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1.1. Prezentarea generală a raionului. 

 

 

                 Figura 1. Harta raionului Criuleni. 

 
 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Auditul socio economic al raionului Criuleni 
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  Raionul Criuleni ca structură administrative, geographic, este amplasat în vecinătatea 

imediată a capitalei ţării - or. Chişinău. Oraşul Criuleni este centru raional, situat pe malul 

râului Nistru la o distanţă de 40 km de or. Chişinău, în partea de centru a ţării. 

  Populaţia. Populaţia raionului constituie 72,2 mii locuitori, dintre care apți de muncă 

- 47,0 mii, iar angajați în câmpul muncii - 24 mii. 80% din cei angajați sunt antrenați în 

sectorul agrar. Conform datelor statistice din 01.01.2008, copiii de vârstă 0-14 ani 

constituiau 20% din numărul total al populaţiei, populaţia în vârstă de 15-60 ani - 68%, iar 

peste 60 ani - 12%. Tendinţa creşterii numărului populaţiei de vârstă înaintată denotă 

accentuarea procesului de îmbătrânire demografică. Populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară 

constituie 14279 persoane: educația preșcolară - 3974 copii; învăţământul primar - 3277; 

învățământul gimnazial şi liceal 7028. 

Relieful. Raionul Criuleni este situat în cadrul extremităţii de est a Podişului 

Codrilor şi în partea de nord a Câmpiei Nistrului Inferior. Relieful se caracterizează printr-

o intercalare a cumpenelor de ape înguste cu văi largi și adânci. Altitudinea absolută a 

teritoriului balansează între 265 m pe cumpenele apelor şi 40 m în lunca Răutului. Pe 

pantele mai abrupte se manifestă procesele de eroziune şi de alunecări de teren. 

Dezmembrarea orizontală a reliefului constitue în medie 1,0 -1,5 km/patrat. 

Dezmembrarea verticală a teritoriului alcătuește în mediu 120-130m. Partea de nord a 

Câmpiei Nistrului Inferior se caracterizează prin altitudini absolute de 100 - 200 m, prin 

prezenţa unui relief plat şi slab fragmentat. Pe alocuri, se întâlnesc unele văi înguste, nu 

prea adînci, vălcele, a căror adîncime nu depăşeşte 20 - 30 m. Procesele erozionale se 

manifestă slab. Ravenele au o răspândire limitată, însă pe pante se dezvoltă procesele 

eroziunii plane. În locuri unde rocile calcaroase apar la suprafaţă se dezvoltă procesele 

carstice. 

Clima. Înălţimea neînsemnată şi relieful de podiş au favorizat formarea pe acest 

teritoriu a unei clime specifice. Raionul se află în zona cu clima temperat - continentală, 

care se caracterizează prin ierni cu varietăţi mari şi frecvente ale temperaturii aerului, cu 

puţină zăpadă, veri lungi, călduroase şi cu cantităţi nu prea mari de precipitaţii, ce cad în 

general sub formă de averse. Radiaţia solară totală variază între 112 - 114 kcal/cm patrat 

pe an. Temperatura medie a aerului în cadrul regiunii este de +9,6. Temperatura medie a 

celei mai reci luni (ianuarie) este de - 3,6 grade Celsius, iar a celei mai calde luni (iulie) 

este de + 22 
0
C. Temperatura maximă absolută este de 33,7 

0
C, iar temperatură minimă 

absolută este de (-20,9
0
C). Primele îngheţuri de obicei se remarcă, de la jumătatea lunii 

octombrie, iar ultimele îngheţuri la jumătatea lunii aprilie. Durata perioadei fără îngheţuri 

constituie 180 - 190 zile. Solul începe să îngheţe la sfârşitul lunii noiembrie şi se 

dezgheaţă la mijlocul lunii martie. Adâncimea îngheţurilor atinge 43 - 65 cm. Învelişul de 

zăpadă apare la începutul lunii noiembrie şi dispare în luna martie. Numărul zilelor cu 

înveliş de zăpadă variază de la 20 la 90 zile. Destul de frecvente sunt iernile fără zăpadă. 

Asupra repartiţiei stratului de zăpadă influenţează şi condiţiile locale, în special relieful. 

Umiditatea aerului are o importanţă mare pentru agricultura. Umiditatea relativă se 

caracterizează prin valori medii anuale de 71-76%. Pe parcursul anului, valorile umidităţii 

relative variază cu valori mai înalte în luna decembrie (84 - 90%) şi mai mici în luna mai 

(60 - 65%). Se remarcă o frecvenţă înaltă a ceţurilor, mai ales în perioada rece a anului, 

din luna octombrie până în luna martie (20 - 45) zile. În perioada caldă a anului, din luna 

aprilie până în luna septembrie, ceţurile se observă mai rar, de la 2 - 10 zile. Regiunea 

respectivă se include în zona cu umiditate insuficientă. Cantitatea medie anuală de 

precipitaţii nu depăşeşte 618 mm. 
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Zăcăminte naturale. Raionul dispune de zăcăminte minerale utile: calcar, nisip, 

prundiş şi argilă. Pe teritoriul raionului sunt 10 mine de dobândire a blocurilor de calcar şi 

7 cariere de exploatare a nisipului prundiş şi pietrei sparte.  

Ape subterane. Amplitudinea apelor subterane şi freatice în raion variază între 5 m 

şi 200 m şi sunt explorate din 162 fântâni arteziene, 5059 fântâni de mină şi 23 izvoare 

amenajate. 

Solul. Teritoriul raionului Criuleni are un înveliş de soluri destul de variat şi se 

include în provincia pedologică silvică a Moldovei Centrale cu soluri brune şi cenuşii de 

pădure, iar partea de est a raionului Criuleni este cuprinsă în cadrul provinciei Predunărene 

de stepă cu cernoziomuri tipice slab humifere şi carbonatice. O importanţă mare o au 

solurile aluviale, care se formează în luncile râurilor sub vegetaţie ierboasă hidrofilă de 

cele mai diferite specii. Solul se caracterizează printr-o stratificare bine pronunţată, are o 

grosime de 80 - 100 cm, culoare cenuşie-închisă, compoziţia mecanică eterogenă, 

carbonaţii se acumulează la suprafaţă. Aceste soluri conţin o cantitate redusă de humus. 

Pentru valorificarea lor este necesară ameliorarea: eliminarea sărurilor, drenarea şi 

reducerea apelor freatice. Solurile aluviale sunt bune pentru cultivatul legumelor, plantelor 

furagiere, iar cele nesalinizate - pentru plantaţiile pomicole. 
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1.2. Capacitatea administrativă a raionului 
Criuleni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015 – 2020  

Auditul socio economic al raionului Criuleni 
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1.2.1. Cadru normativ, organizatoric și funcțional. 

 

Scopul general al evaluării capacităţilor APL se circumscriu prevederilor art. 11 din 

Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 şi vizează 

determinarea măsurii în care capacităţile APL corespund cu statutul legal al unităţii 

administrativ-teritoriale respective. 

 

Obiectivele evaluării constau în: 

 Verificarea corespunderii organizării şi funcţionării APL cu sarcinile stabilite de 

legislaţia în vigoare;  

 Identificarea domeniilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale adecvate pentru 

asigurarea rezultatelor aşteptate de beneficiari; 

 Stabilirea direcţiilor şi priorităţilor privind dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi 

funcţionale a APL. 

Evaluarea capacităţii administrative reprezintă analiza capacităţilor dorite în raport 

cu capacităţile existente, ceea ce asigură o înţelegere a competenţelor actuale şi a 

necesităţilor de capacitate, care pot servi drept temei pentru formulare de acţiuni şi măsuri 

de dezvoltare a capacităţii. Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor 

administraţiei publice locale se realizează pe baza următoarelor criterii: 

a) Capacitatea organizatorică şi de a planifica strategic; 

b) Capacitatea funcţională de realizare a competenţelor şi prestare a serviciilor publice; 

c) Capacitatea de management financiar; 

d) Capacitatea de management a resurselor umane; 

e) Capacitatea de management al proiectelor; 

f) Capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei; 

g) Legalitatea activităţii. 

Analiza cadrului regulator pune accentul pe următoarele aspecte importante: 

- Majoritatea localităţilor nu dispun de un statut a localităţii aprobate prin actualul 

mandat al consiliilor locale; 

- Majoritatea localităţilor nu dispun de plan urbanistic și planuri de dezvoltare a 

localităţilor pe un termen mediu. Ceea ce se face, se elaborează acţiuni pentru  

perioada de an calendaristic. 

Analiza condiţiilor de desfăşurare a activităţii. Acesta îşi desfăşoară activitatea în 

spaţiul propriu. Inventarierea tehnică şi a echipamentelor ne permite să constatăm că nu se 

resimte necesitate pentru acesta. De asemenea, instituţia CR este asigurată cu 

infrastructura edilitară necesară: asigurarea cu apă, canalizare, grup sanitar, energie 

electrică, energie termică. 
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Managementul Resurselor Umane 

Valoarea administraţiei constă nu doar în gestionarea mijloacelor financiare şi 

materiale de care dispune. Un rol aparte revine gestiunii şi potenţialului resurselor umane 

din cadrulinstituţiei. 

  În conformitate cu Decizia nr. 04.01.din 29 septembrie 2015 cu privire la Cu privire 

la organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului şi 

subdiviziunilor subordonate Consiliului raional Criuleni, mai jos se prezintă organigrama 

aparatului preşedintelui şi subdiviziunilor din Subordinea Consiliului Raionului Criuleni: 

 Consiliul raional Criuleni constituie autoritatea reprezentativă şi deliberativă a 

populaţiei raionului, compus din 33 consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. 

Şedinţele Consiliului sunt publice. Modul de constituire şi funcţionare a Consiliului 

raional Criuleni este reglementat de prevederile legilor cu privire la administraţia publică 

locală, nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006, privind descentralizarea administrativă, 

nr.435 – XVI din 28 decembrie 2006, privind aprobarea Regulamentului – cadru privind 

constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, nr.457 – XV din 14 noiembrie 

2003, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158 – XVI din 04 

iulie 2008, cu modificările ulterioare, privind statutul alesului local, nr.768 – XIV din 2 

februarie 2000, cu privire la petiţionare, nr.190 – XIII din 19.04.1994. 
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Tabelul 1. Structura organizatorică a Consiliului raional Criuleni.  
Structura organizatorică 
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12.2. Analiza SWOT - Consiliul raional. 

Tabelul 2. Analiza SWOT a consiliul raional. 
 

PUNCTE FORTE  PUNCTE SLABE 

Consiliul raional dispune de personal 

înalt calificat, orientat spre depunerea 

maximă a eforturilor de atragere a 

fondurilor europene prin scriere de 

proiecte de dezvoltare socio-economică a 

raionului. 

 

Clădire personală dotată tehnic și material 

cu toate condițiile de activitate. 

 

 Insuficienţa personalului tînăr. 

 

Insuficiența personalului calificat pe diferite 

domenii la nivel APL I. 

 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

Posibilitatea de a dezvolta relațiile 

Internaționale de colaborare. 

 

Posibilitatea de dezvoltare a PPP 

 

 Grad redus de încredere a cetăţenilor în 

instituţia autorităţilor locale. 

 

 

 

Recomandări 

 
 În legătură cu capacitatea autorităţilor locale de planificare strategică şi atragere a 

investiţiilor se recomandă instruirea personalului în domeniul managementului 

proiectelor europene şi fondurilor structurale, precum şi în domeniul negocierilor 

(pentru atragerea investiţiilor). 

 
 În același context se recomandă crearea unei echipe specializate care va participa la 

proiecte de schimb de experiență (țările UE) în vederea perfecționării scrierii de 

proiecte și PPP . 

 
 Din punct de vedere al cadrului organizatoric, funcţional şi al procesului decizional 

este necesară crearea condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor 

autorităţilor locale de nivelul întîi. 
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1.2.3. Capitalul uman al raionului.  
 

Analiza profilului demografic 
 
  Populaţia raionului constituie 73,6 mii persoane, din care aptă de muncă - 50 mii, din 

ele ocupate în cîmpul muncii - 25 mii persoane, 80% din care sînt antrenate în sectorul 

agrar. 

Tabelul 3. Numărul populației pe categorii de vîrste.  
Categorii  Nr.  populației % 

0-14 ani 13138 17.8%; 

3-6 ani 3993 5,42% 

3-7 ani 4879 6.62% 

7-16 ani  8652 23.81%   

15-56/61 ani 49461 67.5%, 

57/62 ani  10969 14.91%. 
 

 

Figura 2. Analiza demografică. 
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Figura 3. Diagrama privind raportul dintre căsătorii/divorțuri. 

 
 

Tabelul 4. Ratele natalităţii , mortalităţii, nupţialităţii şi divorţialităţii. 
 Ianuarie – iunie (‰) Ianuarie-iunie 2015 în % faţă 

de ianuarie-iunie 2014 2015 2014 

Rata natalităţii 10,6 11,4 93,0 

Rata mortalităţii 12,7 11,5 110,4 

Rata nupţialităţii 5,6 7,1 78,9 

Rata divorţialităţii 3,2 3,1 103,2 
 

  Principalele probleme ale domeniului demografic:  
 

 

  Analizînd factori de influenţă directă şi/ sau indirectă asupra stării demografice, 

putem identifica următorii factori: 

 depopularea;  

 îmbătrînirea accelerată, fiind depăşit nivelul critic al coeficientului de îmbătrînire; 

 procesele intense ale migraţiunii,  

 inclusiv munca în străinătate, care provoacă depopularea mecanică;  

 mediul macroeconomic, ca unul dintre cei mai importanţi factori de influenţă 

asupra dezvoltării populaţiei, determinat de oportunităţile de angajare în cîmpul 

muncii limitate, în special în cazul tinerilor, motivul fiind nivelul scăzut de 

retribuire a muncii şi, ca rezultat, nivelul scăzut de trai;  
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1.2.4. Economie şi agricultură.  

 Ramurile de bază ale economiei raionului sunt complexul agroindustrial, industria 

prelucrătoare, construcţiile (investiţii în capital fix), transporturile şi comunicaţiile, 

industria uşoară, comerţul interior şi prestarea serviciilor. 

  Potenţialul industrial al raionului este redus şi asigură obţinerea a circa 10% din 

produsul total anual. Întreprinderile industriale cuprinse în cercetare statistică lunară au 

fabricat producţie în valoare de 161932.5 mii lei în prețuri curente. Întreprinderile 

industriale cuprinse în cercetarea statistică lunară au marcat o creștere cu 6,9 % față de 

perioada corespunzătoare a anului precednt. Activitatea de producere a întreprinderile 

industriale cuprinse în cercetare statistică lunară a fost determinată preponderent de 

activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora le-a revenit 97,8% din volumul  

total de producere. 

  Suprafaţa terenurilor agricole este de 44.3 mii ha, dintre care teren arabil: 35,3 mii ha, 

vii: 2029 ha, livezi: 2635 ha, 28,8mii ha (67%) de terenuri agricole sunt consolidate şi se 

prelucrează de către gospodării agricole mari şi mijlocii (suprafaţa mai mare de 10 ha), 

restul 33% sau 14614 mii ha, inclusiv grădinele 7,4 mii ha, sunt prelucrate în parcele mici 

de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 

  În ultimii ani din cauza condiţiilor climaterice s-a înregistrat o scădere a producţiei 

agricole, s-a diminuat roada medie la hectar la culturile cerealiere de I grupă, de exemplu: 

grîu – 30.6 ch, orz – 20.7 ch, floarea soarelui – 15.2 ch. Conform datelor statistice, în 

ultimul an roada medie la hectar a îregistrat o creştere la fructe (mere, prune), strugurii de 

masă şi tehnici.  

1.2.5. Investiţii în capital fix.   
 

  Investiţiile din contul tuturor surselor de finanţare în perioada de raport au însumat 

27685,4 mii lei, fiind în descreştere cu 10,8%  faţă de perioada respectivă  a anului 2014 (în 

preţuri curente). 

  În perioada de raport sursele principale de finanţare a activităţii investiţionale au fost: 

mijloacele bugetare (38,5%), mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (4,6% 

), investiţiile străine (7,2%), credite şi împrumuturi interne (15,4%) şi alte surse (34,3%). 

  Lucrări de construcţii – montaj au fost efectuate în sumă  de 19134,2 mii lei, în 

micşorare cu 15,9 la sută faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut.  

1.2.6. Învăţămînt. 
 

  Sistemul educaţional al raionului este reprezentat de 70 instituţii de învăţămînt, 

inclusiv: 33 instituţii preşcolare: 32 grădiniţe şi un Centru Comunitar cu un efectiv de 3383 

de copii; 33 instituţii preuniversitare, cu un contingent de 7456 de elevi, inclusiv: 3 şcoli 

primare în care-şi fac studiile 767 de elevi; 21 gimnazii, dintre ele 19 cu predare în limba 

română şi 2 cu predare în limba rusă, cu un efectiv total de 3099 de elevi; 9 licee - 3590 de 

elevi; 4 instituţii vocaţionale (3 şcoli sportive şi 1 Centru de Creaţie şi Agrement al Elevilor) 

cu un flux de 1880 de elevi;1 Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică, cu capacitatea de 30 

de copii pe zi. 

  Accesul la studii liceale este asigurat de 9 instituţii: 1 - în mediul urban, în oraşul 

Criuleni - Liceul Teoretic ,,Boris Dînga” (clasele V – XII) şi 8 licee în mediul rural: Liceul 
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Teoretic Boşcana, Liceul Teoretic Cruglic, Liceul Teoretic Hîrtopul Mic, Liceul Teoretic 

Măgdăceşti, Liceul Teoretic Cimişeni, Liceul Teoretic Mălăieşti, toate pentru clasele I-XII, 

Liceele Teoretice ,,Nicolae Donici” Dubăsarii Vechi, şi Maşcăuţi - pentru clasele V-XII.  

  De serviciile Centrului de Creaţie şi Agrement al Copiilor, cu filiale în com. Boşcana, 

s. Dubăsarii Vechi, s. Cimişeni, s. Slobozia-Duşca, com. Hruşova, s. Corjova, s. Işnovăţ şi s. 

Oniţcani, beneficiază circa 620 copii anual.  

  Şcolile sportive (Criuleni, Măgdăceşti, Drăsliceni) antrenează un contingent de 1190 

copii, care beneficiază de diferite secţii sportive: fotbal, atletism, handbal, volei, box, lupte 

libere, baschet. 

1.2.7. Sănătate.  
   

  Funcţionalitatea domeniului sănătăţii este asigurată de către Asistenţa Medicală de 

Urgenţă, Asistenţa Medicală Primară, Asistenţa Medicală Spitalicească şi Specializată de 

Ambulator, Centru Sănătate Publică „Spitalul raional”. Spitalul raional dispune de 191 

paturi, 62 medici, 112 asistenţi medicali şi 84 personal medical inferior. Asistenţa Medicală 

Primară este constituită din 6 Centre de Sănătate, 25 Oficii ale Medicului de Familie şi 2 

Oficii de Sănătate, unde activează 54 medici, inclusiv 42 medici de familie,138 asistenţi 

medicali (CS Criuleni cu 2 secţii medicină de familie, inclusiv15 Oficii ale medicului de 

familie şi 1 Oficiu de Sănătate, în care activează 30 medici, 77 asistenţi medicali şi 24 

personal medical inferior. CS Măgdăcești cu 4 OMF, activează 8 medici de familie, 22 

asistenţi medicali de familie. CS Dubăsarii-Vechi cu 4 medici de familie, 8 asistenţi 

medicali de familie. CS Hruşova  cu 2 OMF, 5 medici de familie, 10 asistenţi medicali de 

familie. CS Bălăbăneşti cu 1 OMF, 1 OS, 3 medici de familie, 4 asistenţi medicali de 

familie. CS Pivamed cu 3 OMF, 4 medici de familie, 15 asistenţi medicali de familie). 

1.2.8. Asistenţa Socială.  
  

  În raionul Criuleni există un şir de factori socio-economici care contribuie la cererea 

de noi servicii sociale. Aceştia includ rate înalte de sărăcie şi migraţie, schimbări 

demografice şi de atitudini culturale. Deşi situaţia economică din raionul Criuleni a 

înregistrat o creștere în ani, progresul realizat în reformarea sistemului de asistenţă socială 

rămâne a fi modest. Partea preponderentă a sistemului de servicii sociale o constituie 

prestaţiile sociale, care nu întotdeauna contribuie la atenuarea situaţiei beneficiarilor. În 

unele cazuri intervenţia este mai eficientă, dacă pe lângă prestaţiile sociale, persoana poate 

beneficia şi de serviciile sociale comunitară, tendințe de baza. În acelaşi timp, serviciile de 

asistenţă socială existente nu acoperă cererea pentru acestea.  

  Creşterea considerabilă a populaţiei vârstnice semnifică că numărul total al celor care 

au nevoie de servicii sociale va creşte până în anul 2020. Tradiţional, Direcţia generală 

asistenţă socială și protecție a familiei a acordat atenţie necesităţii de a susţine persoanele şi 

familiile în dificultate temporară sau pe termen lung, dar tradiţiile culturale din ultimele 

decenii au favorizat în multe cazuri instituţionalizarea persoanelor în vîrstă şi cu disabilităţi 

ca răspuns la nevoile sociale. Ca rezultat al prelucrării datelor disponibele despre solicitările 

potenţialilor beneficiari de asistenţă socială se prezumă că numărul acestora va crește  pînă 

în 2020, aproximativ 15 % din populaţia social vulnerabilă din raionul Criuleni vor avea 

nevoie de cel puţin de un serviciu de asistenţă socială pe parcursul unui an. Suportul necesar 

include sprijin comunitar, precum şi îngrijire specializată sub formă de servicii sociale sau 
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ajutor financiar pentru situaţii de urgenţă (separate de sistemul obişnuit de prestaţii băneşti) 

pentru a-i ajuta să depăşească o anumită criză specifică pe termen scurt. 

  1.2.9. Cultură şi Turism. 
  Pentru realizarea obiectivelor propuse, fortificarea sistemului cultural din raion, este 

antrenată Secția Cultură şi Turism, Centrul Raional de Cultură şi Tineret „Gr.Sîrbu” (centru 

metodic raional) și instituțiile din localităţile raionului,  subordonate metodologic Secției 

Cultură şi Turism: 

 - 30 biblioteci publice,care anual sunt utilizate de circa 17536 de beneficiari din care 

9722 copii şi adolescent, iar fondurile acestora cuprind 274398 exemplare de cărți şi diverse 

documente. Actualmente în  20 de biblioteci este implementat proiectul naţional Novateca 

cu baza tehnico-materială de 81 computere echipate cu necesarul de imprimare şi copiere în 

sumă totală de 1milion 848.6 mii lei; 

 - în cele 4 instituţii de învăţământ artistic îşi fac studiile  473 copii talentaţi, care sunt 

instruiţi de 39 profesori calificaţi în domeniul artelor; 

- 1 muzeu de istorie şi etnografie de stat, cu un fond de 5442  exponate (or. Criuleni), 5 

colecţii etnografice (s. Corjova, s. Oniţcani, s. Cruglic, com. Drăsliceni, s. Işnovăţ) ;  

- 26 case şi cămine de cultură unde îşi desfăşoară activitatea 90 colective artistice, unde 

îşi perfecţionează măiestria 2147 artişti amatori, 35 din care deţin titlul onorific „Model”.  

-  158 monumente, inclusiv 113 sunt incluse în „Registrul de Stat” al monumentelor din 

RM, 36 de istorie, 36 de arhitectură, 8 de artă, 2 tehnică populară, 12 naturale, 64 

arheologice. 

Din punct de vedere administrativ, 62 din 63 de instituţii se află la balanţa 

autorităţilor publice locale de nivelul I, iar Centrul Raional de Cultură şi Tineret 

“Gr.Sîrbu”, activează ca subdiviziune subordonată Secţiei Cultură şi Turism Criuleni, 

autoritate publică de nivelul II.  

Resursele umane constiue 241 specialişti în domeniu, fiind deserviţi de 84 lucrători 

tehnici. 

