investiţii în raion; 
- Creşterea numărului de locuri de muncă. 
 

 

Renovarea izvorului din centrul satului Mihuleni 
   Scop:  
Dezvoltarea spiritului eco-civic, prin reconstrucţia, amenajarea şi igienizarea acestui izvor natural şi a zonei în folosul locuitorilor şi a întregii comunităţi. 
 
Obiective specifice 
-  reparaţia izvorului din localitate. 
-  încurajarea populaţiei în identificarea problemelor eco-civice existente la nivelul  comunității 
- consolidarea relaţiei, administraţie de stat - societate civilă  prin desfăşurarea unor activităţi  comune; 
 
 
  Scurtă descriere a problemelor abordate 
  Acest izvor, situat în centrul satului cu un debit mare de apă potabilă, locuitorii de ani de zile folosesc această apă. 
    În cadrul proiectului dat vor fi efectuate lucrări de reparație și amenajarea teritoriului, curăţarea fîntînilor de acumulare a apei, etc. Pentru protejarea 
izvorului de torentele de ape pluviale va fi construit un baraj evitind nămolirea. O atenţie deosebită va fi acordată amenjării teritoriului aferent vor fi 
sădiţi pomi, arbuşti şi flori, instalată o răstignire. 
    Sîntem motivaţi să amenajăm izvorul şi spaţiul din jurul acestuia, încercand astfel să dăm comunităţii un exemplu de implicare şi responsabilitate în 
protejarea naturii, să fim un model de atitudine eco-civică. Dorim să incurajăm toți cetățenii să folosească cu încredere această sursă naturală de apă.  
Ceea ce ne propunem, va avea un  impact pozitiv asupra mediului. 
Activităţi principale 
- Reconstrucţia, amenajarea şi igienizarea estetică a izvorului  
- Facilitarea accesului spre izvor prin amenajarea zonei date 
- Conştientizarea cu privire la importanţa sursei de apă, a păstrării 
unui mediu curat  
 
  Perioada de implementare 
  a.a. 2022-2024 

Posibili parteneri 
- FEN; 
- CR Șoldănești 
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Surse de finanţare 
- FEN; 
- CR Șoldănești 
 

Rezultate aşteptate 
- Facilitarea accesului spre izvor prin amenajarea zonei date 
-  Reconstrucţia, amenajarea şi igienizarea estetică a izvorului  
-  Spatiu curat,  în centrul satului 
-  Conştientizarea cu privire la importanţa sursei de apă, a păstrării unui mediu curat  
 

                  

Investiţii pentru dezvoltare economică/ Primăria Răspopeni 
   Scop:  
Creşterea calităţii vieţii prin crearea unui mediu economic , ecologic şi social prosper, sănătos şi participativ capabil să asigure bunăstarea 
cetăţeniloi  

Obiective specifice:  
-  Îmbunătăţirea imaginii generale a satului; 
- Promovarea oportunităţilor de investiţii pe care le oferă raionul; 
- Stabilirea unor politici locale privind investiţiile; 
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat pentru dezvoltarea economică a satului.; 
 
  Scurtă descriere a problemelor abordate:  
  Dezvoltare social-economica a satului Răspopeni a fost elaborat m mod participativ, pun implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor 
social demografice din comunitate. Participarea populaţie, la inituerea a proiectelos sus menţionate, cu creşterea spiritului  de iniţiativă a 
oamenilor din comunitate, cu implicarea păturilor vulnerabile in procesul de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comun ităţii pentru 
deciziile luate şi pentru intreg procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comun itate va spori gradul de dezvoltare a 
parteneriatului în rezolvarea problemelor comunitare.  
Lipseşte sursa de alimentare cu apa potabila din localitate si nu exista canalizare pentru a menţine caliatea apei si altor f actori ecologici din 
aer, apa si sol. 
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Activităţi principale: 
- Crearea de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii 

investitori autohtoni sau stranii. 
- Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea 

spaţiului rural. 
- Dezvoltarea si diversificarea serviciilor publice oferite 

cetăţenilor. 
- Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii fizice si a celorlalte 

utilităţi publice. 
-   
 
 Perioada de implementare: 
  a.a. 2022-2024 

 
 Posibili parteneri: 

- Administraţiile Publice Locale de nivelul I;  
- Mediul de afaceri local; 
- Agenţii economici din teritoriu 
- Investitori de peste hotare şi sponsori din diaspora  

Surse de finanţare: 
Sursele de finanţare pentru proiectele propuse vor fi fondurile 
regionale, tondun guvernamentale şi fondurile proprii ale 
beneficiarilor precum şi alte surse de finanţare. 

 

 

Rezultate aşteptate:  
- Creşterea volumului de investiţii în raion; 
- Creşterea numărului de locuri de muncă. 
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Investiţii pentru dezvoltare economică / primăria Vadul – Rascov 
Scop: 
Creşterea volumului investiţiilor străine şi autohtone pentru dezvoltarea economică locală 

Obiective specifice: 
- Îmbunătăţirea imaginii generale a raionului; 
- Promovarea oportunităţilor de investiţii pe care le oferă raionul; 
- Stabilirea unor politici locale privind investiţiile; 
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat pentru dezvoltarea economică a raionului 
 
 
Scurtă descriere a problemelor abordate: 
 
- Amenajarea gardului  cimitirului evreiesc la suma de 600 000 lei în anul 2022;  - proiectarea sondelor ,  apeductului şi canalizare în comună pentru anul 2023; 
- Amenajarea gardului de la  fostul spital în sumă de 120000 lei în anul 2022;       - construcţia porţiunii de drum de 2 km spre satul Socola pentru anul 2024. 
 
 

Proiectareas sondelor şi apeductului

Activităţi principale: 
- Inventarierea şi evaluarea patrimoniului public disponibil pentru 
investiţii; 
- Identificarea si promovarea principalelor oportunităţi de investiţii 
existente la ni 
- Elaborarea Strategiei de atragere a investiţiilor; 
- Informarea factorilor de decizie din cadrul administraţiilor publice 
locale;  
- Campanie de promovare a oportunităţilor de investiţii şi a 
parteneriatelor de tip. 
 

- nivel de raion; 

-  posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat. 

 

 
 
Perioada de implementare 
 a.a. 2022-2024 

Posibili parteneri 
- Administraţiile Publice Locale de nivelul 1; 
- APC; 
- Mediul de afaceri local; 
- Camera Nationala de Comerţ şi Industrie; 

Surse de finanţare 
- Fonduri rambursabile; 
- Alte surse de finanţare nerambursabile.  

Rezultate aşteptate 
- Creşterea volumului de investiţii în raion; 
- Creşterea numărului de locuri de muncă. 
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