 1.2.10. Tineret și sport. 

Tinerii constituie 28%  din populaţia Raionului Criuleni şi  reprezintă segmentul cel 

mai vulnerabil al societății și tot odată sunt sursa cea mai valoroasă de dezvoltare a 

raionului. Din acest considerent, dezvoltarea sectorului de tineret trebuie să fie o prioritate 

a administraţiei publice de nivelul I şi II, prin adoptarea şi implementarea de politici 

efective ce vizează toate categoriile de tineri. Consiliul Raional Criuleni este responsabil 

de dezvoltarea sectorului de tineret. Totodată, este importantă cooperarea cu primăriile, 

instituţile publice şi societatea civilă pentru a soluţiona în mod concordat problemele 

existente şi a aduce valoare adăugată situaţiei tinerilor în societate.  
Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2016 – 2020 (în continuare 

Strategie) este document strategic pe raion în domeniul tineret. Strategia trasează direcţiile 

prioritare de dezvoltare ale sectorului de tineret pentru următorii 5 ani şi defineşte un plan 

specific de acţiuni. Acest document prevede implicarea directă a tinerilor, lucrătorilor şi 

organizaţiilor de tineret şi alţi actori, în  viaţa politică, economică, socială şi culturală a 

raionului.  
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2.1 Principii de bază. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Principii de bază, viziuni şi obiective ale strategiei. 
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Strategia dezvoltării economice durabile a raionului are la bază următoarele 

principii fundamentale: 

- consolidarea celor 4-5 zone economice specializate (cultivarea cartofului, 

legumelor, fructelor, strugurilor, răsadului, cultivarea baciferelor şi a produselor 

ecologice) ca arie de activitate reieşind din specificul  tradiţional, amplasarea 

geografică, starea actuală şi dependenţa de piaţa de desfacere a municipiului 

Chişinău, posibilităţile de export; 

- susţinerea constituirii Bursei agricole raionale;  

- susţinerea constituirii unităţilor juridice complexe şi multifuncţionale pe bază de 

interes comun sub diferite forme de asociere în cadrul zonelor economice 

specializate; 

- reabilitarea şi modernizarea întreprinderilor din sectorul agroindustrial; 

- dezvoltarea competitivităţii economice externe a întreprinderilor viabile din raion ; 

- susţinerea producătorilor autohtoni (seminţe, pesticide, îngrăşăminte, carburanţi, 

credite preferenţiale etc.  

 -   dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi a serviciilor locativ-comunale raionale, 

ca factor ce influenţează direct calitatea vieţii şi nivelul de trai al populaţiei. 

Bugetul raional pentru 2014 la partea de venituri a fost precizat în sumă de 158108,2 

mii lei şi executat în sumă de 163084,8 mii lei, ceia ce reprezintă 103,1 %, iar la cheltueli 

din suma precizărilor anuale ce constitue 164776,7 mii lei s-a executat în volum de 

161261 mii lei în proporţie de 97,9%. Nu au fost admise restanţe la salarizare. Pentru anul 

2015 bugetul raional a fost stabilit la venituri 126072,1 mii lei şi cheltueli 126072,1 mii 

lei. 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT A RAIONULUI CRIULENI. 

Tabelul 5. Analiza SWOT a raionului Criuleni. 

 

 

Aşezare  geografică favorabilă  a  raionului, 

trasee naţionale şi  internaţionale. 

Economie slab dezvoltată. 

 

Administraţie Publică raională, locală relativ 

competitivă. 

Edificii  de  menire socială deteriorate. 

ONG-uri active. Locuri de muncă  puţin  plătite. 

Agenţi economici activi. Natalitate scăzută. 

Parteneriate dezvoltate  între actorii  sociali. 

Extinderea sectorului de comunicaţii şi 

informatică. 

Creşterea deficitului de forţă de muncă 

calificată, în special din cauza migraţiei 

forţei de muncă. 

Echipă de  specialişti profesionişti  în  

diferite  domenii. 

 

Bază tehnico-materială  precară utilizarea 

tehnologiilor energointensive şi a utilajului 

moral şi fizic uzat. 

Rezerve  suficiente de pămînt pentru 

dezvoltarea social- economică a localităţilor. 

Producţie agricolă  şi materie primă 

necompetitivă. 

Punctele tari (avantajele) Punctele slabe (dezavantajele) 
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Costul relativ mic al forţei de muncă în oraş  

şi în localităţile rurale. 

Servicii sociale  nedezvoltate. 

Resurse materiale existente. Acces dificil în perioada de iarnă prin 

diferite sate, drumuri  deteriorate. 

Obiective potenţiale de  atracţie  turistică. Locuri  şi  zone  de odihnă  şi  agrement 

neamenajate. 

Experienţă în implementarea eficientă a 

proiectelor. 

Pămînt parcelat excesiv. 

Comunitate activă. Servicii  mecanizate  scumpe. 

Agenţi economici cu diferite forme de 

proprietate (publică, privată, mixtă şi cu 

participarea capitalului străin). 

Parteneriat  insuficient. 

Parteneriat în cadrul Euroregiunii „Siret-Prut 

–Nistru”. 

Cunoaşterea  slabă a  tehnologiilor de 

elaborare a proiectelror. 

Parteneriat cu raioanele din cadrul ţării şi 

externe. 

Cadre necalificate, insuficienţa de cadre 

Reţea de transport dezvoltată. Pasivitatea şi indiferenţa unor actori social 

interni şi externi. 

Tradiţii locale existente.  

Relaţii de înfrăţire cu alte  ţări.  

Oportunităţi Pericole 

Tehnologii avansate în complexul 

agroindustrial şi industria uşoară. 

Potenţialii  donatori  puţin  cunosc  raionul 

Criuleni. 

Tehnologii avansate în industrie, susţinerea 

micului business şi mijlociu. 

Contabilitate  dublă  în  activitatea  

economică. 

Activitate transparentă în  implementarea 

programelor  strategice  naţionale  şi  locale. 

Nu  toate  iniţiativele  raionului  sînt  

susţinute  de  către autorităţile centrale. 

Existenţa  proiectelor de vecinătate. Inflaţia. 

Dezvoltarea sistemului informaţional 

instructiv. 

Pasivitatea şi indiferenţa unor actori sociali 

interni şi externi. 

Dezvoltarea fluxului informaţional. Procedură complicată în intervenţia 

soluţionării problemelor. 

Există  raioane  şi  regiuni  cointeresate în  

parteniariat. 

Pierderea încrederii donatorilor. 

 Calamităţi naturale. 

 

Tabelul 6. Obiective de dezvoltare strategică. 

OBIECTIVE  DE  DEZVOLTARE   STRATEGICĂ 

Sectorul agroindustrial 

Obiective Responsabili 
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 Identificarea soluțiilor privind managmentul corect de utilizare a 

mecanismului de irigare a terenurilor agricole. 

Guvernul, 

APL-I, II 
 

 Consolidarea terenurilor agricole APL-I, II 

 Utilizarea și implimentarea tehnologiilor noi avansate, pentru 

obținearea produselor calitative. 

APL-I, II, agenții 

economici 

 Crerarea întreprinderilor de colectare, sortare, spălare, ambalare, 

păstrare,  procesare a produselor agricole autohtone. 

Guvernul, 

fonduri de 

investiţii, 

întreprinderile. 

 Redresarea economiei, după caz, reprofilarea întreprinderilor şi 

deschiderea de noi întreprinderi. 

Guvernul ,  
APL-I, II 

Investiţii în capital fix 

Obiective Responsabili 

Construcții capitale: 

* anexă  la Gimnaziul din s. Rîşcova 

Guvernul, 

APL I, II 

 * Grădiniţei în s. Işnovăţ 

* casei sociale din s. Mălăieşti 

* pieţei agricole în s. Hîrtopul Mare 

* teren polivalent în s. Dubăsarii Vechi 

* anexei cu cantina şi 3 Sali de clasă la Gimnaziul din s. Ratuș 

* anexă  şi o sală de sport la LT din s. Dubăsarii Vechi 

* centrului sportiv din s. Măgdăceşti 

* anexă la grădiniţa din s. Micleşti 

* Oficiu Medicilor de Familie  în s. Izbişte 

*complexului sportiv în s. Izbişte  

anexelor pentru blocurile sanitare la 7 instituţii preuniversitare din raion. 
Reparații capitale 

 Instituţii preşcolare: grădinițele de copii s. Corjova, s. Hruşova, s. 

Slobozia Duşca (blocurile sanitare),s. Răculeşti,s. Bălăşeşti, s. 

Bălăbăneşti, s. Hîrtopul Mare(împrejmuirea),s. Dubăsarii 

Vechi(blocul C), s. Izbişte(acoperişul) 

Instituţii preuniversitare: gimnaziul din s. Hruşova (cantina), gimnaziul 

din s. Jevreni (termoizolarea,cantina), şcoala primară din or. Criuleni, 

gimnaziul din s. Steţcani (cantină), gimnaziul din s. Corjova (acoperişul, 

termoizolarea ospătăria), gimnaziul din s. Drăsliceni (sistemul de 

electricitate, cantina, sala de mese), gimnaziul din s. Slobozia Duşca (sala 

festivă, îmrejmuirea, sala sportivă), gimnaziuzl s. Hîrtopul Mare 

(acoperişul, scările de intrare, amenajarea curţii), gimnaziul din s. 

Ohrincea (acoperişul, îmrejmuirea), gimnaziul Zăicana (sistemul de 

electricitare, atelierul, îmrejmuirea), gimnaziul din com. Micleşti 

(pardosele, amenajarea curţii), gimnaziul din com. Bălţata (pardoseaua în 

sala de sport, cantina), gimnaziul Rîşcova (cantina, atelierul şcolar, sălile 

de clasă, termoizolarea pereţilor), gimnaziul s. Coşerniţa, gimnaziul com. 

 

Guvernul, 

APL I, II 
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Paşcani, gimnaziul s. Işnovăţ, gimnasziul com. Bălăbăneşti, gimnaziul s. 

Izbişte, com. Dolinnoe, LT Hîrtopul Mare, LT Mălăieştii Noi, LT Criuleni 

„Boris Dînga (acoperişul)”, LT Cruglic, LT Maşcăuţi, LT Dubăsarii 

Vechi, 

Centre de Tineret şi Case de Cultură: s.Bălăşeşti, com. Răculeşti, s. 

Izbişte 

Biblioteci şi muzee: or.Criuleni, s.Corjova, s. Izbişte 

Instituţii medicale: OFM din s. Jevreni, s. Izbişte, CS Hruşova (garaj 

pentru automobilul sanitar), OMF din s. Ratuş, OMF Porumbeni 

IMSP ”Spitalul raional Criuleni” - reparaţia capitală a acoperişului, 

termoizolarea faţadelor şi schimbarea tîmplăriei; secţia terapie intensivă şi 

anestezie, morfopatologie; secţia consultativă; obstetrică şi ginecologie; 

secţiei terapie; reamplasarea, dotarea şi reconstrucţia cazangeriei; 

farmacie; blocul administrativ ; depozit alimentar; boli infecţioase; 

 Policlinica: coridoarele din secţia cansultativă, birourile CS Criuleni, 

amenajarea terenului adiacent CS Criuleni, apeductul şi canalizarea CS 

Criuleni 

Restaurarea conacului ”N. Donici”cu adaptarea în grădiniţă. 

Reparația capitală a taberei pentru copii din s. Dubăsarii Vechi 

 

 

Aprovizionare cu apă potabilă și construcția sistemelor de canalizare 

 Apeducte: s. Slobozia Duşca, com. Răculeşti, s. Valea Satului, 

com. Hîrtopul Mare , s. Dubăsarii Vechi, com. Bălţata, s. Izbişte 

 

Guvernul, 

APL I, II 

 
 Canalizare şi staţii de epurare: s. Corjova, s. Maşcăuţi, s. 

Râşcova, com. Răculeşti, com. Dolinnoe, com. Bălăbăneşti, com 

Hîrtopul Mare, s. Jevreni, com. Micleşti, s. Steţcani, s. Izbişte 

Gazificarea și termoficarea instituțiilor bugetare 

Gimnaziul din com. Drăsliceni; 

- Grădinița de copii, com. Hrușova; 

-Gimnaziul din s. Ohrincea 

-Gimnaziul din s. Coşerniţa 

-LT Hîrtopul Mic 

-LT Cimişeni 

-LT Cruglic 

-s. Izbişte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni pentru ocrotirea mediului 

amenajarea parcurilor din s. Corjova , s. Rîşcova, s. Işnovăţ, com. 

Dolinnoe,  or. Criuleni, s. Ohrincea. 

-amenajarea platformei de stocare a deşeurilor solide cu drum de acces în 

s. Rîşcova, şi a platformei din s. Dubăsarii Vechi, a două platforme în s. 

Zolonceni 

-Implimentarea proiectului de salubrizare în com Răculeşti,  

-Amenajarea gunoiştii şi reciclarea gunoiului menager în s. Işnovăţ,  

Guvernul, 

APL I, II 
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-Împădurirea terenului din Bujarauca, s. Dubăsarii Vechi,  

-Acţiuni pentru stoparea eroziei şi alunecării de teren în s. Dubăsrii Vcehi 

-Consolidarea malului r. Nistru pe teritoriul or. Criuleni-Amenajarea 

gunoiştilor în: com. Micleşti, s. Steţcani 

Aprovizionarea cu energie electrică și construcția drumurilor 

Reabilitarea şi reparaţia drumurilor: 
-s. Corjova, s. Maşcăuţi, com Hruşova, s.Slobozia Duşca, s. Rîşcova, com. 

Răculeşti, com. Dolinnoe, com Bălăbăneşti, or. Criuleni (zona veche), s. 

Zolonceni, s. Ohrincea, s. Jevreni, s. Măgdăceşti, com. Micleşti, s. Izbişte, 

Construcția drumurilor: Drum de acces către s. Steţcani 

Iluminarea şi electrificarea: s Corjova, s. Maşcăuţi, com Hruşova,  s. 

Slobozia Duşca, s. Rîşcova, com. Răculeşti, s. Işnovăţ, com. Hîrtopul 

Mare, s. Dubăsarii Vechi, com. Bălăbăneşti, com. Bălţata, s. Cimişeni, s. 

Coşerniţa, s. Cruglic, com. Dolinnoe, com. Drăsliceni, s. Măgdăceşti, com. 

Micleşti, s. Oniţcani, com. Paşcani, s. Zăicana. 

Guvernul, 

APL I, II 

 

Elaborarea proiectelor pentru construcția obiectelor de menire social-culturală 

 Elaboraerea proiectului pentru construcţia sistemelor de 

aprovizionare cu apă şi canalizare 

Guvernul, 

APL I, II 

  Perfectarea planului urbanistic general al s. Slobozia Duşca 

 Elaborarea proiectului pentru construcţia estradei de varăîn s. 

Rîşcova 

 Elaborarea proiectului pentru construcţia casei sociale în s. 

Mălăieşti 

 Elaborarea proiectului pentru alimentarea cu energie electrică a 

sectoarelor noi din s. Dubăsarii Vechi 

 Elaborarea proiectului pentru alimentarea cu energie electrică a 

sectoarelor noi din s. Dubăsarii Vechi 

 Elaborarea planului urbamnistic general al s. Jevreni, s. Izbişte 

 Elaborarea proiectului pentru construcţia anexei la grădiniţa din 

com. Micleşti 

 Elaborarea proiectului pentru construcţia sistemului de canalizare, 

staţiei de epurare şi a unei fîntîni arteziene în s. Micleşti şi Steţcani 

Asigurarea cu cadre a sistemului educaţional, medicină, cultură, inclusiv 

tinere. 

Guvernul, 

APL I, II 

Suport financiar posibil la participarea elevilor şi profesorilor la olimpiade 

şi concursuri internaţionale. 

Guvernul, 

APL I, II 

Fond de carte învechit, lipsa computatoarelor în biblioteci. Guvernul, 

APL I, II 

Dezvoltarea turismului ca ramură a economiei raionului. Guvernul, 

APL I, II 
 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Dezvoltarea sectorului agroindustrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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În mod istoric, agricultura este una din forţele motrice care formează imaginea 

raionului Criuleni. În acest mediu s-au format unele practici agricole adaptate specific la 

condiţiile climaterice, geografice şi economice. Totodată, agricultura fiind o activitate 

preponderent comercială a trecut prin perioade dure de intensificare în cadrul căruia 

progresul tehnologic în infrastructură, producţie şi chimizare au avut un impact esenţial. 

Sistemul agricol reprezintă un ansamblu de sectoare, tehnologii, maşini şi agregate 

tehnologice, în care solul este folosit ca principală resursă de producţie pentru culturile 

agricole, pomicole, viticole, legumicole, floricole ca şi pentru creşterea animalelor. La 

moment, sectorul agricol din raionul Criuleni dispune de circa 44,3 mii ha de terenuri 

agricole, care în proporţie de 99% sunt în proprietate privată. Principalele culturi agricole 

sunt: grâul, porumbul pentru boabe, floarea soarelui, strugurii. Sectorul zootehnic este 

prezentat de bovine, porcine şi păsări, nefiind însă ramura de bază a agriculturii raionului. 

Suprafaţa terenurilor agricole este de 44.3 mii ha, dintre care teren arabil: 35,3 mii ha, vii: 

2029 ha, livezi: 2635 ha, 28,8mii ha (67%) de terenuri agricole sunt consolidate şi se 

prelucrează de către gospodării agricole mari şi mijlocii (suprafaţa mai mare de 10 ha), 

restul 33% sau 14614 mii ha , inclusiv grădinele  7,4mii ha, sunt prelucrate în parcele mici 

de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 

Repartizarea terenurilor agricole între diferite forme organizatorico-juridice este 

prezentată în figura de mai jos. 

Figura 4. Repartizarea terenurilor agricole pe diferite forme organizatorico-juridice. 

 
 

 

Actualmente, în raionul Criuleni există trei sisteme agricole: de subzistenţă, 

convenţional şi ecologic. Totuşi, sistemul predominant este cel de subzistenţă, care se 

caracterizează 

prin: 

 Producţia se utilizează preponderent pentru consumul familiei; 

 

 Utilizarea tehnologiilor simplificate, bazate pe munca manuală; 

 

 Mărimea mică a loturilor agricole. 
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Sistemul convenţional este prezentat de societăţi cu răspundere limitată, 

întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti,  cooperative agricole şi societăţi pe acţiuni. 

Trăsăturile specifice ale sistemului convenţional sunt: 

 

• Concentrarea terenurilor agricole in gospodăriile mari; 

 

• Aprofundarea specializării întreprinderii agricole; 

 

• Nivelul înalt de dependenţă de resursele importate; 

 

• Mecanizarea şi utilizarea intensivă a chimicalelor în procesul de producţie; 

 

• Creşterea productivităţii muncii şi reducerea populaţiei rurale. 

 

Ponderea sistemului agricol ecologic, ce se caracterizează prin organizarea 

producţiei la gospodăriile agricole certificate cu menţinerea şi restabilirea fertilităţii solului 

este nesemnificativă. 

Luînd în consideraţie creşterea complexităţii şi incertitudinii sistemelor agricole de 

mărimi diferite care concurează între ele, este necesar de a forma o viziune modernă 

privind dezvoltarea agriculturii în raionul Criuleni. 

Toate sistemele agricole existente în raion nu asigură dezvoltarea durabilă a 

sectorului. 

Acestea sunt caracterizate prin productivitatea scăzută şi calitatea insuficientă a 

producţiei. 

În special, trebuie de menţionat lipsa de conexiune între agricultură şi turism. 

Raionul Criuleni are oportunităţi pentru dezvoltarea turismului rural, agro-turismului şi 

turismul în cadrul exploataţiilor agricole. Acest lucru necesită implementarea sistemelor 

agricole respective. 

Tabelul 7. Analiza SOWT a sectorului agroindustrial: 
PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 

 Ponderea mare a solurilor fertile 

şi clima temperată continentală 

 Acces la servicii de transport 

 Tradiţii de agricultură în cadrul 

populaţiei raionului 

 Condiţii favorabile pentru un 

spectru larg de activităţi agricole 

şi ne-agricole 

 Existenţa punctelor de 

sacrificare a animalelor 

 Existenta fabricii de porcine 

‚,Porco Bello” cu capacitate şi 

tehnicitate înalte 

 

 

 Parcelarea excesivă a terenurilor 

 Tendinţe demografice 

nefavorabile ca îmbătrânirea, 

depopularea şi migrarea în masă 

 Lipsa sistemului de irigare pe 

zone 

 Mijloace fixe uzate, inclusiv cele 

pentru sistemul de irigare 

 Lipsa infrastructurii de procesare 

a fructelor şi legumelor 

 Lipsa unui sistem de prelucrare, 

procesare a producţiei ovinelor 

 Dificultăţi în ceea ce priveşte 

crearea unei infrastructuri 
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 complexe de protecţie 

antigrindină cu aplicarea 

metodei rachetare 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

 Existenţa surselor de apă pentru 

dezvoltarea sistemului de irigare 

 Susţinerea programelor de 

parteneriat public-privat cu 

utilizarea intensivă a forţei de 

muncă în spaţiile rurale 

 Elaborarea planului de 

consolidare a terenurilor 

agricole 

 Dezvoltarea agriculturii 

specializate în microzone 

 Tendinţa de consum a 

produselor autohtone pozitivă 

 Sistemul de subvenţionare 

îmbunătăţit 

 

 Intensificarea hazardurilor 

naturale, extinderea proceselor 

de eroziune 

 Calamităţile naturale în zonele 

limitrofe care se pot extinde şi 

pe teritoriul Republicii Moldova  

 Condiţiile de creditare dificile şi 

neconvenabile pentru agenţii 

economici doritori de a porni 

sau a dezvolta afaceri în 

domeniul procesării producţiei 

 Preţuri îanlte pentru resursele 

energetice 

 

 

Obiective: 

- Realizarea programului de consolidare a terenurilor agricole, gestionarea eficientă a 

fondului funciar şi valorificarea terenurilor; 

- Continuarea reabilitării sistemelor de irigare; 

- Revitalizarea sectorului zootehnic, ameliorarea fondului genetic prin  promovarea 

noilor rase de animale mult mai productive cantitativ şi calitativ; 

- Înfiinţarea plantaţiilor multianuale intensive şi super intensive; 

- Crearea şi restabilirea unor centre de achiziţionare, sortare, spălare, prelucrare, 

ambalare, păstrare şi comercializare a produselor agricole; 

- Implementarea biotehnologiilor de producere şi aplicare a preparatelor biologice în 

sistemele de protecţie integrată a plantelor; 

- Elaborarea bazelor ştiinţifice ale utilizării terenurilor agricole în conformitate cu 

cerinţele agrotehnice şi principiile ecologice, producerea producţiei ecologice pure; 

- Elaborarea tehnologiei de producere a surselor energetice regenerabile în baza 

materiei prime şi a deşeurilor agricole; 

- Reducerea la minimum a terenurilor scoase din circuitul agricol, inclusiv şi prin 

consolidarea lor; 

- Crearea întreprinderilor specializate de prestare a serviciilor mecanizate; 

- Salarizarea producătorilor agricoli, perfecţionarea cadrelor la nivel naţional şi local. 

Familiarizarea lor cu tehnologii noi de cultivare a culturilor agricole; 

- Susţinerea producătorilor agricoli prin subvenţionarea producţiei finite produse de 

aceştea în domeniile strategice; 

- Susţinerea programelor de revitalizare a ramurilor sectorului agrar prin 

subvenţionarea procurării  tehnicii agricole; 
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- Crearea în cadrul raionului a parteneriatului între prelucrători şi producători în 

scopul procesării la maximum a materiei prime la întreprinderile locale; 

 În scopul alinierii Țârii la standardele  și normele de viață comunitară Europeană, 

care presupune o ecologizare profundă a  societății în toate manifestările sale, experiența 

europeană de dezvoltare în armonie cu mediul înconjurător, solicită prezența nu numai a 

cadrului legislativ și instituțional solid, dar și implementarea în viață  a strategiilor 

naționale de mediu, programe, planul de nivel republican și local, acțiuni ce au devenit 

dejà tradiționale, care sunt: 

          Obiective in domeniul ecologic: Evacuarea deșeurilor chimice, necunoscute și cu 

termenul expirat, de la  depozitul de deșeuri din s. Pașcani,în scopul realizării Strategiei 

Naționale de gestionare a deșeurilor, de creat în  teritorial raionului 4 stații de transfer a 

deșeurilor menagere solide, extinderea folosirii energiei regenerabile ca agent termic 

pentru încălzirea instituțiilor social cultural și învățământ, extinderea fondului forestier, 

spațiilor verzi din cadrul primăriilor și Ocoalelor  Silvice, elaborarea programului raional 

de înbunătățire a fondului cinegetic. 

Pentru a dezvolta activităţile non-agricole în mediu rural, este necesară, în primul 

rînd, instruirea populaţiei în vederea diversificării mijloacelor de trai, creşterii 

competenţelor antreprenoriale, mărirea accesului la informaţia despre dezvoltarea 

afacerilor şi la informaţia despre pieţele de desfacere, cât şi în susţinerea iniţială a unor 

afaceri mici. În consecinţă, urmează să fie susţinute proiecte de dezvoltare a infrastructurii 

şi a serviciilor de informare, consultanţă şi suport prin crearea și sprijinirea instituţională a 

unei reţele de centre de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor orientate spre pieţele de 

desfacere, cercetări de marketing, promovare de produse şi a celor inovative, elaborare de 

business planuri pentru iniţierea afacerilor, seminare, workshop-uri etc. În acelaşi timp, 

organizarea şi dezvoltarea asociaţiilor regionale a patronilor sau a business asociaţiilor 

regionale şi integrarea întreprinderilor producătoare cu cele de prelucrare, precum şi 

promovarea creării clusterelor este de natură să elimine deficienţele informaţionale în 

sectorul agricol şi să impulsioneze sectorul agro-industrial.  

Măsuri:  
 Educaţia populaţiei din mediul rural întru diversificarea mijloacelor de trai şi 

dezvoltarea afacerilor non-agricole în mediul rural;  

 Consolidarea capacităţilor instituţiilor de informare, consultanţă şi susţinere;  

 Dezvoltarea şi  promovarea activităţilor inovative şi a structurilor de cooperare în 

marketing pentru producţia agricolă; 

 Dezvoltarea programelor de implementare a standardelor internaţionale de calitate 

şi inofensivitatea alimentară.  

Necesitatea susţinerii acestui sector este certă şi în baza acestuia trebuie să se asigure 

creşterea veniturilor populaţiei, dezvoltând o economie eficientă de piaţă în contextul unei 

dezvoltări durabile în regiune. Activitatea eficientă a întreprinderilor mici şi mijlocii poate 

contribui direct la reducerea sărăciei prin diminuarea  şomajului, atragerea investiţiilor, 

asigurarea unei concurenţe prin diversificarea mărfurilor  şi serviciilor, influenţând 

substanţial ridicarea nivelului de trai al comunităţilor. Sectorul respectiv rămâne a fi 

accesibil investiţiilor mici de capital şi destul de atractiv datorită vitezei sporite de rotaţie a 

capitalului 

Principalele puncte forte şi punctele slabe, precum şi oportunităţile şi constrângerile 

sectorului IMM, prezentate în tabel, se referă nu doar la raionul Criuleni. Acestea parţial 
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sunt condiţionate de particularităţile geografice ale ţării, de populaţia ei, politica de stat şi 

de alţi factori, care se manifestă atât la nivel raional, cât şi naţional 

Tabelul 8. Analiza SWOT a businessul mic şi mijlociu. 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 

Experienţa şi abilităţile de producere şi 

prelucrare a materiei prime agricole la 

populaţia din raion 

 

Dimensiuni semnificative ale 

sectorului IMM, determinate prin 

numărul de întreprinderi şi contribuţia 

acestora la dezvoltarea economică a 

raionului 

 

Vectorul pro-european în dezvoltarea 

ţării, care permite de a consilia şi primi 

susţinere financiară de la UE, unde 

IMM-urile sunt  considerate drept 

factorii-cheie ai dezvoltării economiei 

 

  

Experienţa ce vizează succesul de 

participare a OAP ale raionului la 

elaborarea proiectelor şi obţinerea 

granturilor de la UE 

 

Istoria şi cultura comună a cetăţenilor 

Moldovei şi ţărilor vecine, cunoaşterea 

limbilor, rudele din România şi 

Ucraina, fapt ce oferă oportunităţi 

suplimentare pentru IMM-uri în 

stabilirea şi dezvoltarea cooperării 

internaţional 

 

 

 

Accesul limitat al IMM-urilor la 

sursele de finanţare   

 

Numărul redus al personalului de 

anumite calificări şi specialităţi  din 

cadrul ÎMM  Lipsa/insuficienţa de 

competenţe în afaceri la mulţi dintre 

antreprenori 

 

Insuficienţa informaţiei referitoare la 

crearea şi dezvoltarea întreprinderilor 

 

Potenţialul redus al IMM-urilor, 

cooperarea limitată a întreprinderilor 

şi consolidarea insuficientă a 

asociaţiilor de afaceri 

 

Infrastructură de suport în afaceri sub 

dezvoltată 

 

Piaţa nediferenţiată a furnizorilor de 

resurse energetice 

 

Nivelul scăzut de competitivitate a 

IMM-urilor pe piaţa internă şi 

externă  Nivelul scăzut de 

implementare a inovaţiilor la 

întreprinderile din raion 

 

Lipsa numărului de personal calificat 

al APL, implicat în politica de 

susţinere a IMM-urilor    

 

 Nivelul scăzut de credibilitate dintre 

antreprenori şi organele de 

administrare publică 

 

Dialog şi conlucrare ineficientă între 

antreprenori şi autorităţile publice  
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 Economia tenebră 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

Atenţia sporită a statului, OAP locală 

faţă de problemele şi necesităţile 

sectorului IM 

Punerea în aplicare la nivel naţional a 

strategiilor şi programelor, ce prevăd 

instituţii şi mecanisme corespunzătoare 

pentru susţinerea de stat a IMM-urilor    

Regimuri de comerţ  favorabile (CSI, 

UE, etc.)   

Perspective pentru implementarea 

reformei de dezvoltare regională, care 

ar extinde drepturile şi 

responsabilităţile raioanelor 

 

Dezvoltarea parteneriatul public-privat 

сu participarea IMM-urilor în condiţii 

de subcontractare 

 

Creşterea gradului de transparenţă a 

pieţei, ceea ce creează premise pentru 

creşterea competitivităţii 

întreprinderilor autohtone 

 

Cadrul legislativ, ce reglementează 

aspectele principale ale dezvoltării 

mediului de afaceri   

 

 Localizarea geografică a 

ţării/raionului la frontiera cu UE, ceea 

ce permite mediului de afaceri să 

profite mai bine de avantajele 

cooperării transfrontaliere, să participe 

în cadrul programelor Parteneriatului 

estic, alte iniţiative ale UE la 

frontierele externe ale sale 

 

 

 

Menţinerea deficitului bugetului de stat 

şi atractivitatea nu prea mare a 

ţării/raionului pentru investitori, ceea 

ce limitează accesul IMM-urilor la 

finanţare 

Migraţia semnificativă a forţei de 

muncă şi emigraţia, în special în rândul 

tinerilor 

Lipsa de interes faţă de activitatea 

antreprenorială, în special, în rândul 

tinerilor, ceea ce limitează numărul 

întreprinderilor nou-create 

 

Participarea limitată a antreprenorilor 

la programele de educaţie 

antreprenorială   Proceduri complicate 

de reglementare a activităţii IMM-

urilor 

 

Tendinţa de majorare a poverii fiscale 

 

Creşterea gradului de transparenţă a 

pieţei, fapt ce provoacă creşterea 

рresiunii competitive internaţionale, 

respectiv, creşterea riscului de faliment 

al întreprinderilor moldave 

 

Dezvoltarea lentă a infrastructurii 

locale,  în special, asigurarea cu apă 

potabilă, сalitatea necorespunzătoare a 

serviciilor energetice prestate  

  

 Dependenţa energetică a ţării 

 

Creşterea economiei tenebre 

 

Menţinerea nivelului ridicat al 

corupţiei  Posibilităţi financiare 

nesemnificative ale raionului pentru 

susţinerea IMM-urilor 

 

Piaţa locală/internă îngustă şi cererea 

solvabilă scăzută a populaţiei  Lipsa 

unei politici active de susţinere a 
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IMMurilor la nivel local şi regional 

 

Recomandări businessul-ui mic şi mijlociu:  

În baza problemelor identificate şi cauzelor acestora propunem următoarele 

recomandări, inclusiv unele măsuri:   

1. Ameliorarea accesului la finanţare, inclusiv:   

 Instruirea antreprenorilor (spre exemplu: referitor la procedura de obţinere a 

creditelor, elaborarea planurilor de afaceri, alte abilităţi de atragere a 

mijloacelor financiare);   

 Remedierea gradului de informare a antreprenorilor privind posibilităţile de 

finanţare preferenţială (inclusiv proiecte ale ODIMM, programe de cooperare 

transfrontalieră, alte proiecte ale donatorilor străini);   

 Acordarea asistenţei antreprenorilor  în elaborarea proiectelor investiţionale 

(spre exemplu, pentru cele mai bune proiecte, care au câştigat concursul 

raional, APL va căuta susţinere financiară din partea donatorilor externi – 

prin intermediul ODIMM, JICA, programe europene…sau APL să caute 

interese comune cu furnizorii de servicii de afaceri, care activează în ţară, 

raion);   

 Atragerea în raion a investitorilor (pregătirea setului de proiecte investiţionale 

şi promovarea acestora cu susţinerea OAP; organizarea forumurilor 

investiţionale raionale sau regionale);  

  Promovarea imaginii raionului, atractive pentru investitori (drept acţiune va 

fi elaborarea strategiei de branding raional şi regional, şi altele).   

2. Îmbunătăţirea accesului la informaţie, inclusiv:   

 Susţinerea activităţii instituţiilor, care oferă servicii informaţionale 

antreprenorilor pe întreg teritoriul raionului  

  Identificarea necesităţilor întreprinderilor privind cele mai solicitate tipuri de 

informaţie (prin intermediul studiilor sau a unui dialog bine organizat cu 

mediul de afaceri)   

 Crearea unei baze de date a instituţiilor, interesate în informaţii de afaceri 

(APL, asociaţii de afaceri şi antreprenori activi), care poate fi un element al 

unei  platforme electronice, create în scopul  atractivităţii investiţionale a 

raionului Criuleni  

  Identificarea celor mai potrivite canale de distribuţie a informaţiei pentru 

instituţiile şi persoanele interesate  

  Informarea antreprenorilor privind principalele oportunităţi ale mediului de 

afaceri, în special, privind posibilităţile de finanţare bancară; programele de 

susţinere a IMM-urilor, care activează în ţară/raion; potenţialii 

parteneri/investitori străini, interesul acestora faţă de raion; privind legislaţia 
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altor ţări, care prezintă interes deosebit pentru antreprenorii raionului; 

standardele de calitate a bunurilor şi serviciilor din alte ţări, care prezintă 

interes strategic pentru mediul de afaceri din raion.   

 Remedierea formării profesionale a personalului din cadrul întreprinderilor,  inclusiv:   

 reorientarea sistemului educaţiei profesionale din raion asupra necesităţilor 

întreprinderilor, inclusiv:  

 identificarea necesităţilor întreprinderilor referitor la personalul de   

anumite specialităţi şi calificări;  

 deschiderea în cadrul şcolilor profesionale a specialităţilor (grupe) 

necesare raionului; 

 utilizarea posibilităţilor donatorilor pentru susţinerea şcolilor 

profesionale;   

 parteneriate între instituţiile de învăţămînt şi companii.   

3. Instruirea antreprenorilor în vederea obţinerii competenţelor de creare şi 

dezvoltare a afacerilor proprii, inclusiv:    

 Predarea în şcoli, licee, colegii în cadrul disciplinelor economice a 

competenţelor practice de creare şi dezvoltare a afacerilor proprii;   

 Organizarea vizitelor la întreprinderile, care utilizează tehnica, tehnologiile 

avansate, organizarea modernă a producerii,  pentru elevii din clasele 

superioare şi licee;   

 Solicitarea antreprenorilor de succes în şcoli, organizarea întrunirilor dintre 

aceştia şi elevi;   

 Ridicarea nivelului educaţiei în afaceri, inclusiv prin organizarea în raion a 

seminarelor ODIMM;   

 Promovarea istoriilor de succes în afaceri, bazate pe cunoştinţe;   

 Acordarea atenţiei deosebite antreprenorilor potenţiali şi celor începători, 

tinerilor, femeilor (spre exemplu, pentru tineri: o activitate specială cu 

studenţii şcolilor profesionale, colegiilor şi liceelor – examinarea problemelor 

de predare a cursurilor de economie/afaceri, orientarea lor practică; asistenţă 

în dotarea şcolilor profesionale – inclusiv prin intermediul proiectului 

Liechtenstein Development Service (LED); asistenţă în organizarea practicii 

de producere la întreprinderi, etc.).   

4. Instruirea funcţionarilor OAP la nivel raional şi local,  inclusiv:   

 Instruirea angajaţilor APL la toate nivelele privind funcţiile şi 

responsabilităţile acestora;   

 Analiza situaţiei şi încurajarea acelor angajaţi ai OAP, care demonstrează 

abordări noi şi rezultate pozitive în relaţiile cu antreprenorii, care activează pe 

teritoriile lor;   

 Accentul pe susţinerea diferenţiată a unor grupe de întreprinderi, inclusiv 

după mărime – micro, mici şi mijlocii.     
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5. Dezvoltarea dialogului   

 Implicarea antreprenorilor în procesul de examinare şi adoptare a deciziilor, 

care se referă la dezvoltarea mediului de afaceri, la toate nivelele de 

administrare, inclusiv:  

 Întruniri lunare a funcţionarilor APL cu antreprenorii pentru 

examinarea problemelor acestora; 

 Crearea Consiliilor de antreprenori  pe lângă OAP la toate nivelele;  

 Crearea unei baze de date a asociaţiilor de afaceri; selectarea deschisă a 

acelor asociaţii, care sunt interesate şi capabile de a reprezenta 

interesele diferitor grupe de întreprinderi.   

 Asigurarea unei mai mari transparenţe în activitatea APL;   

 Susţinerea consolidării comunităţii de afaceri prin crearea şi consolidarea 

asociaţiilor de afaceri.   

6. Susţinerea cooperării întreprinderilor şi creării/consolidării asociaţiilor de afaceri, 

inclusiv:   

 Stabilirea/consolidarea relaţiilor dintre IMM-uri, precum şi dintre IMM-uri şi 

companiile mari (spre exemplu, organizarea la nivel de raion a 

forumurilor/întrunirilor antreprenorilor dintr-un sector sau a celor reuniţi 

printrun lanţ tehnologic unic pentru a găsi interese şi strategii comune;  

promovarea printre antreprenori a necesităţii de reunire a eforturilor, care să 

permită creşterea potenţialului lor; dezvoltarea parteneriatului public-privat 

cu întreprinderile mari, în bază de subcontracte cu IMM-urile raionului, etc.)   

 Susţinerea consolidării comunităţii de afaceri prin crearea şi consolidarea 

asociaţiilor de afaceri.   

 Studierea posibilităţilor de creare a clusterelor şi holdingurilor în raion.    

 Asigurarea activităţii de lobby în adoptarea documentelor normative privind 

clusterele şi holdingurile.   

 Organizarea elaborării setului de documente, care să faciliteze cooperarea 

întreprinderilor, inclusiv pentru crearea clusterelor şi holdingurilor, care 

contribuie la asocierea întreprinderilor raionului.   

7. Dezvoltarea cooperării internaţionale, în special, a celei transfrontaliere, inclusiv:  

 Susţinerea creării instituţiei, care acordă servicii întreprinderilor, implicate în 

cooperarea internaţională, inclusiv transfrontalieră.   

 Instruirea antreprenorilor privind metodele de promovare a mărfurilor pe 

pieţele externe.   

 Asistenţă în căutarea partenerilor străini. Susţinerea cooperării întreprinderilor 

în scopul promovării în comun pe pieţele externe.   

8.  Reactualizarea politicii de susţinere a IMM-urilor, inclusiv:  
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 Elaborarea a 1-2 Programe speciale pe termen mediu, orientate asupra soluţionării 

problemelor concrete, luând în considerare importanţa acestora şi posibilităţile de 

soluţionare la nivel de raion.  În special este raţională elaborarea a 2 programe:  

 Dezvoltarea dialogului dintre antreprenori şi autorităţile publice locale;                    

 Dezvoltarea cooperării transfrontalier.  

 Accentul în politică/programe este necesar de a-l pune pe:  

 Crearea noilor întreprinderi;  

 Reducerea disproporţiilor dintre oraş şi sat; 

 Implementarea inovaţiilor;  

 Susţinerea diferenţiată a unor grupe de întreprinderi, inclusiv a celor micro şi 

mijlocii. 
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2.2.2 Dezvoltarea comunitară 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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Serviciile comunitare au ca obiectiv asigurarea condițiilor de viață mai bune 

pentru populație și prezintă o importanță socială majoră pentru administrația 

publică. Astfel, una din condițiile de bază privind înregistrarea unor succese reale 

atât în planul administrației raionului, cât şi în planul serviciilor comunitare este 

colaborarea instituțională eficientă. 

Oportunitățile de dezvoltare a Direcției de Dezvoltare Comunitară sunt în 

directă dependență de deciziile și obiectivele Consiliului raional. 

Stabilirea unei colaborări eficiente va permite implementarea unei strategii de 

dezvoltare. 

Misiunea propusă pentru Direcția Dezvoltare Comunitară este: 

Asigurarea unui nivel înalt al condițiilor de trai și al sănătăţii cetățenilor 

și a unui mediu ambiant curat și sănătos, prin dezvoltarea durabilă a 

serviciilor oferite. 

Principiile care vor ghida activitatea Direcției sunt: 

 asigurarea egalităţii de tratament, a echității și a incluziunii; 

 accesibilitatea serviciilor; 

 recuperarea în totalitate a costurilor furnizării/prestării 

serviciilor; 

 asigurarea unui regim de funcționare continuu; 

 asigurarea autonomiei financiare; 

 transparența operațiunilor organizatorice și comerciale. 
 

În prezent, conform Biroului Național de Statistică, pentru sectoarele de activitate 

ale Direcției Dezvoltare Comunitară, situația în raionul Criuleni se prezintă astfel:  

Tabelul 9. Situația în raionul Criuleni pentru sectoarele de activitate ale Direcției 

Dezvoltare Comunitară conform Biroului Național de Statistică. 

Fondul locativ  
 
 

 

 

 

 

Asigurarea populaţiei cu spaţiu locativ 
 

Raionul Revin m2 de suprafaţă totală în medie pe 1 locuitor 

Total Localităţi urbane Localităţi rurale 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Criuleni 29,1 28,9 28,9 28,8 28,8 24,0 24,0 24,1 24,0 24,0 29,8 29,5 29,5 29,4 29,4 

 

Sistemul centralizat de alimentare cu apă 
unităţi 

Raionul Sisteme de alimentare 
cu apă 

Sisteme de alimentare 
cu apă funcţionale 

inclusiv în localităţile rurale 
(sisteme funcţionale) 

2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 

Criuleni 16 20 27 15 18 25 14 17 24 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Raionul Numărul apartamentelor, mii unităţi Suprafaţa totală, mii m2
 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Criuleni 25,9 25,7 25,6 25,7 25,7 2118,0 2108,2 2109,7 2108,7 2110,0 
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Criuleni 30 32 35 30 32 35 29 31 34 

Sistemul centralizat de canalizare 
unităţi 

 
 

 

 

 

 

 

Volumul de apă distribuită consumatorilor 
 

Raionul Volumul de apă distribuită total, mii m3 inclusiv volumul de apă distribuită populaţiei, 
mii m3 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Criuleni 246,5 347,0 337,2 446,3 218,3 322,8 313,9 417,0 

 
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Criuleni 519.8 1020.0 1035.0 1100.0 486,2 963.0 988.0 1030.0 

 

Volumul deşeurilor menajere în localităţile urbane 
 

 

 
 

 

Lungimea drumurilor publice  
kilometri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportul rutier de mărfuri realizat cu autovehiculele din posesia 
persoanelor juridice şi cele închiriate 

 

Raionul Mărfuri transportate, mii tone Parcursul mărfurilor transportate, 
mil. tone-km 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Criuleni 522,8 261,9 220,4 233,4 250,2 20,3 20,5 19,7 22,6 16,0 

 

 

Raionul  
Sisteme de canalizare 

Sisteme de canalizare 

dotate cu staţii de epurare 

a apelor uzate 

Sisteme de canalizare 

în localităţile rurale 

2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 

Criuleni 3 3 4 2 2 3 2 2 3 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Criuleni 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

 

Raionul 
Numărul vehiculelor utilizate 

la lucrări de salubrizare 

Volumul deşeurilor 
menajere, 

mii m3
 

Deşeuri menajere în medie 
pe o persoană , mii m3

 

2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 

Criuleni 7 7 9 10,8 11,9 14,2 1,3 1,4 1,7 

 

 

Raionul 

 
Drumuri publice 

- total 

din care: 

drumuri 
naţionale 

din acestea, cu 
îmbrăcăminte 

rigidă 

 
drumuri locale 

din acestea, 
cu îmbrăcăminte 

rigidă 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Criuleni 236,5 236,5 102,7 102,7 102,7 102,7 133,8 133,8 120,0 120,0 

 2015 2015 2015 2015 2015 

Criuleni 253.32 108.97 108.97 144.35 135.15 
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Transportul de pasageri cu autobuze şi microbuze realizat cu 
autovehiculele din posesia persoanelor juridice şi cele închiriate 

 
 

 

 

 

 

 

Evacuarea substanţelor poluante în aerul atmosferic de către sursele 
staţionare ale agenţilor economici pe ingrediente în anul 2012 

tone 

Raionul Total 
evacuate 
substanţe 

dăunătoare 

din care: 

 
solide 

gazoase 
şi    

lichide 

inclusiv: 

dioxid 
de sulf 

oxid de 
carbon 

oxid 
de azot 

Criuleni 282,2 18,6 263,6 6,3 144,8 40,1 

 

Formarea deşeurilor de producţie şi consum 
tone 

 

 

 

 

 

 

Existenţa deşeurilor toxice (la sfîrşitul anului) 
tone 

 

Raionul 
2008 2009 2010 2011 2012 

Criuleni - 0,0 0,0 0,1 - 

 

Captarea apei 
milioane m3

 

 

 

 

 

 

Utilizarea apei (fără apa de circulaţie şi apa utilizată consecutiv) 
milioane m3

 
 

Raionul 
2008 2009 2010 2011 2012 

Criuleni 1,6 1,8 1,8 2,1 2,2 

În urma analizei serviciului de dezvoltare comunitară, strategia de dezvoltare va fi 

orientată pe două direcții : 

Raionul Pasageri transportaţi, mii pasageri Parcursul pasagerilor, mil. pasageri – km 

 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 

Criuleni 1967,3 1682,0 1435,9 1342,7 1131,6 72,9 58,6 62,9 47,9 38,7 

 

Raionul  
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

Criuleni 23977,4 28398,9 45481,5 104897,3 92663,1 

 

Raionul 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Criuleni 2,8 2,1 2,0 2,0 2,0 2.06 2.1 2.15 
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 Îmbunătățirea activității operaționale; 

 Modernizarea și extinderea activității; 

Pentru direcția de îmbunătățire a activității operaționale, trebuie acoperite 

următoarele sectoare de activitate : 

1) Management strategic și organizațional; 

2) Management operațional; 

3) Marketing și relații cu colaboratorii; 

4) Management financiar; 

Pentru direcția de modernizare și extindere a activității, sectoarele ce trebuie acoperite 

sunt următoarele : 

1) Modernizarea și extinderea serviciilor curente; 

2) Crearea și dezvoltarea de servicii noi; 

 

 Direcțiile care stau la baza strategiei de dezvoltare a Direcției Dezvoltare 

Comunitară trebuie să respecte principiul ‘’Dezvoltării durabile’’ 

 

 

STRATEGII DE DEZVOLTARE PE DIRECȚII DE ACTIVITATE 

 

Analizând situația internă, oportunitățile și riscurile mediului extern precum și 

așteptările factorilor de decizie interni și externi, au fost identificate strategiile de 

dezvoltare a Direcției Dezvoltare Comunitară. Strategiile au fost clasificate după cum 

urmează: 

 

Direcția – Îmbunatățirea activității operaționale 

          Sector : Management strategic și organizațional 

                        Strategii : 

- Elaborarea unei baze regulamentare și documentare interne și locale; 

- Automatizarea sistemelor informaționale interne; 

- Implementarea unui mecanism intern de planificare și evaluare a activității pe 

termen mediu și lung; 

- Implementarea unui mecanism de evaluare al activității; 

- Asigurarea condițiilor de muncă adecvate și corespunzătoare cerințelor legale. 

 

         Sector: Management operațional și tehnic 

                        Strategii: 

- Reabilitare si extinderea infrastructurii de operare; 

- Optimizarea serviciilor. 

 

          Sector: Marketing și relații cu colaboratorii 

                         Strategii: 

- Perfecționarea sistemului de contractare a utilizatorilor; 

- Perfecționarea sistemului de colectare a veniturilor; 

- Asigurarea accesului la servicii a tuturor categoriilor de cetateni. 
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          Sector: Management financiar 

                         Strategii: 

- Eficientizarea gestionării financiare; 

- Asigurarea unui nivel optim al rentabilității; 

- Perfecționarea sistemului de tarifare. 

 

Direcția – modernizarea și extinderea activității  

           Sector: Modernizare și extinderea serviciilor curente 

                     Strategii : 

- Crearea cadrului pentru desfășurarea serviciilor de utilitate publica; 

- Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare; 

- Extinderea ariei de prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare; 

- Modernizarea serviciului de salubrizare; 

- Extinderea serviciului de salubrizare; 

- Dezvoltarea Intreprinderii Municipale. 

 

           Sector: Creare și dezvoltare de servicii noi 

                       Strategii : 

- Dezvoltarea serviciilor de executare a lucrărilor de trasament; 

- Dezvoltarea serviciilor de executare a lucrărilor de construcție și instalare a rețelelor 

inginerești și tehnico-edilitare; 

- Dezvoltarea serviciilor de reparație și întreținere a rețelelor sanitare; 

- Dezvoltarea serviciilor de comercializare a echipamentelor necesare derularii si 

extinderii serviciilor; 

- Implicarea Directiei Comunitare in proiectele de protectie a mediului; 

- Implementarea sistemului de management integrat al deseurilor menajere; 

 

 Pentru fiecare direcție și sector de dezvoltare am stabilit cîteva obiective strategice 

și programe de implementare.  

 

 Obiectivele strategice se află în totală concordanță, pentru fiecare sector de 

activitate, cu obiectivele stabilite prin programele naționale de dezvoltare  

(Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor, Programul Administrației de Stat a 

Drumurilor, Programul Hidrometeorologic de Stat,etc). 

 

Tabelul 10. Obiectivele strategice și programele Direcției Dezvoltare Comunitară. 

 

Nr. 

crt. 

Obiective strategice Programe 

1. Îmbunătățirea 
performanțelor 

Program de formare a reprezentanților APL 

în domeniul planificării și prioritizării; 
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manageriale ale APL 

Program de dezvoltare al cunoștintelor 

personalului din administrația publică în 

atragerea de fonduri; 

Program de instruire a personalului în 

domeniul comunicării; 

Program de instruire a personalului în 

domeniul informaticii; 

Cursuri de îmbunătățire performante/abilități 

profesionale; 

2. Implicarea comunității în 
procesul 
decisional/guvernare 
locală 

Îmbunătățirea mecanismelor pentru 

consultarea publică; 

Asigurarea transparenței deciziilor APL; 

 

3. Dezvoltarea sistemului de 
salubrizare 

Organizarea serviciului de salubrizare și 

gestionare a deșeurilor în concordanță cu 

strategia națională și raională de gestionare a 

deșeurilor; 

Implementarea celor mai bune practici 

(BAP) și tehnologii (BAT) în proiectele 

aferente (identificarea celor mai bune soluții 

de management deșeuri); 

Lichidarea depozitelor neconforme; 

Campanii de informare a populației în 

legatură cu programul și strategia raionului 

de gestionare a deșeurilor; 

Programe și proiecte de implementare a 

strategiei;  
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Îmbunătățirea capacității tehnice de prestări 

servicii de salubrizare; 

4. Îmbunătățirea 
infrastructurii de apă 
potabilă și canalizare 

Îmbunătățirea serviciilor oferite; 

Extinderea rețelei de furnizare servicii (apă 

potabilă și canalizare); 

Evaluarea și catalogarea surselor de apă 

disponibile în raion; 

Conectarea tuturor instituțiilor de stat la 

serviciile de furnizare de apă și canalizare; 

5. Extinderea și 
îmbunătățirea serviciilor 
de furnizare a energiei 
electrice 

Extinderea rețelelor de iluminat; 

Îmbunătățirea eficienței energetice; 

Îmbunătățirea serviciilor de mentenanță a 

rețelei; 

6. Infrastructura de 
transport 

Stabilirea priorităților în programele locale; 

Integrarea programelor locale cu strategia 

națională; 

Implementarea procedurilor de monitorizare 

a distribuției resurselor din Fondul Rutier; 

Reabilitarea drumurilor de importanța 

socială; 

Extinderea rețelei de drumuri; 

7. Protecția mediului și 
asigurarea dezvoltării 
durabile 

Creșterea procentului de utilizare al 

energiilor regenerabile; 

Proiecte și programe pentru reducerea 
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impactului negativ asupra mediului ambiant; 

Proiecte de protecție și conservare a solului 

și a bazinelor acvatice; 

8. Creșterea numărului de 
proiecte implementate 

Identificarea unor noi surse de financiare; 

Creșterea gradului de atractivitate al 

raionului; 

Extinderea gamei de proiecte implementate; 

Implicarea în proiecte comune 

(tranfrontaliere, raionale, locale și  

instituționale);  

9. Protecția împotriva 
catastrofelor naturale 

Identificarea potențialelor riscuri naturale din 

raion (inundații, alunecari de teren, seceta, 

etc); 

Identificarea zonelor de risc; 

Implementarea unui program de reacție; 

Îmbunătățirea capacității tehnice de reacție; 

  Implementarea programelor ce alcătuiesc obiectivele strategice, are rolul/scopul 

final de a: 

- Crește calitatea vieții locuitorilor raionului; 

- Îmbunătăți poziția raionului față de alte raioane; 
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2.2.3 Dezvoltarea serviciilor de transport şi 

comunicaţii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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Obiective: 

-    reabilitarea şi construcţia infrastructurii drumurilor publice; 

 modernizarea sistemului de comunicaţii şi a infrastructurii serviciilor cu adaptarea lor 

la standartele europene; 

 crearea condiţiilor, care vor permite asigurarea cu servicii de transport a necesităţilor 

economiei raionului şi îmbunătăţirea calităţii deservirii populaţiei; 

 sporirea considerabilă a rolului APL în managmentul transportului în comun; 

 perfecţionarea sistemului de dirijare şi protecţia concurenţei şi consumatorilor; 

 modernizarea bazei tehnico-materiale, promovarea şi stimularea activităţilor 

inovaţionale şi investiţionale. 
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2.2.4 Dezvoltarea serviciilor sociale şi protecţie 

a familiei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant şi 

prin sistemul de protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care 

mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale, reuşesc să asigure 

un nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii.  

După o lungă perioadă de schimbări, de încercări de dezvoltare şi progres a 

serviciilor sociale oferite persoanelor aflate în situaţii de risc, odată cu procesul de 

reformare a sistemului de pensii, a sistemului de asigurări de sănătate, apariţia legislaţiei 

cadru al asistenţei sociale şi al serviciilor sociale, revizuirea rolului comunităţii şi 

autorităţilor locale în implementarea acţiunilor sociale prin aducerea acestora cât mai 

aproape de comunitate, recunoaşterea rolului societăţii civile în asistenţa socială, toate sunt 

procese, care au presupus eforturi ale căror rezultate pozitive sunt deja vizibile şi ele tind 

să devină evidente cu siguranţă în următorii ani. Evoluţia economică a Republicii Moldova 

din ultima perioadă - influenţată profund de criza economică mondială - a afectat profund 

societatea: scăderea veniturilor, nivelul ridicat de stres, problemele cotidiene, apariţia 

violenţei având repercusiuni asupra calităţii vieţii. Necesitatea Planului Strategic al 

seriviciilor de asistenţă socială al Direcţiei asistenţă socială este determinat de deficienţele 

vizibile ale sistemului actual de servicii sociale:  

- insuficienţa serviciilor sociale la nivel comunitar;  

- fragmentarea la diferite niveluri a serviciilor de asistenţă scoială, programelor, 

măsurilor pentru persoane şi grupuri în dificultate;  

- caracterul excesiv al instituţionalizării, lipsa coordonării şi conlucrării necesare 

pentru implementarea unor politici sociale integrate şi coerente. 

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane şi grupuri în dificultate va crea 

oportunităţi mai bune pentru incluziunea socială a persoanelor în situaţii de risc, asigurând 

respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. Combinând măsurile de prevenire, 

compensare şi reabilitare, precum şi soluţionând cazurile la nivel comunitar înainte ca ele 

să se agraveze (soluţionarea lor să devină mai costisitoare), sistemul va deveni mai eficient 

din punct de vedere al costurilor, va acoperi pe toţi cei care au nevoie de sprijin social şi 

va avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii acestora.  

I. Situaţia actuală 

În raionul Criuleni există un şir de factori socio-economici care contribuie la cererea 

de noi servicii sociale. Aceştia includ rate înalte de sărăcie şi migraţie, schimbări 

demografice şi de atitudini culturale. Deşi situaţia economică din raionul Criuleni a 

înregistrat o creştere în ultimii ani, progresul realizat în reformarea sistemului de asistenţă 

socială rămâne a fi modest. Partea preponderentă a sistemului de servicii sociale o 

constituie prestaţiile sociale, care nu întotdeauna contribuie la atenuarea situaţiei 

beneficiarilor. În unele cazuri intervenţia este mai eficientă, dacă pe lângă prestaţiile 

sociale, persoana poate beneficia şi de serviciile sociale comunitare, tendinţa de baza  În 

acelaşi timp, serviciile de asistenţă socială existente nu acoperă cererea pentru acestea. 
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Figura 5.  Numărul populației raionului Criuleni pe localități. 

 
 

Tabelul 11. Categoriile defavorizate се se află în teritoriul raionului Criuleni. 

 

  

          Popu 

latia 
  

Numarul 

pensio 
narilor 

          nr.pe
rs. 

mai 

sus 
de 75 

n/r 
pers 

singu

ra 
tici 

n/r 
pers 

ţintui

te 
la pat 

n/r pers 
cu 

dificien 

ţe de 
auz 

n/ pers 

rauvăz
ă 

toare 

Armata,doi    

lea război  

Mondial 

  
  Primăria               invalizi   
    total gr 1 gr2  gr3 copii   

1 Bălăbănești 3536 631 200 27 125 48 20 164 10 14 2 22 5 

 2 Bălțata 1779 305 63 12 37 14 9 36 8 6 1 1 0 

 3 Boșcana 3463 350 159 22 108 29 9 94 14 5 5 12 6 

 4 Cimișeni 2679 328 174 18 97 59 9 58 14 20 4 25 0 

 5 Corjova 2606 465 107 10 65 32 7 106 9 5 2 7 1 

 6 Coșernita 1503 189 86 12 52 22 2 44 16 13 16 24 3 

 7 Criuleni 7587 1755 441 54 297 90 38 245 22 35 10 30 15 

 8 Ohrincea 998 106 44 4 28 12 6 28 5 3 2 6 2 

 9 Cruglic 2823 385 169 14 115 40 13 113 16 18 3 11 6 

 10 Dolinnoe 1059 173 30 8 12 10 5 91 2 2 39 50 4 

 11 Drăsliceni 3132 593 150 30 107 13 15 104 36 17 0 5 4 

 12 Dubăsarii Vechi 6094 852 319 34 199 86 25 165 29 29 5 27 2 

 13 Hîrtopul Mare 3751 602 262 24 189 49 17 295 35 9 1 20 1 

 14 Hrușova 2382 365 103 6 67 30 11 139 19 27 2 5 5 

 15 Isnovăț 1588 212 118 6 83 29 7 63 5 9 6 11 4 

 16 Izbiște 3009 555 147 24 87 36 21 146 24 32 4 13 2 

 17 Jevreni 1548 296 98 12 63 23 16 99 9 3 7 7 1 

 18 Mașcăuti 4104 439 209 22 133 54 18 115 14 19 0 47 1 

 19 Măgdăcești 5001 340 245 46 137 62 24 153 16 20 6 12 6 

 20 Miclești 2284 396 111 11 69 31 14 84 66 7 2 4 3 

 21 Onițcani 2078 342 93 7 61 25 4 90 17 5 5 7 3 

 22 Pașcani 2422 282 111 12 72 27 11 26 4 11 5 9 0 

 23 Răculești 1780 289 86 5 55 26 11 57 5 7 1 2 1 
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24 Rîșcova 1106 138 45 4 25 16 6 48 14 4 7 10 1 

 25 Slob -Dușca 2742 519 165 16 99 50 6 133 12 9 5 10 5 

 26 Zăicana 1913 357 142 26 80 36 7 57 9 6 2 4 2 

   Total 72967 11264 3877 466 2462 949 331 2753 430 335 142 381 83 
 

 

Figura 6. Numărul de beneficiari (pensionari) ai raionului Criuleni. 
 
 

 
 

 

Figura 7. Numărul total de persoane cu vîrsta de peste 75 ani, raionul Criuleni. 
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Creşterea considerabilă a populaţiei vârstnice semnifică că numărul total al celor 

care au nevoie de servicii sociale va creşte până în anul 2020. Tradiţional, Direcţia 

asistenţă socială  şi protecţie a familiei a acordat atenţie necesităţii de a susţine persoanele 

şi familiile în dificultate temporară sau pe termen lung, dar tradiţiile culturale din ultimele 

decenii au favorizat în multe cazuri instituţionalizarea persoanelor în vîrstă şi cu 

disabilităţi ca răspuns la nevoile sociale. Ca rezultatul prelucrării analizei datelor 

disponibele despre solicitările potenţialilor beneficiari de asistenţă socială se prezumă că 

va creşte pînă în 2020, aproximativ 15 % din populaţia social vulnerabilă din raionul 

Criuleni vor avea nevoie cel puţin de un serviciu de asistenţă socială pe parcursul unui an. 

Suportul necesar include sprijin comunitar, precum şi îngrijire specializată sub 

formă de servicii sociale sau ajutor financiar pentru situaţii de urgenţă (separate de 

sistemul obişnuit de prestaţii băneşti) pentru a-i ajuta s-ă depăşească o anumită criză 

specifică pe termen scurt. 

 

Figura 8. Numărul de personae cu dizabilități din raionul Criuleni. 
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Definirea problemelor care determină necesitatea Planului Strategic al Direcţiei 

asistenţă socială şi protecţia familiei. 
 Serviciile sociale existente nu satisfac pe deplin nevoile persoanelor în termeni 

cantitativi sau/şi calitativi. Cât priveşte cantitatea serviciilor sociale solicitate şi prestate, 

există probleme de două tipuri: pe de o parte, multe persoane nu beneficiază de servicii de 

asistenţă socială chiar dacă au nevoie de ele (adică, există erori de excludere), pe de altă 

parte, unele persoane beneficiază de servicii de asistenţă socială de care nu au nevoie 

(adică, erori de includere). Motivele sunt: serviciile sociale existente sunt amplasate 

preponderent în localităţile urbane, iar în localităţile rurale acestea sunt insuficiente sau 

chiar inexistente ceea ce limitează accesul la ele a multor persoane în dificultate, lipsa 

informaţiei cu privire la serviciile sociale nu asigură deplin realizarea dreptului la asistenţă 

socială.  

Scopul Strategiei și Planului Strategic de dezvoltare a servicilor sociale. 

Identificarea, stabilirea măsurilor şi acţiunilor prioritare pentru următorii 4 ani în 

vederea acoperirii nevoilor sociale a persoanelor în dificultate. 

Obiectivele  Planului Strategic de dezvoltare a servicilor sociale şi Protecție a Familiei 

Obiectivul general al prezentului plan strategic este de a continua implementarea 

măsurilor şi acţiunilor sociale, pentru garantarea dreptului fiecărei persoane/colectivităţi 

aflate într-o situaţie de nevoie socială determinată de motive de natură economică, fizică, 

psihică sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzătoare şi nediscriminatorii. 

 

1.  Principiile de activitate a Direcției AS și PF: 

- principiul accesibilității prevede asigurarea accesului persoanelor în dificultate la 

toate serviciile sociale: informarea populației despre serviciile sociale existente, 

dezvoltarea serviciilor sociale noi și amplasarea lor în proximitatea beneficiarilor, 

precum și adaptarea serviciilor la necesitățile beneficiarilor. 

- principiul centrării pe beneficiar prevede ajustarea serviciilor sociale la nevoile 

individuale ale beneficiarilor, într-un proces de schimbare continuă, în baza evaluării 

impactului acestora asupra situației beneficiarului. Aceasta include consolidarea 

capacităților și motivarea beneficiarului de a depăși situația de dificultate, acolo unde 

este posibil, precum și încurajarea implicării active a beneficiarului în identificarea 

nevoilor, planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale.    

- principiul oportunităților egale prevede asigurarea drepturilor la serviciile sociale 

pentru toate persoanele în dificultate, fără discriminare de gen, vîrstă, dizabilitate, 

religie, cultură, limba vorbită.  

- principiul asistenței sociale orientate prevede direcționarea prioritară a asistenței 

sociale spre cei mai săraci și vulnerabili, identificați în baza evaluării nevoilor 

individuale. 

- principiul celerității, care prevede promptitudine în luarea deciziilor în vederea 

prevenirii agravării stării de dificultate a beneficiarului. 

 

Funcțiile de bază ale Direcției AS și PF: 

- de planificare strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de asistență 

socială în conformitate cu necesitățile identificate ale populației din teritoriu și cu 

politica națională în domeniul asistenței sociale; 

- de administrare, prin care se asigură crearea, dezvoltarea și gestionarea serviciilor 

de asistență socială și asigurarea lor cu resurse umane și resurse financiare necesare, 
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în funcție de necesitățile identificate ale populației din teritoriu, în conformitate cu 

competențele stabilite prin lege; 

- de prestare a serviciilor de asistență socială, prin care se asigură acordarea 

prestațiilor sociale și serviciilor sociale populației aflate în dificultate; 

- de coordonare, prin care se asigură corelarea activităților cu suportul metodologic 

oferit de MMPSF, precum și cu activitatea unităților de asistență socială din cadrul 

administrației publice locale de nivelul I. 

- de colaborare, prin care se asigură interacțiunea cu serviciile publice centrale și 

locale în domeniul asistenței sociale, precum și cu reprezentanții societății civile care 

desfășoară activități în domeniu. 

 

Viziuni strategice: 

Serviciile de asistență socială în raionul Criuleni sînt orientate spre: 

- acordarea asistenței sociale tuturor categoriilor de persoane defavorizate, aflate în 

situație de criză și risc; 

- dezvoltarea noilor oportunități în scopul ajutorării persoanelor în dificultate de a 

obține resursele materiale necesare pentru un nivel de trai mai bun; 

- susținerea și dezvoltarea capacității persoanelor, familiilor, comunităților de a 

soluționa prin efort propriu problemele cotidiene;  

- îmbunătățirea relațiilor dintre solicitanții de ajutor cu celelalte persoane, familie, 

comunitate etc. 

- facilitatea beneficierii de către cei aflați în dificultate de servicii, resurse, forme de 

suport care sînt puse la dispoziție de către societate; 

- eficientizarea suportului social, resurselor alocate pentru cei aflați în dificultate și 

monitorizarea modului de utilizare a resurselor; 

- apărarea drepturilor și intereselor legitime ale victimelor oricărei violențe; 

- informarea populației despre drepturile persoanei la serviciile de asistență socială. 

 

Obiective strategice: 

O1 Formarea profesională și dezvoltarea continuă a aptitudinilor și competențelor 

personalului care activează în sistemul de asistență socială.  

O2 Contribuţia la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate prin asigurarea 

asistenţei soaile. 

O3 Dezvoltarea și administrarea serviciilor de asistenţă socială la nivel teritorial în 

conformitate cu politica naţională şi strategiilor din domeniu. 

O4 Satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate. 

O5 Implementarea unor programe specifice privind protecţia copiilor şi familiilor aflate 

în dificultate, protecţia persoanelor cu dizabilităţi. 

O6 Asigurarea acţiunilor financiar bancare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei şi a Fondului Local de Susţinere Socială a populaţiei 

Acțiuni: 

O1- organizarea instruirii cadrelor din domeniul asistenței sociale în scopul formării 

profesionale; 

- evaluarea competențelor funcționarilor publici și a tuturor angajaților din cadrul  

Direcției AS și PF; 

- sensibilizarea societății vizavi de problemele sociale; 
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O2- asigurarea implementării serviciilor de asistenţă socială întru îmbunătăţirea calităţii 

vieţii persoanelor în dificultate; 

- monitorizarea lucrătorilor sociali cu privire la îmbunătăţirea prestării calitative a 

seviciilor sociale persoanelor deservite la domiciliu; 

- sensibilizarea societății vizavi de problemele sociale; 

- promovarea intereselor persoanelor vîrstnice aflate în dificultate și cu  dizabilități 
conform principiilor stipulate în legislația națională; 

- crearea, dezvoltarea, consolidarea și prestarea serviciilor sociale adresate persoanelor 

vîrstnice în dificultate și cu dizabilități; 
- organizarea, în primării, în baza cantinelor școlare, prînzuri pentru persoanele 

vîrstnice, fără surse de existență; 

- organizarea dialogului social între persoanele în etate și autoritățile locale; 

- evaluarea impactului serviciilor de asistență socială pentru persoanele vîrstnice aflate 

în dificultate și cu dizabilități; 
- implicarea pensionarilor și invalizilor în activitatea economică; 

- conlucrarea cu administrația publică locală, agenți economici și societatea civilă în 

vederea adaptării spațiilor și facilitarea deplasării persoanelor cu dizabilități 
locomotorii în locurile publice; 

- monitorizarea și evaluarea impactului serviciilor de asistență socială adresate 

persoanelor în etate și cu dizabilități în vederea estimării gradului de integrare socială 

a acestora; 

- monitorizarea victimelor și acordarea asistenței în procesul de (re)integrare și 

resocializare; 

O3- asigurarea echităţii şi veridicităţii în utilizarea mijloacelor Fondului Local de 

Susţinere Socială a populaţiei; 

- acumularea mijloacelor financiare la Fondul local de susținere socială a populației și 

distribuirea acestora celor mai defavorizate categorii ale populației; 

- acordarea ajutorului material, ajutorului social și/sau ajutorului pentru perioada rece a 

anului persoanelor defavorizate din raza administrativ- teritorială; 

- asigurarea implementării Legii 133 privind ajutorul social şi/sau ajutorul pentru 

perioada rece; 

- implicarea comunității în atragerea surselor extrabugetare pentru susținerea familiilor 

social- vulnerabile; 

O4- asigurarea celor mai nevoiașe persoane cu ajutoare umanitare; 

- conlucrarea cu organizațiile neguvernamentale în vederea susținerii populației aflate 

în dificultate; 

- contribuția, prin mijloace posibile, la funcționarea asociațiilor obștești de utilitate 

publică cu domeniul de activitate în sfera serviciilor sociale; 

- mobilizarea asistenţilor sociali şi a resurselor din comunitate privitor la rezolvarea 

dificultăţilor sociale ale beneficiarilor şi grupurilor de persoane aflate în dificultate; 

- evaluarea asistenţilor sociali privind calitatea prestării serviciilor sociale şi aplicarea 

managementului de caz la realizarea intervenţiei în cazul persoanelor cu dizabilităţi; 

- conlucrarea cu Centrulul social ”Alexandra Grajdian” privind plasamentul temporar 

al persoanelor în dificultate; 

- consolidarea parteneriatelor între autorităţile locale de nivelul I şi II şi societatea 

civilă în lucru cu copiii şi familiile afectate de migraţie; 
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O5- exercitarea funcțiilor de Autoritate Tutelară în domeniul protecției drepturilor 

copilului; 

- implicarea comunităților în atragerea surselor extrabugetare pentru susținerea 

familiilor social- vulnerabile; 

- dezvoltarea serviciilor noi pentru îngrijire și educație a copiilor axat pe modelul 

familial (tutelă, casa de copii de tip familial, asistența parentală profesionistă); 

- instituirea plasamentului temporar al copiilor aflați în dificultate în incinta Centrului 

de zi ”Speranța”; 

- identificarea cazurilor copiilor aflați în dificultate, asigurarea intervenției timpurie și 

prevenirea agravării problemelor sociale; 

- consolidarea parteneriatelor între autorităţile locale de nivelul I şi II şi societatea 

civilă în lucru cu copiii şi familiile afectate de migraţie; 

- monitorizarea situației copiilor aflați în diferite forme de plasament; 

- evaluarea impactului serviciilor de asistență socială adresate familiilor cu copii aflate 

în dificultate în vederea prevenirii separării copilului de familie și comunitate; 

- dezvoltarea capacităților familiei și comunității de a asigura asistența copiilor și de a 

preveni riscul instituționalizării și intrării copiilor în dificultate; 

- elaborarea unui program de sprijinire a familiilor cu mulți copii (asigurarea cu 

produse, îmbrăcăminte, frecvența copiilor la școală, orientarea profesională a 

adolescenților, angajarea în cîmpul muncii etc.). 

O6- asigurarea evidenţei mijloacelor circulante aflate la bilanţa Direcţiei AS şi PF; 

- asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu instrucţiunile 

prevăzute legal. 

Misiunea și valorile: 

a) Misiunea: 

- dezvoltarea serviciilor integrate de asistență socială calitative la nivel de raion. 

b) Valorile: 

- promovarea și respectarea valorilor de către prestatorii de servicii în domeniul 

asistenței sociale: obiectivitatea, durabilitatea, competența, colegialitatea, 

flexibilitatea, operativitatea, receptivitatea, toleranța, credibilitatea, respectul, 

bunăvoința, profesionalismul, parteneriatul, promptitudinea, responsabilitatea, 

confidențialitatea etc. 

 

Tabelul 12.  Riscuri şi ameninţări în implementarea Planului Strategic de dezvoltare 

a servicilor sociale. 

ANALIZA SWOT 

 

Analiza punctelor tari 

Puncte tari Descrierea punctelor tari Opţiuni de consolidare a 

punctelor tari 

Resurse umane calificate  - specialişti care pot presta 

servicii calitative, rezultate 

aşteptate 

 - instruirea continuă - 

motivarea personalului – 

recalificare 

Servicii create - copii şi adulţi cu 

diverse dificuzltăţi 

- prestarea serviciilor 

sociale calitative 

Cerere de servicii - grupuri de potenţiali 

beneficiari reprezentative 

- dezvoltarea serviciilor 

specializate pentru grupurile 
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(familii social vulnerabile, 

persoane fără domiciliul 

stabil, persoane cu 

dizabilităţi, în etate, etc.) 

de beneficiari ca răspuns al 

nevoilor individuale 

Agenţii economici 

disponibili spre colaborare 

- există agenţi economici 

care sunt dispuşi să susţină 

unele proiecte sociale 

- elaborarea proiectelor 

commune; implementarea 

strategiilor de dezvoltare 

rationale; organizarea 

conferinţelor, schimbului de 

experienţă; mediatizarea 

activităţilor 
 
 
 
 

Analiza punctelor slabe 

Puncte slabe  Descrierea punctelor slabe  Opţiuni de minimalizare a 

punctelor slabe 

Insuficienţa resurselor 

financiare 

- volum mare de lucru în 

raport cu resursele financiare 

acordate serviciilor sociale - 

lipsa condiţiilor de activitate 

pentru unii prestatori de 

servicii 

atragerea finanţărilor externe 

-elaborarea proiectelor -

planificarea resurselor în 

bugetul local 

Insuficienţă de informare  - specialiştii din domeniul 

social nu au capacităţi de 

căutare de fonduri şi scriere 

de proiecte 

- instruirea prestatorilor de 

servicii în căutare de fonduri 

şi scriere de proiecte 

Fluctuaţia cadrelor  - atitudine formală faţă de 

obligaţiunile de serviciu, 

salarii mici pentru prestatorii 

de servicii sociale, nu sunt 

posibilităţi de creştere 

- asigurarea cu local pentru 

asistenţi sociali în 

comunităţi, dotarea cu 

echipament şi tehnică 

necesară pentru activitate 

Calitatea serviciilor sociale 

nu corespunde standardelor 

europene  

lipsa echipamentului 

modern, lipsa transportului 

specializat, nu există un 

mecanism de implementare 

a standardelor europene 

- elaborarea unor proiecte 

pentru obţinerea 

echipamentului şi 

transportului. 

Indiferenţa unor categorii de 

cetăţeni  

- părinţi plecaţi peste hotare, 

copii şi persoanele în vîrstă 

lăsaţi în grija rudelor, 

abandon şcolar, tineri în 

situaţii de risc, deschiderea 

centrelor de zi 

multifuncţionale 

- dezvoltarea serviciilor de 

tip familial, cuprinderea 

copiilor în activităţi 

extraşcolare, organizarea 

campaniilor de informare, 

promovarea modului de 

viaţă sănătos. 

Analiza şanselor 

Şanse Descrierea  şanselor Opţiuni de 
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folosire a şanselor 

Colaborarea cu organizaţiile 

donatoare internaţionale - 

Fundaţia Soros Moldova 

UNICEF - DIFID - PNUD 

- instruiri; 

- mese rotunge; 

- oferirea suportului 

metodologic. 

- scrierea şi aplicarea 

proiectelor 

 -raportarea la timp şi corect 

 -respectarea acordurilor de 

colaborare  

-implicarea agenţilor 

economici 

 - colaborare cu ONG le 

locale 

Schimb de experienţă - vizite de studiu - schimb de 

experienţă  

- acorduri de parteneriat 

-promovarea şi preluarea 

modelelor pozitive    

- transparenţa activităţilor  

- elaborarea şi prezentarea 

proiectelor comune 

Colaborarea cu ONG Instruiri asistenţă tehnică 

informare 

încheierea acordurilor de 

colaborare  

- includerea în reţeaua de 

ONG sociale  

- organizarea forumurilor 
 

 

Analiza pericolelor 

Pericole  Descrierea pericolelor Opţiuni de minimalizare a 

pericolelor 

Imposibilitatea obţinerii 

resurselor de la bugetul de 

stat 

- modificări în legislaţie  

- lipsa susţinerii din partea 

comunităţii 

prezentarea argumentată la 

comisia de specialitate si 

consiliul raiona a necesităţii 

finanţării serviciilor 

Instabilitatea politică - nesusţinerea politicilor 

sociale iniţiate de către 

organele decizionale  

- neimplementare HG cu 

privire la programul naţional 

de dezvoltare a sistemului 

integrat de servicii sociale 

- aprobarea strategiei de 

dezvoltare a sistemului 

integrat de servicii sociale ca 

mecanism de implementare 

a programului naţional 

Inflaţia - neîncadrarea în volumele 

de cheltuieli iniţiale  

- pierderea credibilităţii 

beneficiarilor  

- creşterea numărului de 

beneficiari 

- integrarea beneficiarilor în 

activităţi economice  

- elaborarea proiectelor de 

modificare a legislaţiei 

pentru indexarea 

cheltuielilor în dependenţă 

de inflaţie  

- revederea priorităţilor  

- iniţierea serviciilor cu plată 
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Etapele de implementare a Planului Strategic de dezvoltare a servicilor sociale Rezultate scontate şi indicatorii de progres 

Planul strategic de dezvoltarea a serviciilor sociale al Direcţiei generale AS si PF  2016-2020 

 

I.: Asigurarea finanţării durabilităţii serviciilor sociale 

Tabelul 13. Asigurarea finanţării durabilităţii serviciilor sociale. 
Nr. 

d/r 

Obiective 

specifice  

Termen de 

realizare 

Responsabil Parteneri Rezultatele scontate Cost 

total  

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

monitorizare 

1.  Atragerea 

fondurilor în 

domeniul social 

2016 - 2020 Direcţia AS 

și PF 

ONG- urile locale 

Consiliul raional 

Criuleni Keystone 

Human Services 

International Moldova 

Association. 

Servicii create calitative, 

crearea serviciilor noi, 

motivarea şi 

coenteresarea tinerilor 

specialişti, creşterea 

nivelului de trai a 

persoanelor social 

vulnerabile. 

 Uniunea 

Europeană, 

FISM, USAID, 

Keystone 

Moldova 

Fundaţia Soros 

Moldova, etc. 

Bugetul rational 

Criuleni. 

4 proiecte implementate în 

domeniul social. 

2.  Planificarea şi 

alocarea surselor 

din bugetul 

consiliului 

rational Criuleni 

2016 - 2020 Direcţia AS 

și PF 

Consiliul raional 

Criuleni 

Resursele alocate pentru 

funcţionarea serviciilor 

(anual), incluziunea 

socială a persoanelor în 

situaţie de risc. 

 Bugetul rational 

Criuleni. 

Buget aprobat pentru 

fiecare serviciu social al 

Direcţiei AS si PF în 

fiecare an, procesul de 

gestionare a banilor 

publici. 

 

 

 

II.: Crearea şi extinderea în parteneriat public-privat serviciilor sociale comunitare şi de plasament. 

Tabelul 14. Crearea şi extinderea în parteneriat public-privat serviciilor sociale comunitare şi de plasament. 
Nr. 

d/r 

Obiective specifice  Termen de 

realizare 

Responsa

bil 

Parteneri Rezultatele scontate Cost 

total  

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

monitorizare 

3.  Preluarea serviciului 

social „Echipă 

mobilă” pentru 

persoane cu 

2018 - 2020 Direcţia 

AS și PF 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

ONG- uri 

Servicii social pentru 

persoane cu dizabilităţi 

prevenirea instituţionalizării, 

acordarea serviciilor sociale 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

ALTE SURSE 

1 serviciu social „Echipă 

mobilă” pentru persoane 

cu dizabilităţi. 
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dizabilităţi de AO 

“Femeia şi copilul”. 

CMF alternative de calitate, 

dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale cu familia 

 

 

 

4.  Acordarea serviciilor 

sociale primare (ajutor 

material, umanitar) 

2016 - 2020 Direcţia 

AS și PF 

Crucea 

Roşie, 

Misiunea fără 

frontieră, 

Fondul local 

de susţinere 

socială a 

populaţiei,fon

dul de 

rezervă, 

agenţi 

economici, 

ONG - urile 

locale 

Servicii acordate în baza 

nevoilor identificate, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, 

depăşirea stării de dificultate 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

în parteneriat cu 

agenţi 

economici, 

ONG - urile 

locale. 

Nr. de beneficiari de ajutor 

umanitar Nr. de beneficiari 

de ajutor material 

5.  Instituirea Serviciul 

social “Casa 

Comunitară” 

2017 Direcţia 

AS și PF 

Consiliul 

raional 

Criuleni 

FONDATII 

ONG - uri 

suport pentru persoane cu 

dizabilităţi mintale, confort 

psihoemoţional, prevenirea 

instituţionalizării, acordarea 

suporului psihologic familiei 

beneficiarulu 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

în parteneriat cu 

Keystone 

Human Services 

International 

1 serviciu social creat 

6.  Mediatizarea și 
sensibilizarea 

societăţii vizavi de 

problemele sociale. 

Permanent 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

 

Consiliul 

raional 

Criuleni, , 

ONG - urile 

locale 

 

Elaborarea programelor 

privind protecţia socială a 

persoanelor în etate şi cu 

dizabilităţi. 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

Alte surse. 

Nr. de beneficiari 

7.  Elaborarea graficului 

de vizite în teren în 

scopul organizării 

dialogului social între 

persoanele în etate şi 

autoritățile locale. 

Conform 

graficului 

2016-2020 

Şef, 

Serviciu 

ASC 

Şef, 

Serviciu 

ÎSD 

Consiliul 

raional 

Criuleni, , 

ONG - urile 

dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale cu persoanele 

în dificultate şi autorităţile 

locale. 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

în parteneriat cu 

agenţi 

economici, 

ONG - urile 

Nr. de beneficiari 
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Şef 

serviciu 

APP 

Şef 

serviciu 

AP 

locale. 

8.  Dezvoltarea, 

consolidarea şi 

prestarea serviciilor 

sociale adresate 

persoanelor vîrstnice 

în dificultate şi cu 

dizabilităţi. 

 

Permanent 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

Apl I şi II 

Consiliul 

raional 

Criuleni, , 

ONG – urile 

locale. 

prestarea serviciilor sociale 

adresate persoanelor vîrstnice 

în dificultate şi cu dizabilităţi. 

 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

în parteneriat cu 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Apl I şi II 

Buget aprobat pentru 

dezvoltarea serviciilor 

sociale di cadrul Direcţiei 

AS si PF în fiecare an. 

9.  Organizarea, în 

primării, în baza 

cantinelor şcolare, 

prînzuri la domiciliu 

pentru persoanele 

vîrstnice, fără surse de 

existenţă. 

 

2016-2020 Asistenţii 

sociali 

APL I 

DJE 

Consiliul 

raional 

Criuleni, 

APL I. 

În măsura posibilităţilor de 

oferirit prînzuri la domiciliu 

pentru persoanele vîrstnice, 

fără surse de existenţă. 

 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

în parteneriat cu 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Apl I şi II 

Nr. de beneficiari 

10.  Conlucrarea cu 

administraţia publică 

locală, agenţii 

economici şi 

societatea civilă în 

vederea adaptării 

spaţiilor şi facilitarea 

deplasării persoanelor 

cu dizabilităţi 

locomotorii în locurile 

publice. 

 

2016-2020 Direcţia 

AS şi PF 

APL I şi II 

Consiliul 

raional 

Criuleni, 

APL I. 

alocarea resurselor pentru 

adaptării spaţiilor şi 

facilitarea deplasării 

persoanelor cu dizabilităţi 

locomotorii în locurile 

publice. 

 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

în parteneriat cu 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Apl I şi II 

Nr. de beneficiari 

11.  Monitorizarea 2016-2020 Direcţia consiluil Depistarea evaluarea şi  Bugetul raional Nr. de beneficiari 
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victimelor şi 

acordarea asistenţei în 

procesul de 

(re)integrare şi 

resocializare. 

 

 

AS şi PF 

CR 

Consiliul 

raional 

Criuleni, , 

ONG – urile 

locale. 

evidenţa victemelor în 

procesul (re)integrare, 

resocializare, oferirea 

asistenţei privind ameliorarea 

situaţiei de criză. 

Criuleni. 

în parteneriat cu 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Apl I şi II 

12.  Sporirea calităţii 

prestării serviciilor 

sociale de lucrători 

sociali pentru 

deservire la domiciliu. 

Anual 

2016-2020 

şef, 

Serviciu 

ÎSD 

Consiliul 

raional 

Criuleni, 

APL I, 

societatea 

civilă. 

Realizarea serviciilor sociale 

acordate prin intermediul 

asistenţilor sociali. 

Elaborarea programelor 

pentru evaluarea asistenţilor 

sociali. 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

Alte surse. 

Nr. de beneficiari 

13.  Realizarea intervenţiei 

în cazul persoanelor în 

dificultate conform 

procedurii 

managementului de 

caz. 

 

2016-2020 şef, SASC 

Asistenţii 

sociali 

Consiliul 

raional 

Criuleni, 

APL I, 

Asigurarea prestării calitative 

a serviciilor sociale de către 

asistenţii sociali prin 

aplicarea managementului de 

caz la realizarea intervenţiei 

în cazul persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

Alte surse. 

Nr. de beneficiari 

14.  Acordarea ajutorului 

material, social şi 

pentru perioada rece a 

anului persoanelor 

defavorizate din raza 

administrativ – 

teritorială. 

 

Permanent 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

Asistenţii 

sociali 

Consiliul 

raional 

Criuleni, 

APL I, 

Asigurarea echităţii şi 

veridicităţii în acordarea 

ajutorului material şi 

ajutorului social/pentru 

perioada rece a anului 

persoanelor defavorizate. 

 Buget de stat. 

Alte surse. 

Nr. de beneficiari 

15.  Asigurarea celor mai 

nevoiaşe persoane cu 

ajutoare umanitare. 

 

Anual 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

CR 

Consiliul 

raional 

Criuleni, , 

ONG – urile, 

APL I. 

susţinerea persoanelor 

nevoiaşe cu produse 

alimentare, produse igienice, 

îmbrăcăminte prin înaintarea 

demersurilor cătrea ONG-uri. 

 agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Apl I şi II 

Nr. de beneficiari 

16.  Exercitarea funcţiilor 

de Autoritate Tutelară  

2016-2020 Direcţia 

AS şi PF 

 Realizarea instrucţiunilor 

privind mecanizmele 

 Bugetul raional 

Buget de stat. 

Nr. de demersuri înaintate 
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teritorială în domeniul 

protecţiei drepturilor 

copilului. 

 

 intersectoriale de cooperare 

pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa 

şi monitorizarea copiilor 

victim şi potenţiale victim ale 

violenţei, neglijării, 

exploatării şi traficului. 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Alte surse. 

 

17.  Dezvoltarea serviciilor 

noi pentru îngrijire şi 

educație a copiilor 

axat pe modelul 

familial (tutelă, casa 

de copii de tip 

familial, asistența 

parentală 

profesionistă, asistenţă 

personală). 

Anual 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

CR 

Consiliul 

raional 

Criuleni, , 

ONG – urile, 

APL I. 

Prestarea calitativă a 

serviciilor pentru îngrijire şi 

educație a copiilor axat pe 

modelul familial (tutelă, casa 

de copii de tip familial, 

asistența parentală 

profesionistă, asistenţă 

personală). 

 Bugetul raional 

Buget de stat. 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Alte surse. 

 

Dezvoltarea serviciilor 

existente şi după 

posibilitate crearea altor 

noi conform solicitărilor. 

18.  Identificarea cazurilor 

copiilor aflaţi în 

dificultate, asigurarea 

intervenţiei timpurie şi 

prevenirea agravării 

problemelor sociale; 

 

Permanent 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

Asistenţii 

sociali 

Consiliul 

raional 

Criuleni, , 

ONG – urile, 

APL I. 

Implementarea instrucţiunilor 

privind mecanizmele 

intersectoriale de cooperare 

pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa 

şi monitorizarea copiilor 

victim şi potenţiale victim ale 

violenţei, neglijării, 

exploatării şi traficului. 

 Bugetul raional 

Buget de stat. 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Alte surse. 

 

Dezvoltarea serviciilor 

existente şi după 

posibilitate crearea altor 

noi conform solicitărilor. 

19.  Monitorizarea situaţiei 

copiilor aflaţi în 

diferite forme de 

plasament. 

 

Permanent 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

Asistenţii 

sociali 

Consiliul 

raional 

Criuleni, , 

ONG – urile, 

APL I. 

prestarea serviciilor sociale 

adresate copiilor aflaţi în 

diferite forme de plasament. 

 Bugetul raional 

Buget de stat. 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Alte surse. 

 

Nr. de beneficiari 

20.  Dezvoltarea 

capacităţilor familiei 

Permanent 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

Consiliul 

raional 

Informarea şi familiarizarea 

comunităţii şi familiilor cu 

 Bugetul raional 

Buget de stat. 

Dezvoltarea serviciilor 

existente. 
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şi comunităţii de a 

asigura asistenţa 

copiilor şi de a 

preveni riscul 

instituţionalizării şi 

intrării copiilor în 

dificultate. 

 

DE Criuleni, , 

ONG – urile, 

APL I. 

copii în situaţie de risc 

privind prevenirea riscului 

instituţionalizării şi intrării 

copiilor în dificultate. 

Identificarea la timp a acestor 

situaţii şi susţinerea lor prin 

acordarea asistenţei 

corespunzătoare. 

 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Alte surse. 

 

21.  Elaborarea unui 

program de sprijinire a 

familiilor cu mulţi 

copii (asigurarea cu 

produse, 

îmbrăcăminte, 

frecvenţa copiilor la 

şcoală, orientarea 

profesională a 

adolescenţilor, 

angajarea în cîmpul 

muncii etc.). 

 

2016-2020 Direcţia 

AS şi PF 

DE 

 Întruniri cu părinţi şi elevi, 

seminare şi mese rotunde cu 

elevii, asigurarea cu produse, 

îmbrăcăminte, frecvenţa 

copiilor la şcoală, orientarea 

profesională a adolescenţilor, 

angajarea în cîmpul muncii 

etc. 

 Bugetul raional 

Buget de stat. 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

Alte surse. 

 

2 seminare, 

2 mese rotunde 

22.  Deschiderea şi 

reorganizarea 

activităţii diferitor 

ateliere orientate 

pentru persoane fără 

domiciliu stabil 

(reparaţia 

încălţămintei, 

reparaţia hainelor, 

croitorii, cusătorii, 

spălătorii, ateliere de 

tîmplărie, construcţia 

şi reconstucţia 

2016-2020   Formarea locurilor de muncă, 

reorientare profesională, 

instruirea profesională, 

completarea bugetului prin 

veniturile suplimentare, 

incluziunea socială, rebilitare 

psihoemoţională, consiliere, 

promovarea nediscriminării şi 

a egalităţii şanselor 

 Keystone 

Moldova 

Fundaţia Soros 

Moldova, etc. 

Bugetul rational 

Criuleni 

2 atelie de lucru 
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monumentelor 

23.  Dezvoltarea 

voluntariatului în 

serviciile sociale 

prestate.  

2016-2020 Direcţia 

generală 

AS şi PF 

Instituţiile de 

invațămînt 

preuniversitar 

Dezvoltarea bunei practici cu 

angajarea ulterioară, creşterea 

responsabilităţii civice, 

participarea şi interacţiunea în 

societate, dezvoltarea unei 

societăţi unitare prin 

integrare, includere socială, 

generarea de încredere şi 

solidaritate, promovarea 

nediscriminării şi a egalităţii 

şanselor 

   

24.  Deschiderea unui 

centru informaţional 

pentru persoanele 

aflate în situaţii de risc 

 Direcţia 

generală 

AS şi PF 

Consiliul 

rational 

Criuleni în 

parteneriat cu 

agenţi 

economici, 

ONG-urile 

locale  

Orientare spre servicii 

conform necesităţilor ori în 

dependenţă de situaţii de 

dificultate a beneficiarului, 

prestarea serviciilor calitative 

axate pe beneficiar şi 

necesităţilor acestuia  

 Bugetul rational 

Criuleniîn 

parteneriat cu 

ONG-urile 

locale, agenţi 

economici  

1 centru informaţional 

pentru persoanele aflate în 

situaţii de risc 

25.  Efectuarea audienţei 

cetățenilor, 

examinarea petițiilor, 

cererilor, demersurilor 

și pregătirea 

răspunsurilor și 
explicațiilor privind 

aplicarea legislației. 

Permanent 

2016-2020 

Direcţia 

AS şi PF 

 

Consiliul 

rational 

Informarea şi familiarizarea 

comunităţii şi solicitanţilor 

privind micşorarea nr. de 

petiţii. (Pliante Ziare Radio 

Buletine informative) 

 Bugetul raional 

Criuleni. 

Alte surse. 

Nr. de solicitanţi 
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III.: Dezvoltarea resurselor umane în domeniul social 

Tabelul 15. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul social. 
 

Nr. 

d/r 

Obiective specifice  Termen 

de 

realizare 

Responsabil Parteneri Rezultatele scontate Cost 

total  

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

monitorizare 

26.  Formarea specialiştilor în 

domeniul social 

(lucrătorul 

social,asistentul social, 

logoped, kinetoterapeut, 

funcţionarilor publici, 

etc.) 

2016 - 

2020 

Direcţia AS şi PF 

ONG-uri local 

Consiliul 

raionului 

Criuleni 

MMPSF, 

ONG- urile 

locale 

Specialişti calificaţi care 

lucrează în serviciile sociale 

create 

 Bugetul rational 

Criuleni, ONG- 

urile locale, 

MMPSF. 

160 de 

specialişti 

(anual) vor 

beneficiat de 

instruiri . 

27.  Organizarea instruirilor la 

nivel local 

2016 - 

2020 

Direcţia AS şi PF 

Asistenţii sociali 

ONG-uri local 

Consiliul 

local, 

MMPSF, 

ONG- urile 

locale 

Asigurarea cu cadre 

calificate, acumularea de 

cunoştinţe, prestarea 

serviciilor calitative, 

reprofilarea 

 Bugetul rational 

Criuleni, ONG- 

urile locale 

Parteneri straini 

160 de 

specialişti 

(anual), 640 

specialişti (4 

ani) 

28.  Crearea condiţiilor întru 

motivarea personalului 

2016 - 

2020 

Direcţia AS şi PF 

Asistenţii sociali 

Consilul rational 

Criuleni 

Consiliul 

raionul 

Consiliul 

local, 

MMPSF, 

ONG- urile 

locale 

Îmbunătăţirea calităţii 

prestării serviciilor sociale, 

reducerea fluxului de cadre 

prin menţinerea 

personalului, crearea unor 

posturi de muncă noi. 

 Bugetul rational 

Criuleni 

Decoraţii, 

Menţiuni Premii 

baneşti 



70 

 

29.  Organizarea activităţilor 

de consolidare a 

competențelor 

profesionale ale 

personalului angajat     

(întruniri, ședințe de 

supervizare, mese rotunde 

etc.). 

Conform 

planului 

2016-

2020 

şef, DAS şi PF 

şef, Serviciu ASC 

şef, Serviciu ÎSD 

Şef serviciu APP 

Şef serviciu AP 

 

Consiliul 

raionul 

Consiliul 

local, 

MMPSF, 

ONG- urile 

locale 

Asigurarea personalului 

cu instruiri, seminare, 

mese rotunde, rapoarte 

de totalizare. 

 Bugetul rational 

Criuleni, ONG- 

urile locale 

Parteneri straini 

160 de 

specialişti 

(anual), 640 

specialişti (4 

ani) 

30.  Monitorizarea activităţii 

tuturor cadrelor și 
personalului din cadrul 

Direcției AS și PF. 

Conform 

planului 

2016-

2020 

şef, DAS şi PF 

şef, Serviciu ASC 

şef, Serviciu ÎSD 

Şef serviciu APP 

Şef serviciu AP 

 

Consiliul 

raionul 

Consiliul 

local, 

MMPSF 

contribuirea la 

maximizarea impactului 

sistemului integrat de 

servicii sociale în 

scopul respectării 

principiilor sistemului şi 

nevoilor beneficiarilor, 

totodată, evitând 

formarea dependenţei 

permanente de sistem. 

   

31.  Organizarea şi asigurarea 

serviciului ortopedie şi 

protezare 

Conform 

planului 

2016-

2020 

şef, DAS şi PF 

şef, Serviciu ASC 

şef, Serviciu ÎSD 

Şef serviciu APP 

Şef serviciu AP 

 

Consiliul 

raionul 

Consiliul 

local, 

MMPSF 

ONG- urile 

CREPOR 

asigurarea persoanelor 

cu dizabilităţi ale 

aparatului locomotor cu 

mijloace ajutătoare 

tehnice pentru ortopedie 

şi protezare. 

 Bugetul raional 

Buget de stat. 

agenţi 

economici, 

ONG – urile, 

CREPOR 

Alte surse. 

 

Nr. De 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

IV. Promovarea serviciilor sociale. 

Tabelul 16. Promovarea serviciilor sociale. 
Nr. 

d/r 

Obiective specifice  Termen de 

realizare 

Responsabil Parteneri Rezultatele scontate Cost 

total  

Surse de 

finanţare 

Indicatori de 

monitorizare 

1.  Informarea populaţiei și 
acordarea consultațiilor  

cu privire la serviciile de 

asistență socială și 
drepturile persoanei la 

aceste servicii Pliante 

Ziare Radio Buletine 

informative  

2016 - 2020 Direcţia AS şi 

PF 

Asistenţii sociali 

APL I 

APL  Promovarea serviciilor sociale, 

sensibilizarea publică a 

populaţiei 

 Buget 

local 

Donatori  

Nr. de emisiuni Nr. de 

articole în ziare Nr. de 

buclete Nr. de buletine 

2.  Actualizarea paginii 

electronice a Direcţiei 

generale asistenţă socială   

2016 Direcţia AS şi 

PF 

Asistenţii sociali 

 

Direcţia 

generală 

asistenţă 

socială si 

protecţia 

familiei 

Informarea compexă a 

persoanelor cointeresate. 

 Bugetul 

local 

Pagina electronică 

actualizată Număr de 

vizualizări a paginii 

3.  Organizarea campaniilor 

sociale de caritate, de 

colectare a fondurilor 

2016 - 2020 Direcţia AS şi 

PF 

Asistenşii 

sociali 

APL I 

Agenţii 

economici 

APL 

Promovarea serviciilor sociale, 

colectarea Fondurilor, 

acordarea ajutorului material 

persoanelor aflate în dificultate 

 Bugetul 

local 

Număr de campanii 

organizate, nr. 

persoanelor ajutorate, 

cazuri soluţionate 
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Monitorizarea şi evaluarea implementării Planului Strategic de dezvoltare a 

servicilor sociale 

 

În scopul evaluării impactului Strategiei al Direcţiei AS şi PF asupra creării şi 

dezvoltării serviciilor sociale eficient şi efectiv din raionul Criuleni, este necesar ca toate 

activităţile realizate să fie monitorizate şi evaluate. Monitorizarea şi evaluarea 

implementării Planului Strategic, va contribui la maximizarea impactului sistemului 

integrat de servicii sociale în scopul respectării principiilor sistemului şi nevoilor 

beneficiarilor, totodată, evitând formarea dependenţei permanente de sistem. Calitatea, 

corectitudinea, eficienţa şi eficacitatea măsurilor aplicate, vor reflecta modul de aplicare în 

practică a obiectivelor propuse prin Planul Strategic al Direcţiei. Indicatorii relevanţi, vor 

fi identificaţi în cadrul logic şi vor fi folosiţi ca instrument de evaluare şi monitorizare a 

implementării Planului Strategic. Rezultatele procesului de monitorizare şi evaluare, vor 

constitui o sursă importantă de informare, pentru evaluarea politicilor sociale şi elaborarea 

planurilor strategice noi în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru evitarea unor 

riscuri noi. Evaluarea continuă, va permite elaborarea unei politici coerente, bazată pe 

cunoaşterea adecvată a realităţii. Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei, va 

avea loc anual şi prin crearea Planului strategic anual şi se va prezenta de către direcţia AS 

şi PS, consiliului raional Criuleni şi partenerilor. 
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2.2.5  Dezvoltarea sistemului educaţional. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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Sistemul educaţional al raionului este reprezentat de 70 instituţii de învăţămînt, 

inclusiv: 

- 33 instituţii preşcolare:  32 grădiniţe şi un  Centru Comunitar cu un efectiv de 3383 de 

copii; 

- 33 instituţii preuniversitare, cu un contingent de 7456 de elevi, inclisiv:  

- 3 şcoli primare în care-şi fac studiile 767 de elevi; 

- 21 gimnazii, dintre ele 19 cu predare în limba română şi 2  cu predare în limba rusă, 

cu un efectiv total de 3099 de elevi; 

- 9 licee  -  3590 de elevi; 

- 4 instituţii vocaţionale (3 şcoli sportive şi 1 Centru de Creaţie şi Agrement al 

Elevilor) cu un flux de 1880 de elevi. 

- 1 Serviciu de Asistenţă Psihopedagogică, cu capacitatea de 30 de copii pe zi; 

Accesul la studii liceale este asigurat de 9 instituţii: 1 - în mediul urban, în oraşul 

Criuleni - Liceul Teoretic ,,Boris Dînga”  (clasele V – XII) şi 8 licee în mediul rural: 

Liceul Teoretic Boşcana,  Liceul Teoretic Cruglic, Liceul Teoretic Hîrtopul Mic, Liceul 

Teoretic Măgdăceşti, Liceul Teoretic Cimişeni, Liceul Teoretic Mălăieşti, toate pentru 

clasele I-XII, Liceele Teoretice ,,Nicolae Donici” Dubăsarii Vechi, şi Maşcăuţi - pentru 

clasele V-XII.  

  De serviciile Centrului de Creaţie şi Agrement al Copiilor, cu filiale în Boşcana, 

Dubăsarii Vechi, Cimişeni, Slobozia-Duşca, Hruşova, Corjova, Işnovăţ şi Oniţcani, 

beneficiază circa 620  copii anual.  

Şcolile sportive (Criuleni, Măgdăceşti, Drăsliceni) antrenează  un contingent de 1190 

copii, care beneficiază de diferite secţii sportive: fotbal, atletism, handbal, volei,  box, 

lupte libere, baschet. 
 

RESURSELE UMANE ALE SISTEMULUI DE EDUCAŢIE 

Efectivele de elevi 

Tabelul 17. Tendinţele învăţămîntului preşcolar, primar, gimnazial.  
Anul 

şcolar 

învăţămînt 

preşcolar 
primar gimnazial liceal 

învăţămînt 

preuniversitar 
Total 

2012-2013 3143 copii 3044 3932 1306 8282 11425 

2013-2014 3338 copii 3087 3764 1143 8024 11332 

2014-2015   3383 copii 3103 3609 965 7677 11060 

2015-2016 3432 3144 3602 710 7456  

         Populaţia şcolară a raionului Criuleni este în  scădere. 

         În învăţămîntul preşcolar, în anul de studii  2015-2016, sînt instituţionalizaţi 3432 de 

copii de pînă la 7 ani din cei 5278 copii născuţi, ceea ce constituie 64,1,%. În clasa a I-îi  

au fost înmatriculaţi  816 copii dintre care 804 copii (98,6%) au frecventat grădiniţa.   

Numărul de copii în treapta primară în anul de studii 2015-2016 – 3144 de elevi : urban – 

302 elevi, rural - 2842 elevi.  În anul de studii 2014-2015- 3103 elevi: urban -287 elevi, 

rural - 2816 elevi. S-a mărit numărul elevilor cu 41 de elevi comparativ cu anul trecut: 

urban cu 15 elevi, rural cu  26 elevi. 

În treapta gimnazială în anul de studii 2015-2016  numărul de elevi este 3602: urban 

- 345 elevi, rural  3257 elevi. În anul de studii  2014-2015 au fost 3609 elevi: urban - 308 

elevi, rural - 3301 elevi. Numărul de elevi este în descreştere cu 7 elevi comparativ cu anul 
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precedent, În ultimii  ani, toţi elevii  din localităţile raionului cu vîrsta cuprinsă între 7 -16 

ani au fost instituţionalizaţi şi abandon şcolar nu este, în scimb persistă probleme de 

frecvenţă.  

Efectivele de personal  

Numărul personalului angajat în învăţămînt este de 1995, în scădere faţă de anul 2014-

2015  cu 130 de persoane (6,11 %). Tendinţa de scădere a  personalului  în învăţămînt  se 

va menţine şi pentru viitor. 

Analiza la nivelul fiecărei categorii de personal (administrativ, didactic, didactic auxiliar, 

tehnic); 

Tabelul 18. Efectivele de personal. 

Anii de studii 
Personal 

administrative 

Personal 

didactic 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

tehnic 
Total 

2013-2014 130 997 200 798 2125 

2014-2015 123 924 218 730 1995 

2015-2016 123 927 219 723 1992 

 

        La nivelul fiecărei categorii de personal din sistemul de educaţie se înregistrează 

scăderi ale efectivelor de angajaţi, personal administrativ, personal didactic şi personal 

tehnic. Se observă o uşoară creştere a personalului  didactic auxiliar  în învăţămîntul 

preşcolar. 

     Cele mai importante scăderi ale personalului didactic se înregistrează în 

învăţămîntul primar şi gimnazial-liceal, situaţie determinată, în principal, de micşorarea 

contingentului de elevi şi procesele de optimizare. 

a) Analiza la nivelul treptelor de învăţămînt  

Învăţămînt preşcolar 

      În cele 33 de instituţii preşcolare activează 33 de manageri, 5 metodişti şi 186 de 

cadre didactice, inclisiv: 21 de cadre didactice în mediul urban şi 165 - în mediul rural.  

 Tabelul 19. Repartizarea cadrelor didactice după vechimea în muncă. 
pînă  

la 5 ani 

pînă  

la 10 ani 

pînă  

la 15 ani 

pînă  

la 20 ani 

mai mult  

de 30 ani 

de vîrstă  

pensionară. 

39 27 13 28 64 15  

21% 14,5% 7,0% 15,0% 34,4% 8,1 

 Tabelul 20. Personalul nondidactic. 
2013/2014 2014//2015 

ajutor de 

educator 

asistenţi 

medicali 
alt personal 

ajutor de 

educator 

asistenţi 

medicali 
alt personal 

rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban 

114 16 31 2 264 22 134 17 31 2 264 22 

130 33 286 151 33 286 

 

Învăţămînt primar 

          Numărul de cadre didactice în treapta primară - 144  de cadre, comparativ cu 141 în 

anul precedent, în descreştere cu 3 cadre.  
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 Tabelul 21. Cadrele didactice din treapta primară au studii în domeniu.  
Studiile calificarea 

superioare medii speciale gradul I(unu)  gradul didactic II (doi) 

86 (60,56%): 56 (39,44%) 15 (10,56%): 98 /(69%) 

rural urban rural urban rural urban rural urban 

76  13  0  56  11  4  90  8  

(52,11%) (8,45%)  (39,44%)  (7,75%) (2,82%) (63,38%) (5,64%) 

 

Tabelul 22. Învăţămînt gimnazial-liceal.  
nr.total de  

cadre didactice 
prin cumul pensionari tineri specialişti fem masc 

596 
46 98 55 516 80 

7,71% 16,44% 9,22% 86,57% 13,43% 

 

În învăţămîntul gimnazial-liceal numărul cadrelor didactice este în scădere. Situaţie 

determinată în principal de procesul de comasare a claselor, micşorarea numărului de elevi 

şi aplicarea art.301 (c). 

         Pe parcusul anului de studiu au plecat din învăţămînt 8 cadre didactice (2 profesori 

de matematică, 2- limbi străine, cîte 1- limba rusă, limba şi lit. română, educaţie  fizică, 

chimie), inclusiv 5 în baza încetării contractului individual de muncă (în cazul 

pensionărilor) şi 3 în baza  cererilor propriu-zise de încetare a contractului. 

   Din ei, nici unul nu este specialist tînăr. La nivel de raion nu  există o penurie de 

cadre didactice la disciplinele şcolare. Motivul principal este  diminuarea din an în an a 

numărului de copii. 

b) Calificarea personalului didactic 

     Ponderea personalului calificat urmează o tendinţă ascendentă comparativ cu  anii 

precedenţi. 

Tabelul 23.  Analiza  cadrelor didactice calificate pe trepte de învăţămînt (%). 

Trepte de învăţămînt 
nr. total cadre 

didactice 

Cu calificare în domeniu 

(din nr. total) % 

cu alte calificări 

(din nr. total) % 

preşcolar 186 107 /  57,53% 79 / 42,47% 

primar 144 144 / 100% 0 

gimnazial-liceal 596 503/ 84,39% 93/ 15,60% 

     

Tabelul 24. Analiza cadrelor didactice calificate pe trepte de învăţămînt 
urban/rural. 
Trepte de 

învăţămînt 

nr. total cadre 

didactice 

Cadre didactice califi-

care în mediul urban 

Cadre didactice califi-

care în mediul rural 

preşcolar 186 15/ 71,42% 92/ 55,75% 

primar 144 13/ 100% 131/  100% 

gimnazial-liceal 596 38/ 100% 465/ 92,44 % 

 

Învăţămîntul preşcolar continuă să aibă ponderea cea mai ridicată de personal 

didactic necalificat, în special în mediul rural. 
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          În învăţămîntul primar, ponderea personalului didactic calificat este de 100%. 

Ponderea cadrelor didactice calificate a înregistrat o evoluţie ascendentă la nivelul 

învăţămîntului gimnazial-liceal, în comparaţie  cu anul şcolar precedent. 
 

Tabelul 25. Analiza cadrelor didactice calificate pe discipline şcolare în treapta 

gimnazial- liceală. 

nr.tot 

cadre 

did. 

nr.cadr.did.calific 
nr. cadrelor didactice 

deţinătoare de grade 

Deficitul de 

cadre didactice  

şi instituţia în 

care este 

înregistrat 

Cu 

calific 

în 

domeni

u (din 

nr. 

total) 

cu alte 

calificări 

(din nr. 

total) 

Supe

rior 
I II 

Fără grad 

didactic 

Nr. 

total 

din ei 

tineri 

specialiş

ti 

596 503 93 9 74 297 216 55 6 

 

Tabelul 26. Analiza cadrelor didactice cu grade didactice după grad, mediu şi 
treaptă.  

Trepte de 

învăţămînt 

nr.total 

cadre 

didactice 

deţin grad 

didactic 

Din ei: 
mediul 

urban 

mediul 

rural superior I II 

preşcolar 186 
96/ 

51,61% 
0 

4/ 

2,15% 

92/ 

49,46% 

14/ 

66,66% 

78/ 

81,25% 

primar 142 
113/ 

79,57% 
0 

15/ 

10,56% 

98/ 

69,01% 

12/  

100% 

101/ 

89,38% 

gimnazial-

liceal 
596 

380/ 

63,75% 

9/ 

1,51% 

74/ 

12,41% 

297/ 

49,83% 

32/ 

84,21% 

348/ 

91,57% 

Din numărul total de cadre didactice (924) doar 589 (63,74%) au grade didactice. 

 

Tabelul 27. Analiza ponderii cadrelor didactice după grade didactice.  

Anul 

şcolar 

Doi Întîi Superior Total 

cadre 

cu grade 

Total 

cadre 

didactice 
Confe 

rire 

Confir 

mare 

Confe 

rire 

Confir 

mare 

Confe 

rire 

Confir 

mare 

2012-2013 39 128 17 18 2 1 700 1037 

2013-2014 18 86 10 13 2 1 643 997 

2014-2015 33 63 4 6 1 1 589 924 

Se observă o tendinţă de creştere a ponderii personalului  didactic pentru obţinerea 

gradului didactic doi şi a scăzut în  ultimul an ponderea cadrelor didactice pentru obţinerea 

gradului didactic întîi şi superior. 

c) Resursele umane manageriale la nivelul instituţiilor de învăţămînt 

Tabelul 28. Situaţia  statistică privind încadrarea unităţilor de învăţământ cu 
personal de conducere în anul şcolar 2015-2016. 
Nivelul de învăţămînt Mediul unităţii şcolare (urban/rural) 



78 

 

Urban Rural 

director dir.adjunct director  dir.adjunct 

Grădiniţe 2 0 30 0 

Şcoli primare 1 1 2 2 

Gimnazii 0 0 21 21 

Licee 1 2 8 12 

Total 4 3 61 35 

Total urban/rural 7 96 

Total 103 

 

 
Tabelul 29. Cadre manageriale angajate prin concurs. 

Criterii : 
Nr. total cadre 

manageriale 

angajaţi prin 

concurs 
interimari fără concurs 

Manageri preşcolari 32 5 5 22 

Manageri şcolari 33 21 6 6 

 

Tabelul 30. Vîrsta cadrelor de conducere  (directori/directori adjuncţi). 
Cu vîrsta între: 20 şi 40 de ani 40 şi 50 de ani 50 şi 60 de ani peste 60 de ani. 

manageri 8   38  44  6  

 

Tabelul 31. După vechime în funcţia de conducere avem directori/directori 
adjuncţi. 

cu vechime: 
pînă la  

5 ani; 

pînă la 

 10 ani: 

pînă la 

 15 ani: 

pînă la 

 20 ani: 

pînă la 

 30 ani: 

manageri 44 25 10 7 17 

 

c) Raportul elev/cadru didactic 

Figura 9. Raportul elev/cadru didactic. 

13,12

21,4

16,2

10,11
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preş.
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 Din analiza evoluției indicatorului se observa o uşoară creştere a numărului de elevi 

ce revin la un cadru didactic faţă de anul scolar 2014-2015, pentru învăţămîntul preşcolar 

(18,2 faţă de 18,1 copii/educator), nivelul primar – scădere de la 22,0 la 21,8 elevi/cadru 

didactic), însă în ciclul gimnazial se observă o tendinţă de menținere a indicatorului de 

(8,1 elevi/ cadru didactic). 

Resurse curriculare 

Analiza fondului de carte  
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        Fondul de literatură din bibliotecile şcolare constițuia la 01.01.2015 – 255.267 

exemplare literatură artistică, 207.857 exemplare manuale, 1900 literatură metodică 

(ghiduri). În comparaţie cu anul de studii 2012-2013, colecţia de carte în biblioteci  a luat 

amploare la începutul anului 2015 (2512 exemplare beletristică) şi manuale 3469 

exemplare. Au fost efectuate ieşiri  - 6940 exemplare şi literatură beletristică -24439 

exemplare.  

 

Asigurarea elevilor cu manuale  

     Asigurarea elevilor cu manuale s-a efectuat în  conformitate cu prevederile  Hotărîrii 

Guvernului  nr.448 din 09.04.98 cu privire la asigurarea cu manuale a  elevilor din 

învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal. În 19 instituţii de învăţămînt se respectă cerinţele 

pct.2 din Hotărîre privitor la asigurarea gratuită a elevilor din familii social vulnerabile cu 

manuale. Anual, sînt asiguraţi gratuit cu manuale – 260 de elevi. 

Manualele propuse de ME acoperă cerinţele curriculare şi sînt utile în desfăşurarea 

unui demers didactic modern. Problemele ţin de măiestria profesională a fiecărui cadru 

didactic în parte, deoarece multutudinea de sarcini propuse e opţională, ele trebuie  

selectate  în dependenţă de contingentul de elevi al clasei, de gradul lor de pregătire, de 

timpul optim destinat unor anumite activităţi. Absolut în toate instituţiile se utilizează 

manualele propuse de ME, dar la dorinţa profesorului, se utilizează şi manuale de 

alternativă, caiete pentru elevi, problemare, etc. (elaborate în Republica Moldova , dar şi în 

România) 

Resurse  financiare 

Cele 32 de instituţii preşcolare sînt gestionate de către administraţiile publice de 

nivelul I - Consiliile locale şi primării. Bugetul estimativ al educaţiei preşcolare constituie 

circa 37,4 mln lei, inclusiv: 19,6 mln lei - retribuirea muncii. 

Din cele 33 de instituţii preuniversitare, gestionate de la APL II - Consiliul raional, 28 sînt 

ordonatori secundari de credite, care-şi gestionează singure propriul buget. 5 instituţii - 

ordonatori terţiari de credite, sînt deservite de către contabilitatea centralizată a Direcţiei 

Educaţie. Toate instituţiile de învăţămînt preuniversitar sînt finanţate pe  bază de cost 

standard per elev.  

Bugetul învăţămîntului preuniversitar în 2015 a constituit 67,3 de mln lei, inclusiv 

47,31 mln lei pentru retribuirea muncii, comparativ cu 47,44 mln lei în anul precedent (cu 

130 de mii de lei mai puţin, în rezultatul raţionalizării reţelei de clase. 

Componenta raională constituie 3% din transferurile categoriale. Fondul de educaţie 

incliziv’ - 2%. 

Finanţarea instituţiilor în bază de formulă a permis managerilor şcolari singuri sa-şi 

elaboreze si sa-şi gestioneze propriul buget. Noul mecanism de finanţare în educaţie oferă 

şcolilor o autonomie, responsabilitate şi o flexibilitate mai mare în utilizarea resurselor. 

Resurse material-tehnice, logistice şi informaţionale 

        În toate instituţiile şcolare  există condiţii favorabile pentru implementarea calitativă 

a curriculumului şcolar. Spaţii de studiu sînt suficiente: din numărul total (635) doar 52 nu 

sînt utilizate (motivul: micşorarea numărului de elevi). 24 (72 %) de instituţii dispun de 

sală de sport. În 9(28%) instituţii sălile de sport sînt ajustate la condiţiile necesare. În 30 

(90%) instituţii (excepţie: 3 şcoli primare) există săli de computere. În total, în instituţiile 

preuniversitare din raion, sînt 639 de computere, dintre care 342 sînt conectate la reţeaua 

Internet. Conform sondajului efectuat, zilnic, au acces la computer 685 de elevi şi 287 de 
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profesori. Raportul elev / computer e de 11 elevi la 1 computer.16 (48 %) instituţii de 

învăţămînt, dispun de table interactive. 23 de instituţii (70 %) dispun de proiectoare (48). 

Tabelul 32. Resurse material-tehnice, logistice şi informaţionale. 

Nr. total de 

calculatoare 

Nr. de calcula-

toare adminis-

traţie, bibliote-

că, cabinete 

metodice 

Nr. de clalculatoare din 

laboratoarele de 

informatică 

(total/funcţionale) 

Nr. de 

instituţii 

conectate la 

internet 

Nr. de 

calculatoare 

din instituţii 

conectate la 

internet total PI PII PIII PIV 

639 82 532 35 40 44 413 33 342 

Folosirea instrumentelor digitale la ore depinde atît de pregătirea profesorilor în 

domeniu cît şi de asigurarea cabinetelor de studiu cu tehnica respectivă. Monitorizarea 

procesului educaţional pe parcursul anului şcolar ne permite să constatăm, că profesorii tot 

mai des apelează la tehnologiile informaţionale pentru a diversifica strategiile şi suportul 

didactic la ore. 

Transportarea elevilor 

        Întru asigurarea accesului la educaţie de calitate, din componenta raională, au fost 

acordate surse financiare (22008 lei)  pentru 3 instituţii preuniversitare (gimn.Hruşova, 

Dolinnoe şi ŞP Criuleni), în scopul transportării elevilor (24) din cl. I – a IX-a la distanţe 

ce depăşesc 2 km. transportarea elevilor (239) din localităţile care nu dispun de licee spre 

liceele de circumscripţie. 

       Pentru transportarea elevilor sînt utilizate 3 autobuze şcolare, care transportă elevii la 

şcolile din circumscripţie: Spre Liceul Teoretic Mălăieşti (65 de copii din s. Mălăieştii 

Vechi, care nu dispune de instituţii de învăţămînt şi 33 de copii din satul Corjova  şi 16 din 

Cimişeni); spre gimnaziul Bălţata (52 de copii din s. Sagaidac); spre LT „B.Dînga” 29 de 

liceeni din Maşcăuţi, Jăvreni şi Răculeşti. 

 Tabelul 33. Servicii specializate, SAP, CREI. 

Anul de 

studii 

Numărul total de instituţii 

de învăţămînt 

total 

centre 

de 

resurs

e 

Nr. total de 

centre de 

resurse 

nr. total 

cadre 

didactic

e de 

sprijin 

nr. total de 

cadre didactice 

de sprijin 

preş

c 

prim

ar 

Gimn

az 
liceal preşc. 

secun. 

gener 
preşc. 

secund. 

general 

2012-13 32 3 19 11 4 0 4 16 0 16 

2013-14 32 3 20 10 17 0 17 24 0 24 

2014-15 33 3 20 10 23 0 23 27 0 27 

Rezultatele elevilor  

Figura 10. Calitatea cunoştinţelor. 
 

După trepte de şcolaritate, la capitolul 

calităţii, poziţia cea mai avantajoasă, 

continuă să aparţină clase-lor primare 

(65,81%), urmează clasele liceale 

(55,40%) şi clasele gim. (48,44% 

).Comparativ cu anul şcolar precedent 

parametrul calităţii înregistrează o 

descreştere în toate treptele de şcolaritate.  

66,3 65,81

51,17 48,44
58,64 55,4

0

20

40
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cl.1-4

cl.5-9

cl.10-12

cl.1-4 66,3 65,81

cl.5-9 51,17 48,44

cl.10-12 58,64 55,4

2013-2014 2014-2015
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 Figura 11. Rata de promovabilitate la sfîrşitul treptelor de învăţămînt. 
 

Rata de promovabilitate, după rezultatele 

anului de studii, în anul curent este în 

creştere la toate treptele de şcolaritate.  

S-a micşorat eşecul şcolar  cu 0,36%. 

(aici nu s-au luat in calcul rezultale 

examenelor la ab-solvirea gimnaziului şi 

de bacalaureat). 

 

 

 

 

                                                     
Tabelul 34. Performanţele la olimpiada şcolară.  
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Instituţia I II III M tot top 

LT,,B.Dînga” Criuleni 23 14 10 4 51 158 

LT Măgdăcești 13 8 4 5 30 89 

LT "N.Donici", Dubăsarii Vechi 9 7 7 7 30 78 

LT Cruglic 3 3 1 4 11 27 

LT Mălăieşti  3 6 6 15 27 

Gim.Slobozia-Dușca 2 2 2 3 9 21 

LT"M.Stratulat" Boșcana  4 1 4 9 18 

LT Onițcani  1 3 1 5 10 

Gim.Corjova 1  2  3 8 

Gim.Hruşova 1  2  3 8 

Gim.Jevreni 2    2 8 

LT"I.Sîrbu" Mașcăuți  1 2  3 7 

LT Hîrtopul Mic  1 1 1 3 6 

Gim. Bălţata  2   2 6 

Gim.Dolinnoe 1  1  2 6 

LT Cimișeni  1  3 4 6 

Gim Zaicana   1 1 2 3 

Gim. Bălăbănești   1 1 2 3 

Gim. Izbiște  1   1 3 

Gim. Ratuș   1 1 2 3 

Gim. Coșernița   1  1 2 

Gim. Drăsliceni    2 2 2 

Gim. Ișnovăț    2 2 2 

Gim. Pașcani   1  1 2 

Gim. Răculești    2 2 2 

 55 48 47 47 197  

99,58

99,96

99,01

99,1999,18

99,68

98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100,2

cl.1-4 99,58 99,96

cl.5-9 99,01 99,19

cl.10-12 99,18 99,68

2013-2014 2014-2015
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Tabelul 35. Rezultate finale  - BAC 2015. 
 

Denumirea liceului Total 

candidaţi 

Candidaţi 

promovaţi 

Candidaţi 

respinşi 

Rata de 

promovare 

Media 

examen 

Liceul Teoretic MĂGDĂCEŞTI 57 53 4 92.98 6,63 

Liceul Teoretic "Boris Dînga" 77 66 11 85.71 6,98 

Liceul Teoretic "Mihail Stratulat",  57 47 10 82.46 6,34 

Liceul Teoretic CRUGLIC 21 17 4 80.95 6,57 

Liceul Teoretic HÎRTOPUL MIC 32 25 7 78.13 6,00 

Liceul Teoretic MĂLĂIEŞTI 23 17 6 73.91 6,16 

Liceul Teoretic "Nicolae Donici" 80 58 22 72.50 6,07 

Liceul Teoretic ONIŢCANI 36 25 11 69.44 6,89 

Liceul Teoretic CIMIŞENI, incl Băltata 42 25 17 59.52 6,20 

Liceul Teoretic "Ion Sîrbu" 43 23 20 53.49 5,62 

 468 356 112   

   

ANALIZA P.E.S.T.E.: FACTORII ŞI  TENDINŢELE  EXTERNE  

(politic, economic, social, tehnologic, ecologic) 

 

Pentru elaborarea planului de dezvoltare a învăţămîntului, s-a realizat analiza  

contextului general exterior sistemului de învăţămînt preuniversitar, respectiv analiza 

PESTE.   

CONTEXTUL POLITIC  

   Contextul politic naţional actual al educaţiei este conturat de politica guvernului cu 

privire la Învăţămînt:  

- Constituţia Republicii Moldova; 

- Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2015;   

- Strategia de dezvoltare a învăţămîntului „Educaţia - 2020”;  

- Legea privind administraţia publică locală; 

- Legea privind descentralizarea administrativă; 

- Legea privind finanţele publice; 

- Codul muncii; 

- Strategiea de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (Legea 169 din 

09.07.2010).  

- Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova -2020”; 

- Strategia Naţională de Descentralizare; 

- Strategia naţională de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică”; 

- Strategia naţională privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în 

dificultate pe anii 2007-2015; 

- Strategia Naţională „Educaţie pentru toţi”, 2004-2015; 

- Concepţia modernizării sistemului de învăţământ din Republica Moldova (aprobată 

prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 2.2 din 09 martie 2010); 

-  Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-

2015”,   HG 658 din 12.06.2007. 

   În perspectiva necesităţii compatibilizării cu sistemul european de educaţie, Planul 

de dezvoltare a învăţămîntului în raion pentru anii 2016-2020, este fundamentat  pe 

următoarele documente:   
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- HG 356 din  22.04.2005 „Planul de Acţiuni Republica Moldova –Uniunea 

Europeană”. 

- HG 1524 din  29.12.2007 „Strategia de comunicare cu privire la integrarea 

europeană a Republicii Moldova”. 

- Documente ale Consiliului Uniunii Europene cu refereire la domeniul educaţiei. 

 

Iniţierea şi susţinerea de către guvern a unor programe sociale:  

 acordarea alimentaţiei pentru copiii din clasele primare: HG 448 din 09.04.1998 „Cu 

privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial”;  

HG 234 din 25.02.2005 „Cu privire la alimentarea elevilor”. 

 asigurarea cu manuale a elevilor: HG 448 din 09.04.1998 „Cu privire la asigurarea 

cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial” HG 777 din 

30.07.2003: Cu privire la introducerea Schemei de închiriere a manualelor în 

învăţămîntul liceal”, ordinul ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr.430 din  

13.11.2006, referitor la aprobarea Regulamentului „Cu privire la asigurarea gratuită 

cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar”.  

 acordarea ajutoarelor materiale pentru elevii care provin din familii cu venituri mici:  

HG 954 din 20.08.2007 „Strategia şi Planul Naţional de acţiuni comunitare pentru 

susţinerea copiilor aflaţi în dificultate”. 

 

Învăţămîntul în Republica Moldova este reglementat (legislativ şi organizatoric) 

prin următoarele acte normative:   

- Concepţia învăţămîntului în Republica Moldova.  

- Curricula naţională, Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal; 

- Programele şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţămîntul preuniversitar;  

- Alte  acte  normative  care  reglementează  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţilor  

din învăţămîntul preşcolar şi preuniversitar.  

 

  La  nivel  local  sunt  de  menţionat  priorităţile  Consiliului  Raional cu  privire  la  

învăţămînt: 

- dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor educaţionale; 

- asigurarea condiţiillor optime de funcţionare a instituţiilor educaţionale şi de 

desfăşurare normală a actului educaţional; 

- susţinerea performanţelor cadrelor didactice şi ale elevilor; 

- implementarea proiectelor de dezvoltare şcolară şi atragerea fondurilor 

extrabugetare; 

- acorduri de colaborare cu Estonia, Polonia, Ungaria, România, Austria, Bulgaria ş.a. 

 

CONTEXTUL ECONOMIC   

Raionul Criuleni este un raion agrar, care este caracterizat de un nivel mediu de 

dezvoltare economică. Ramurile de bază ale economiei raionului: complexul 

agroindustrial, construcţii (investiţii în capital fix), transporturi şi comunicaţii, industria 

uşoară, comerţul intern şi prestarea serviciilor. În prezent, potenţialul industrial al 

raionului funcţionează la o capacitate redusă, acoperă circa 10% din produsul total. 

Întreprinderilor din industria prelucrătoare le revine în mediu  90-91%, anual, din volumul  

total de producere. 
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Incertitudinea şi lipsa unor măsuri de stimulare şi relansare economică active în 

raion a dus la scăderea accentuată a nivelului de trai, la scăderea puterii de cumpărare a 

populaţiei.  Situaţia economică precară a unui număr din ce în ce mai mare de părinţi, 

soldată  cu migraţia şi scăderea responsabilităţii şi a interesului părinților faţă de şcoală 

generează probleme de frecvenţă ce duc la creşterea insuccesului şcolar.  

Sistemul educaţional din raion este caracterizat de o baza mateterială învechită, 

sisteme de canalizare şi apeduct deteriorate, reţele termice şi electrice uzate.

 Bugetarea  instituţiilor de învîţămînt preuniversitar în bază de normative, duce la 

dezvoltarea şcolilor cu un număr mare de elevi, or, bugetul le permite să suplinească 

componenta instituţională, pe cînd şcolile mici, acoperă cheltuielile de personal din 

componenta instituţiuonală, în detrementul dezvoltării instituţiei.  

Persistă interesul scăzut al agenţilor economici pentru sponsorizări şi donaţii făcute 

către instituţiile de învăţămînt. Trecerea instituţilor la finanţare la APL II, a dus la scăderea 

interesului faţă de şcoală a organelor administraţiei publice locale. Consiliile locale duc 

lipsa cadrului legal de susţinere financiară a şcolilor.   

Se observă tendinţa şi interes crescut al unităţilor de învăţămînt pentru elaborarea şi 

implementarea propriilor proiecte de fortificare a bazei tehnico-materiale a instituţiilor şi 

de dezvoltare şcolară, or, legislaţia permite atragerea de resurse extrabugetare  la nivelul 

unităţilor de învăţămînt.   

E de menţionat tendinţa Consiliului raional de utilizare a componentei raionale 

preponderent pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a instituţilor de învăţămînt. 

La diminuarea cheltuielilor de întreţinere a instituiţiilor, se menţionează implementarea, la 

nivel de raion, a proiectelor de trecere a tuturor cazangerilor şcolare la gaze naturale, 

schimbarea uşilor şi ferestrelor din  termopan, în toate instituţiile preuniversitare din raion, 

derularea proiectelor de eficientizare energetică. 

Contextul economic al sistemului, este caracterizat şi de piaţa  forţei de muncă în 

continuă schimbare. Divergenţa mare de salarii din diferite domenii, generează plecarea 

din sistem a   cadrelor didactice calificate şi nedorinţa tinerilor specialişti de a se încadra în 

activitate pedagogică în favoarea unor munci, poate mai puţin calificate, însă mai bine 

plătite. 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

  Mediul social este influenţat de o multitudine de factori care acţionează într-o 

măsură mai mare sau mai mică asupra societăţii în ansamblul ei, dar şi asupra sistemului 

educaţional şi, implicit, asupra instituţiilor de învătământ preşcolar şi preuniversitar la 

nivel local. 

Desele schimbări legislative în domeniul învăţământului, imposibilitatea găsirii unor  

locuri de muncă pentru absolvenţi, subfinanţarea cronică a învăţământului, scăderea 

drastică a interesului pentru meseria de „dascăl”, promovarea în societatea noastră a 

nonvalorilor sau a unor persoane cu valoare îndoielnică au dus la scăderea nivelului de 

pregătire a generaţiilor tinere, scăderea interesului acestora pentru acumularea de 

cunoştinţe, formalism şi ceva mult mai grav în percepţia tinerei generaţii educaţia nu mai 

este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică. Pregătirea tinerei generaţii şi 

perfecţionarea adulţilor trebuie să tină seama de oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa 

muncii în contextul integrării ţării noastre în spaţiul european. 
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Un element important care trebuie luat în calcul este şi influenţa uneori negativă a 

mass-media care prezintă o multitudine de cazuri social-economice cu impact negativ, în 

detrimentul celor pozitive. 

Un aspect social deosebit de important în contextul dezvoltării economico-sociale şi 

politice a ţării noastre îl constituie modificările demografice produse în ultima perioadă: 

scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi emigrare; scăderea accentuată a 

populaţiei ocupate în detrimentul pensionarilor, creşterea numărului de persoane asistate. 

Asupra contextului social al Învăţămîntuliu mai influienţează şi aşa factori, ca: 

schimbarea atitudinii faţă  de şcoala a elevilor şi a părinţilor; schimbările continue în 

modul de evaluare finală a absolvenţilor; deteriorarea mediului socio-economic şi familial;  

situaţia materială precară a unui număr mare de susţinători ai elevilor; număr mare de 

tineri/persoane plecate să muncească în străinătate; comunităţi locale lipsite de resurse sau 

care manifestă un interes scăzut pentru şcoală  ş.a,   

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC   

Fenomenul globalizării este o realitate a zilelor noastre şi aria de cuprindere include 

şi mediul tehnologic.  

 În ultimii ani s-a afirmat tot mai mult necesitatea dezvoltării mijloacelor şi 

modalităţilor de informare, alinierii instituţiilor de învăţămînt la nivelul tehnologic şi 

informaţional al statelor europene.    

Sistemul educaţional din raion, la nivel de 70% este aglomerat de tehnică 

computaţională moral învechită, duce lipsă de softuri educaţionale, doar fiecare a treia 

instituţie dispune de tablă interactivă, conectarea unităţilor şcolare la Internet este încă prin 

legătură telefonică cu cablu, utilizarea tehnologiilor informaţionale în procesul didactic se 

reduce doar la prezentări în Power Point, deseori proiectînd doar materiale textuale. 

Eforturile depuse la nivel local, limitele bugetare anuale nu au permis realizarea dotării la 

nivelul necesar şi nici formarea continuă a personalului în această direcţie. 

În acest sens recuperarea decalajului existent poate fi redus acţionând pe mai multe 

direcţii: dotarea instituţiilor de învăţămînt cu tehnică şi tehnologii moderne, competitive şi 

la standardele care operează în Uniunea Europeană, pregătirea cadrelor didactice pentru 

dobândirea competenţelor necesare utilizării tehnologiilor moderne precum şi 

interconectarea şi schimbul de date.  Acest fapt este favorizat de dorinţa şi necesitatea de 

utilizare a echipamentelor informatice atît de elevi cît şi de cadrele didactice,   

 Putem remarca faptul că instituţiile de învăţământ nu dezvoltă suficient servicii de 

educare a adulţilor pe domenii de activitate, iar în societate se manifestă un interes scăzut 

pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării relaţiilor interinstituţionale. 

 

CONTEXTUL ECOLOGIC   

 

Unităţile  educaţionale  nu  reprezintă  o  sursă  directă  de  poluare  pentru mediul  

natural  din raionul Criuleni. Cazangeriile, în proporţie de 94 la sută, lucreaza în bază de 

gaze naturale. Reactivele chimice, prin implementarea unui proiect, au fost sustrase din 

laboratoarele şcolare, şi, în mod centralizat, depozitate şi transportate în Germania.  

Unele  (fiecare a treia) şcoli din  raion sunt poluate  fonic  şi  chimic, datorită 

amplasării  pe arterele de circulaţie intensă.  În scopul diminuării consecinţelor poluării, se 

practică sadirea copacilor şi extinderea geografică a implementării proiectelor de sădire a 
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parcurilor cu suportul financiar al Fondului Ecologic din Moldova şi al Grădinii Botanice  

- cu material săditor. 

În raion, nu avem întreprinderi care, prin activitatea lor, ar putea să afecteze 

sănătatea elevilor şi a populaţiei în general.  

 Tabelul 36. analiza S.W.O.T.:  diagnoza  contextului  intern și extern.   
 

Analiza mediului  intern  
 

PUNCTE TARI: 

- Personal didactic calificat la nivel de 80%;   

- Existenţa  unităţilor şcolare remarcabile  şi cu 

tradiţie, constituind un potenţial  atractiv 

pentru elevi şi părinţi.   

- Potenţial în creştere al elevilor (confirmat 

prin rezulatele obţinute la examenele de BAC, 

comparativ cu rezultatele pe ţară); 

- Competenţele didactice, metodice, de  

comunicare si psihopedagogice ale majorităţii 

cadrelor didactice, reprezentînd suportul  

obţinerii performanţei;   

- Deschiderea către nou şi disponibilitatea  de 

dezvoltare profesională a personalului  didactic 

şi de conducere;  

- Interesul multor cadre didactice pentru   

utilizarea calculatorului asigură premisele  

introducerii unor programe virtuale de  formare 

continuă;   

- Diseminarea eficientă a cunoştinţelor   

dobîndite în urma cursurilor de formare; 

- Oferta bogată a IŞE, IFC, US, UPS în calitate 

de furnizor de programe acreditate de formare 

continuă;   

- Interes şi participare la programe de  formare 

managerială a cadrelor didactice;  

- Implicarea personalului didactic în   

conceperea materialelor manageriale;   

- Implicarea elevilor în proiectele şi   

programele elaborate de şcoală, mai ales,  a 

celor cu caracter educativ şi extraşcolar;   

- Valorificarea, în procesul educaţional,  a  

activităţilor de perfecţionare;   

- Autonomie managerială 

- Colaborare eficientă a majorităţii directorilor, 

cu autorităţile administraţiei publice locale,   

pentru valorificarea resurselor financiare,  la 

nivelul unităţilor de învăţămînt;   

- Extinderea programelor de reabilitare,   

reparaţii şi consolidări ale şcolilor;  

- Proiecte comunitare şi parteneriate   

educaţionale;   

- Formatori locali;   

 

PUNCTE SLABE: 

- Conservatorismul unui segment de cadre  

didactice şi directori;   

- Exodul cadrelor calificate spre domenii  

economice mai atractive;  

- Fluctuaţia personalului didactic din mediul  

rural;  

- Baza materială precară în multe din şcolile  

raionului,  mai ales,  în mediul rural;   

- Insuficienta implicare în actul decizional;   

- Obţinerea cu dificultate a autorizaţiilor de  

funcţionare igienico-sanitare de către  unităţile 

şcolare.   

- Evaluarea permisivă a cadrelor didactice, 

pentru  acordarea gradelor didactice;    

- Cadre didactice la/după vîrsta de pensionare;  

- Lipsa de experienţă a managerilor şcolari  în 

derularea proiectelor;   

- Schemele orare ale claselor nu reflectă   

corespunzător opţiunile elevilor, părinţilor si  

profesorilor; ariile ofertelor educaţionale sunt 

restrînse şi elaborate, în general, din raţiuni de  

completare a  catedrelor;   

- Dificultăţi în asigurarea personalului didactic, 

cu ore: sub normă şi peste 1,25 norme.    

- Acces tehnic redus de conectare la Internet; 

- Număr mic de calculatoare per elev;   

- Lipsa de programe locale de dotare a unităţii 

de învăţămînt cu  mobilier, fond de carte, 

mijloace didactice  si echipament sportiv. 

- Interes şi motivaţie scăzută de participare la 

Concursul Pedagogul Anului. 

- Nedorinţa cadrelor didactice de a participa la 

elaborarea manualelor,  ca autori de manuale şi  

auxiliare didactice;   

- Performanţe modeste obţinute de elevi  la 

olimpiadele şi concursurile naţionale. 

- Servicii sociale  nedezvoltate. 
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Analiza mediului  extern  
 

OPORTUNITĂŢI 

- Politica educaţionala a ME privind 

respectarea principiilor unui învăţămînt de 

calitate;   

- Programe de formare continuă la nivel local, 

şi naţional;   

- Existenţa programelor comunitare,  naţionale 

şi europene în vederea formării continue  a 

cadrelor didactice;   

- Extinderea informatizării unităţilor de   

învăţămînt;   

- Descentralizarea sistemului de învăţămînt – 

autonomia instituţională şi a cadrului didactic. 

- Formarea componentei raionale şi a fondului 

de educaţie incluzivă; 

- Programe naţionale de dezvoltare a 

învăţămîntului; 

- Piaţa solicită calificarea forţei de muncă.   

 

 

AMENINŢĂRI: 

- Legislaţie instabilă;  

- Implicarea politicului în educaţie; 

- Dezinteresul comunităţii locale sau lipsa 

posibilităţilor de sprijinire a şcolii;   

- Scăderea populaţiei şcolare prin reducerea 

natalităţii şi emigrare;   

 - Deteriorarea mediului socio-economic şi  

familial;   

 - Diminuarea interesului / capacităţii familiei  

de a susţine pregătirea şcolara a copilului;   

 - Tendinţa de scădere a interesului populaţiei 

faţă de actul educaţional şi de cultură;   

 - Slaba motivaţie a învăţării la elevi;   

 - Lipsa informaţiilor privind evoluţia sigură a 

pieţei de muncă, a cererii viitoare de educaţie;   

- Creşterea violenţei şi a riscului infracţional în 

rîndul tinerilor de vîrsta şcolară. 

 

 

STRUCTURAREA ŞI PRIORITIZAREA PROBLEMELOR 

 

ACCES 

Declinul demografic conduce la scăderea semnificativă a populaţiei cuprinse în 

procesul de educaţie şi generează probleme de supradimensionare a reţelei şcolare. 

Totuşi, persistă probleme de acces la anumite niveluri de învăţămînt. 

Cel mai mare impact asupra sistemului educaţional din raion, la etapa curentă îl are 

declinul demografic, or, el conduce la scăderea continuă a populaţiei cuprinse în procesul 

educaţional. Acest declin demografic se datorează micşorării natalităţii, menţinerii unui 

nivel ridicat al mortalităţii, emigrării masive a populaţiei tinere. Natalitatea, pînă în 2011 a 

înregistrat o creştere, după - e în descreştere: 

Figura 12. Curba natalității. 
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 În condiţiile în care se atestă diminuarea generaţiilor tinere şi creşterea ponderii 

populaţiei vîrstnice, procesul de reducere a populaţiei şcolare devine tot mai accentuat.Ca 

urmare a declinului demografic cauzat de sporul negativ al populaţiei şi de exodul peste 

hotare, a scăzut semnificativ numărul elevilor.  

Tendinţele demografice negative generează probleme de supradimensionare a reţelei 

de instituţii de învăţămînt în învăţămîntul general, ceea ce conduce la utilizarea ineficientă 

a resurselor şi nu permite realizarea de investiţii în modernizarea şi dotarea şcolilor.  

Solicitările de acces al copiilor de vîrstă mică la educaţie cresc într-un ritm 

susţinut, dar capacitatea grădiniţelor existente nu acoperă cerera integral.  

Numărul instituţiilor de educaţie preşcolară este în creştere, după scăderea dramatică 

înregistrată în perioada de recesiune din anii ’90. La moment în raion activează  33 

instituţii preşcolare, sau cu circa 18 % mai multe faţă de anul 2003.   

Raportul elev per cadru didactic în învăţămîntul preşcolar (18,1 copii)  numai anul 

curent a înregistrat o creştere cu 1,1% copii la un cadru didactic, comparativ cu anul trecut. 

Această creştere a avut ca rezultat a majorării numărului de copii care frecventează aceste 

instituţii şi că s-au deschis  suplimentar încă  patru grupe. 

Deşi, în ultimii ani, situaţia privind accesul copiilor la învăţămîntul preşcolar s-a 

îmbunătăţit, rata de înrolare în grădiniţe rămîne scăzută. Conform datelor la începutul 

anului şcolar 2015-2016, în listele de aşteptare a unui loc în grădiniţe în raion erau 

înscrişi 367 de copii de 3-6 ani. În total, din cei 5279 de copii de pînă la 7 ani, în afara 

sistemului preşcolar a rămas fiecare al treilea copil. Dezvoltarea serviciilor de educaţie 

preşcolară, îndeosebi pentru copii de pînă la 3 ani, este anevoioasă atît din cauza 

bugetului limitat, or, alocările centralizate pentru un copil încep de la vîrsta de 3 ani, sau 

gestionarea ineficientă a resurselor financiare la nivelul APL I, cît şi din cauza nivelului 

scăzut de conştientizare a importanţei investiţiilor în copil de la cea mai fragedă vîrstă.   

În învăţămîntul general, au fost şcolarizaţi toţi copiii, cu excepţia lui Brădescu 

Samir din s. Oniţcani, născut la 16 august 2007, care n-a fost înmatriculat în cl.I din 

motivul refuzului părinţilor, care au considerat că nu este pregătit suficient pentru cl.I. 

După aprecierea maturităţii şcolare, care în clasa I au fost înscrişi  58 de copii care vor 

împlini vîrsta de 7 ani după 1 ianuarie 2016.  

La nivel de învăţămînt obligatoriu, în raion persistă problema frecvenţei, 

absenteismul rămînînd a fi un motiv de îngrijorare sporită.  

     Diminuarea numărului de absenţe nemotivate la sfîrşitul anului şcolar curent (0,97% 

comparativ cu 1,10% al anului şcolar precedent) e rezultatul atitudinii responsabile a 

managerilor şcolari, care au monitorizat permanent activitatea de prevenire a abandonului 

şcolar (vezi tabela):  

Tabelul 37. Numărul absențelor nemotivate. 

Anul 

şcolar 

Nr. 

elevi sf. 

an.şc. 

Nr.total 

absenţe 
% 

Din ele: 
% 

frecvenţei mot. % boln. % nemot. % 

2013-14 7862 286515 3,47 94529 1,14 100841 1,22 91115 1,10 96,53 

2014-15 7596 268310 3,53 85926 1,14 100403 1,42 83800 0,97 96,47 

 

Majoritatea lipselor se înregistrează în mediul rural, unde elevii sînt supuşi lucrărilor 

agricole împreună cu părinţii. Sînt în creştere, cu 0,2%,  absenţele pe motiv de boală, fapt 
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care invocă atenţie sporită asupra asigurării condiţiilor psihofizice de aflare a elevilor în 

instituţiile educaţionale.  

Rata abandonului în învăţămîntul liceal calculată pe o promoţie constituie 15,9%. În 

mediul urban rata abandonului constituie 1,40%, mediul rural - 14,5%. În această perioada 

au fost exmatriculaţi pentru nereuşită şcolară - 21 de liceeni. Din 453 de liceeni 

înmatriculaţi în clasa a X-a, în 2012, au absolvit clasa a XII-a în 2015 – 381 de liceeni 

(84,10%). Dintre aceştea au susţinut examenele de BAC – 313 absolvenţi (82,15%). 

Problemele de acces sînt cauzate atît de factori sociali, fiind mai accentuate în 

cazul grupurilor dezavantajate,  cît şi de factori instituţionali. Reţeaua de şcoli este 

supradimensionată şi învechită, fapt ce conduce la utilizarea ineficientă a resurselor. 

Noua formulă de finanţare per elev avantajează şcolile mari. Pentru a asigura utilizarea 

eficientă a transferurilor categoriale în învăţămînt, este nevoie de consolidarea atît a 

capacităţilor instituţionale - crearea şcolilor de circumscripţie, cît şi a celor manageriale, 

avînd un sistem funcţional de responsabilizare a managerilor şcolari. 

Învăţămîntul general este caracterizat printr-o reţea supradimensionată de şcoli, iar 

utilizarea ineficientă a capacităţii acestora nu permite investiţii în modernizarea 

instituţiilor şi dotarea lor cu echipament adecvat. În perioada anilor 2003-2015, numărul a 

scăzut cu 43%, în timp ce numărul instituţiilor şcolare, practic, a rămas acelaşi.  

În rezultatul comasării claselor cu număr mic de elevi, raportul elev per cadru 

didactic, în treapta primară (21,8 elevi),  în 2015, a înregistrat o  creştere a  cu 0,4 elevi la 

un cadru didactic, comparativ cu 2014. În treapta gimnazial-liceală, indicele de 8,18 

elevi/cadru didactic este cu 1,93 elevi mai puţini la un cadru didactic, comparativ cu 2014. 

Acest fenomen se explică prin faptul că, din lipsa copiilor în localitate, se deschid clase cu 

un număr mic de copii, iar predarea simultană se practică doar în clasele primare. 

Concomitent, în ultimii ani se menţine o tendinţă de micşorare a numărului de elevi 

înmatriculaţi în licee.  

Rămîn a fi necesare investiţiile în infrastructură pentru că starea clădirilor în care 

sînt amplasate unităţile şcolare nu oferă deplină siguranţă pentru  protecţia şi sănătatea 

elevilor. 62% din clădirile  şcolare necesită reparaţii capitale. O problemă stringentă 

rămîne a fi starea sistemelor de canalizare (74%), acoperişurile (62%), sistemele de 

electricitate (79%). 85% din şcoli nu au sisteme centralizate de alimentare cu apă şi nici 

grupuri sanitare în încăpere, fapt care are repercusiuni grave asupra sănătăţii copiilor. În 

bucătării o parte din utilajul frigorific şi tehnologic este defectat şi necesită reparaţie.  Din 

cauza uzurii considerabile o altă parte  din utilaj necesită schimbare totală. Cel care 

funcţionează este învechit şi provoacă mari cheltuieli. Nu toate bucătăriile dispun de 

vesela şi instrumente de prelucrare a bucatelor. Multe ospătării nu dispun de mobilierul 

necesar pentru alimentarea copiilor. E slabă practica achiziţiei de legume şi fructe în 

scopul ieftinirii alimentaţiei copiilor. 

În rezultatul implicării politicului,  investiţiile, şi aşa limitate, au fost ineficient 

întroduse în unele şcoli fără perspective de dezvoltare.  

În anul bugetar 2015 3 instituţii au inregistrat deficit bugetar: gimnaziile Dolinnoe, 

Coşerniţa şi Ohrincea. Componenta şcolară a fost aprobată la nivel de 3%. Alte 2 % din 

transferurile categoriale au format fondul de educaţie incluzivă. Consililuil raional a 

încurajat proiectele de eficienţă energetică (izolare termică a clădirilor) şi de conservare a 

energiei termice (schimbarea uşilor şi ferestrelor, termopan).  

Noua metodă de finanţare a învăţămîntuliui permite echilibrarea cheltuielilor pentru 

un elev, simplificarea şi fortificarea procesului de prognozare a bugetului, creşterea 
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transparenţei în finanţarea şcolilor şi extinderea autonomiei şcolare. În condiţii de 

autonomie şcolară, administraţiile instituţiilor de învăţămînt, în limitele mijloacelor 

aprobate, pot decide distribuirea resurselor financiare în funcţie de necesităţile şcolii, 

inclusiv cheltuielile pentru investiţii.  

E necesară revizuirea reţelei existente de şcoli în scopul oferirii fiecărui copil  a 

şanselor egale  la studii: o  parte din localităţi nu dispun de acces la învăţămîtul liceal. La 

nivel de comunitate sînt  limitate serviciile educaţionale oferite copiilor defavorizaţi. 

Serviciile extraşcolare nu întotdeauna satisfac interesele şi doleanţele copiilor. Există 

necesitatea creării  unei baze de date pentru optimizarea managementului edicaţional.   

Incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcoli este dificilă, acest 

lucru fiind cauzat atît de lipsa condiţiilor necesare, cît şi de neînţelegerea şi rezistenţa din 

partea unor manageri şcolari, cadre didactice şi părinţi. 

Problemele socio-economice au condiţionat apariţia diferitor categorii de copii şi 

tineri excluşi educaţional şi social. Cea mai mare parte a copiilor şi tinerilor excluşi şi cu 

acces limitat la educaţie sînt cei afectaţi de sărăcie. Multe familii se confruntă cu problema 

insuficienţei de hrană, a lipsei de haine şi încălţăminte şi rechizite şcolare. Ponderea 

cheltuielilor pentru educaţie în totalul cheltuielilor de consum ale populaţiei este cea mai 

mică din toate categoriile de cheltuieli – 1,5%. În aceste condiţii, o mare parte din familii 

trăiesc sub pragul sărăciei, într-un anturaj în care personalitatea copilului nu se poate 

dezvolta plenar şi armonios. 

Numărul copiilor cu diferite grade de incapacitate psihofizică, de vîrstă şcolară 

constituie 11,5% (990) din numărul total de 7677 de copii.  68 de copii sînt orfani şi 

rămaşi fără îngrijirea părinţilor, 1152 de copii se educă în  familii vulnerabile, 578 se 

educă în familii incomplete (133-fără mamă, 445-fără tată),  1779 de copii de vîrstă 

şcolară sînt cu părinţii plecaţi peste hotare în căutarea unui loc de muncă (365 - cu ambii 

părinţi, 1414 - cu un părinte). Ponderea acestui grup de copii atinge 18,8% faţă de 17% la 

nivel de republică.  

Starea de sănătate a copiilor şi tinerilor, în ultimii ani, este caracterizată de un număr 

mare de boli cronice diagnosticate. Datele existente demonstrează că 46,3 % (3984) din 

copii cu vîrste cuprinse între 7-16 ani sînt diagnosticaţi cu una sau mai multe boli cronice. 

Pentru 1152 de copiii, care provin din 767(66,5%) de familii sărace, dezorganizate munca 

reprezintă un lucru firesc, deşi aceasta conduce la periclitarea sănătăţii copilului, precum şi 

la nereuşită şi abandon şcolar. 

Sprijinul acordat elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în incluziunea în 

învăţămîntul general se realizează prin organizarea de serviciul de asistenţă 

psihopedagogică raional şi  comisii multidisciplinare intraşcolare, formarea de echipe 

mobile, angajarea de cadre didactice de sprijin şi instituirea de centre de resurse pentru 

educaţie incluzivă la nivel de instituţie de învăţămînt general. Totuşi, procesul de 

incluziune este dificil.  

Factorii principali care împiedică incluziunea sînt lipsa de condiţii necesare pentru 

integrarea  acestor copii (cadre didactice pregătite pentru a lucra cu copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale, infrastructură şi materiale didactice adaptate), precum şi rezistenţa 

la schimbare manifestată de unii manageri şcolari, cadre didactice şi părinţi. Se cere 

angajarea psihologului şcolar în şcolile primare şi gimnazii.  

Implicarea copiilor şi tinerilor în procesele de luare a deciziilor poartă un caracter 

sporadic şi limitat. Dreptul fiecărui copil de a fi auzit în familie, la şcoală şi în întreaga 

societate nu este respectat în mod corespunzător. 
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Chiar dacă există exemple cînd opinia copiilor a fost consultată în şcoală, această 

practică nu are un caracter sistematic, permanent şi uniform. E necesară o schimbare în 

perceperea conceptului de participare a copiilor, aşa încît aceasta să fie integrată în toate 

procesele de luare a deciziilor şi la toate nivelurile.  

Este relativ înalt  numărul  cazurilor de violenţă şi abuz asupra  copiilor.  

Tabelul 38. Numărul  cazurilor de violenţă şi abuz asupra  copiilor. 
                           Cazuri  

perioada            de abuz 

de referinţă 

cazuri  

de abuz 

total 

fizic psihologic neglijare sexual 

expluatare 

prin 

muncă 

2013-2014 122 45 24 49 l 3 

2014-2015 149 78 32 38 0 1 

 

Din numărul total de infracţiuni comise în anul curent de către minori şi cu 

participarea acestora 30 la moment sînt de vîrstă şcolară, faţă de 12 în anul precedent. Ca 

motive prevalează: comportamentul violent (36%), furtul (27%), fapte amorale antisociale 

(20%), abandonarea frecventă a domiciliului (14%), abandonarea frecventă a lecţiilor 

(6,6%).  

Monitorizarea delicvenţei juvenile şi a cazurilor de violenţă faţă de copii în 

instituţiile de învăţămînt, inclusiv cele sesizate de părinţi, a demonstrat faptul tăinuirii de 

către conducătorii instituţiilor  educaţionale a unor cazuri de abuz faţă de copil din variate 

motive (pentru a nu dăuna imaginii instituţiei, protejarea unor angajaţi etc.), ceea ce 

constituie o încălcare gravă a legislaţiei în vigoare. În majoritatea cazurilor abuzatorilor li 

se aplică alte sancţiuni decît concedierea, prevăzută legal pentru manifestarea oricărui tip 

de violenţă faţă de copil, chiar şi o singură dată. Se mai constată că acţiunile de prevenire a 

violenţei faţă de copii nu sînt bazate pe studii/ cercetări privind amploarea şi formele 

abuzului, poartă, de cele mai multe ori, un caracter formal şi nu contribuie la diminuarea 

fenomenului. 

Sondajul social efectuat denotă  existenţa unor probleme concrete la nivel de 

atitudini, de relaţii, de localitate. Se simte lipsa condiţiilor de petrecere a timpului liber, o 

bază sportivă modestă, dotarea insuficientă a sălilor de sport cu utilaj, mingi, bastoane, 

bănci de gimnastică, dificit   de specialişti calificaţi.  Compartimentului dat nu i se acordă 

atenţia cuvenită în palnurile de activitate a instituţiilor. În majoritatea cazurilor problema e 

lăsată în seama profesorilor de educaţie fizică. 

Necesită intensificare activitatea   de informare a elevilor despre riscurile viciilor ce 

bîntuie tinerii: narcomania, alcoolul, fumatul, sexul, etc. 

E delăsat lucrul educaţional în perioada sezonului estival. Nu se practică forme 

alternative de odihnă a copiilor. 

 

RELEVANŢĂ 

Pe piaţa muncii se atestă un dezechilibru substanţial între cerere şi ofertă, precum 

şi un deficit de forţă de muncă calificată. Analiza domeniilor de angajare şi a structurii 

şomajului indică faptul că sistemul educaţional nu este racordat suficient la cerinţele 

pieţei muncii şi nu oferă calificări relevante.  

Învăţământul este prea pedagogizat şi nu are conexiuni directe cu ceea ce se 

întâmplă în viaţa reală. Conţinuturile curriculare sînt congestionate şi nu asigură 
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relevanţă pentru dezvoltarea şi afirmarea personală, socială şi profesională a 

beneficiarilor procesului educaţional.  

Problemele principale, scoase în evidenţă de cadrele didactice, elevi, părinţi, precum 

şi în studiile diferitelor organizaţii neguvernamentale, cuprind:  

-  gradul înalt de teoretizare a curriculumului; 

- gradul scăzut de relevanţă şi aplicabilitate practică a conţinuturilor curriculare la toate 

nivelurile  de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi  de afirmare ulterioară a celor ce învaţă 

în plan personal, social şi profesional; 

- axarea excesivă a evaluării formative şi sumative a învăţării pe cunoştinţe şi pe 

reproducerea de conţinuturi, în detrimentul evaluării de competenţe; 

- formarea insuficientă  de abilităţi antreprenoriale şi de deprinderi de viaţă, de abilităţi de 

comunicare în limba oficială de stat şi în limbi străine, de rezolvare a problemelor, de 

cooperare şi lucru în echipă, de proiectare şi gestionare a propriului proces de învăţare, de 

utilizare a tehnologiilor şi resurselor informaţionale etc.; 

- lipsa unui sistem de consiliere şi ghidare în carieră care să sprijine elevul în proiectarea 

unei cariere de succes încă de pe băncile şcolii. 

 

După absolvirea învăţămîntului gimnazial, absolvenţii au posibilitatea să-şi continue  

studiile în liceu sau să se orienteze spre învăţămîntul secundar profesional şi mediu de 

specialitate, care oferă posibilitatea alegerii profesiei sau specialităţii în funcţie de 

interesele şi capacităţile individuale.  

        În ultimii trei ani, analiza rezultatelor ne demonstrează o tendinţă de micşorare a  

numărului de  elevi  înmatriculaţi în licee:  de la 505 (53,37%) în anul  2012 şi 379 

(52,20%) în anul precedent  de studii la 169 (24,9%) în anul curent. 

          Se menţine o evoluţie pozitivă la  înmatricularea absolvenţilor în colegii: de la 165 

(23,50 %) în anul 2014 la 158 (22,47% ) în anul curent de studii, în şcolile profesionale 

circa 195 de absolvenţi faţă de 192 în anul precedent de studii şi cursuri de scurtă durată- 

42 faţă de 16 în anul predent de studii. Fapt ce  demonstrează că  învaţămîntul profesional 

tehnic secundar şi postsecundar devine mai solicitat în  ultimii ani. Dar această situaţie e 

generată şi de cerinţele Metodologiei de  organizare şi desfăşurare a examenelor de 

bacalaureat, inclusiv  şi de  rezultatele sesiunii de examene BAC în ultimii 2 ani.                                                                                       

  În  anul de studii 2014 – 2015, numărul total de absolvenţi ai gimnaziului au fost  

703, dintre care 11 restanţieri.   Au primit certificate de studii gimnaziale – 676 absolvenţi, 

inclusiv 14 au primit certificat de studii gimnaziale Seria ASG PEI.   Adeverinţe de 

audiere a cursului au primit – 27 de candidaţi. 

         Din numărul total de absolvenţi ai ciclului gimnazial – 703,  s-au încadrat la studii 

611 (86,91%).  

Comparativ cu anul precedent, se observă o majorare a  numarului de absolvenţi 

încadraţi în cîmpul muncii: de la 46 (5,61%) în 2013,  la 55 (6,57%) în anul 2015. Peste 

hotarele ţării au plecat 17 absolvenţi, comparativ cu  19  în 2013. 

În anul de studii 2014-2015 au absolvit cu diplomă de bacalaureat 338 (85,13%) 

absolvenţi din 397 pe liste. N-au susţinut  examenul de BAC 59 (14,87%) comparativ cu  

64 (17,68%) liceeni în anul precedent de studii. Comparativ cu anul precedent se observă o 

micşorare  a  numărului de  candidaţi respinşi.  

Din cei 338 absolvenţi îşi continuă studiile în instituţiile superioare de învăţămînt 

din republică  260 (76,92%) şi 41 (12,13%) absolvenţi în instituţiile superioare din  

România. Cei mai mulţi absolvenţi, 28 din 66, care îşi continuă studiile peste hotare, sînt 
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din LT”Boris Dînga”Criuleni. Din cei 260 absolvenţi, 112 (37,20%) studiază la buget şi 

148 (49,16%) la contract.  Cei mai mulţi absolvenţi înmatriculaţi la buget sînt din 

LTMăgdăceşti: din 52 absolvenţi,  34 (65,38%) îşi continuă studiile în instituţiile 

superioare din republică, la buget. 

În anul curent, s-au încadrat în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar – 24 

liceeni, în învăţămîntul  profesional tehnic secundar – 8 şi la cursuri – 10 liceeni. Încadraţi 

în cîmpul muncii, în anul curent, avem 46 liceeni faţă de 39 în anul precedent. Aceste 

opţiuni ale liceenilor se explică prin faptul că 59 candidaţi nu au primit diplomă  de BAC. 

Însă, potrivit mai multor studii sociologice, învăţământul în ansamblu nu 

corespunde în deplină măsură aşteptărilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal, 

dar şi necesităţilor pieţii muncii, pentru că e unul irelevant şi ineficient. Datele statistice 

arată că elevii şi părinţii se declară nemulţumiţi de faptul că, de obicei, cunoştinţele 

acumulate în licee nu le sunt de un real folos în viaţă. Totodată, conform estimărilor 

cadrelor didactice din universităţi, circa 50% din absolvenţii de licee nu au cunoştinţele şi 

abilităţile necesare pentru a-şi continua studiile în învăţământul superior. 

Comparativ cu anul precedent se constată o diminuare a numărului de absolvenţi 

încadraţi în învăţămîntul mediu de specialitate de la 8,51% la 3,40%, însă se observă o 

majorare a numărului de absolvenţi încadraţi în învăţămîntul secundar profesional – 1,85 

% comparativ cu 1,70%, la cursuri- 3,40% faţă de 2,55%. Aceaste opţiuni ale elevilor 

pentru învăţămîntul vocaţional se explică prin faptul că 64 candidaţi nu au primit diplomă  

de BAC. 

Încadraţi în cîmpul muncii, în anul curent, avem 39 liceeni faţă de 43 în anul 

precedent.  

În acelaşi timp, se constată o dinamică a numărului de elevi, care după absolvirea 

cursului gimnazial figurează ca nedeterminaţi: de la 42 (5,02%) la 63 (7,52%) absolvenţi 

în anul curent.. 

În context: Necesită revizuire curricula şcolară. Planul cadru este foarte încărcat.  

Disciplinele şcolare nu sînt acoperite adecvat cu  manuale, ghiduri metodice, materiale 

didactice, şi  echipamente de laborator. Sînt  lipsă materialele  suport la disciplinele 

opţionale. Lipseşte o sistemă în promovarea modului sănătos de viaţă. La nivel de 

instituţie este insufucientă monitorizarea implementării standartelor educaţionale la toate 

treptele învăţămîntului secundar general. 

În aceste condiţii, ţinînd seama de gradul scăzut de angajare a acestor tineri, se 

impune necesitatea extinderii învăţămîntului obligatoriu pîna la învăţămîntul secundar 

general complet sau învăţămîntul secundar profesional şi  tehnic. 

Familiarizarea elevilor cu TIC este limitată de rata scăzută de acoperire cu 

calculatoare, majoritatea fiind tehnic depăşite. Aplicarea limitată a metodelor şi 

dispozitivelor interactive TIC în scopuri didactice şi de management nu permite atingerea 

obiectivelor de calitate, incluziune şi eficienţă, care i-ar pregăti pe tineri să răspundă  

cerinţelor pieţei muncii şi pentru o viaţă socioeconomică satisfăcătoare. 

Familiarizarea elevilor cu TIC este limitată de rata scăzută de acoperire cu 

calculatoare şi de utilizarea lor la o vîrstă tîrzie.  

În total, în instituţiile preuniversitare din raion, sînt 639 de computere, dintre care 

342 sînt conectate la reţeaua Internet. Conform sondajului efectuat, zilnic, au acces la 

computer 685 de elevi şi 287 de profesori. Raportul elev / computer e de 11 elevi la 1 

computer, comparativ cu 15 în mediu pe republică şi cu 3 elevi la calculator în UE. Avem 

nu doar o rată scăzută de acoperire cu calculatoare, dar şi un grad înalt de uzură a acestora: 
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fiecare al treilea calculator este tehnic depăşit. Mai mult, elevii sînt familiarizaţi cu TIC 

prin intermediul disciplinei şcolare Informatica, care este predată obligatoriu începînd cu 

clasa a VII-a. 

Metodele şi dispozitivele interactive TIC nu sînt utilizate la scară largă în predarea 

disciplinelor. Doar 16 (48 %) instituţii de învăţămînt, dispun de table interactive. 23 de 

instituţii (70 %) dispun de proiectoare (48).  

Pentru a integra TIC mai profund în procesul de studii, este necesară  dotarea cu 

softuri specializate pentru disciplinele de bază, însă acestea sînt utilizate în proporţie 

diferită din cauza motivaţiei scăzute şi a nivelului insuficient de instruire a cadrelor 

didactice în domeniu. 

Comunicarea la nivel de management şcolar este dominată de metode clasice-

adunări, scrisori pe suport de hîrtie etc. Utilizarea TIC în managementul instituţiilor 

şcolare ar permite eficientizarea timpului şi reducerea cheltuielilor. Totodată, aceasta ar 

permite transparentizarea procesului educaţional şi disciplinarea profesorilor prin crearea 

de registre electronice, dezvoltarea şi plasarea conţinuturilor digitale şi a temelor pentru 

acasă în format electronic pentru a putea fi vizualizate  de către elevi şi părinţi şi ar servi în 

comunitate drept exemplu de  utilizare eficientă a resurselor TIC.  

Sînt necesare investiţiile în resursele umane. E nevoie de un sistem managerial 

eficient, de un mecanism de stimulare a performanţelor cadrelor didactice. Întrunirile 

metodice raionale trebuie să se transforme în nişte ateliere de creaţie cu valorificarea 

resurselor  umane şi materiale la disciplină. Sistemul de atestare trebuie să pună la bază 

competitivitatea şi performanţele. E nevoie de mediatizarea experienţei avansate. 

La nivel raional se realizează anevoios funcţia principală a curriculumului la decizia 

şcolii (CDŞ) - de a satisface complexitatea necesităţilor educaţionale  ale elevilor, ceea ce 

nu poate oferi pe deplin curriculumul de bază: formarea abilităţilor de comunicare 

efectivă, de lucru în echipă, folosirea TIC, de a învăţa să înveţi, de a planifica propriul 

traseu, de consiliere şi orientare în carieră, pregătire pentru viaţa de familie etc.  Sînt 

rezerve evidente la nivelul raionului în ceea ce priveşte monitorizarea procesului de 

elaborare şi implementare a CDŞ în instituţiile din subordine. Se simte nevalorificarea de 

către majoritatea managerilor a posibilităţii de a decide asupra unui segment al 

Curriculumului Naţional, a oportunităţii de a avea propriul traseu curricular. Persistă 

abuzul managerial în vederea luării deciziilor unilateral convenabile în vederea completării 

ofertei curriculare şi a repartăzării orelor pentru cursurile opţionale. 

În unele instituţii şcolare  orele opţionale se repartizează pentru a completa şarja 

didactică a unor cadre didactice influenţînd asupra deciziilor copiilor/ nu se respectă 

doleanţele copiilor privitor la cursul opţional solicitat. Nu se practică diverse modalităţi de 

determinare a nevoilor elevilor. 

În instituţii nu există  un plan de organizare, monitorizare şi evaluare a CDŞ. Se 

atestă o arie tematică îngustă în repartizarea opţionalelor în unele şcoli, unde au fost 

repartizate ore opţionale doar din 2 arii curriculare. Din totalul conţinuturilor studiate la 

orele opţionale nu toate sînt relevante pentru dezvoltarea multilaterală a personalităţii 

elevului. La şcoală se învaţă cum copilul să facă faţă situaţiilor standard, dar viaţa vine 

permanent cu surprise şi copiii nu pot face faţă unor situaţii neordinare. În puţine instituţii 

şcolare se practică completarea grupelor din clase diferite pentru a extinde aria 

opţionalelor şi a satisface interesele mai multor elevi. Lipseşte cooperarea eficientă între 

administraţia instituţiei de învăţămînt, părinţi, autorităţi locale şi agenţi economici. 

CALITATE  
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Standardele de dezvoltare a copiilor de la naştere pînă la 7 ani şi Curriculumul 

pentru educaţia timpurie au fost elaborate, dar cadrele didactice nu deţin competenţele 

necesare pentru a aplica eficient aceste documente de politici în proiectarea activităţii 

educaţionale. 

Chiar dacă există standarde de dezvoltare a copiilor de la naştere pînă la 7 ani, 

educatorii nu pot aplica corect în proiectarea activităţii educaţionale standarde profesionale 

pentru cadrele didactice din educaţia timpurie, curriculum, ghiduri pentru educatori, ceea ce 

afectează calitatea educaţiei timpurii. Acest fapt pune în evidenţă necesitatea iniţierii unui 

sistem eficient de formare continuă a cadrelor didactice tinere la locul de muncă, cum ar fi 

mentoratul, precum şi a unui sistem de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor de 

educaţie timpurie.  

O altă problemă ţine de integrarea eficientă a metodologiilor interactive, centrate pe 

cel ce învaţă în practica cotidiană. O bună parte din cadrele didactice din instituţiile 

preşcolare aplică metode specifice învăţămîntului primar, transformînd tacit grădiniţa în 

şcoală, ceea ce nu este corect din perspectiva principiilor educaţiei preşcolare şi centrării pe 

copil. Este necesară şi o revizuire a metodologiei de predare în clasa I a învăţămîntului 

primar, punînd mai mult în valoare valenţele jocului şi asigurînd o continuitate în educaţie.  

Sistemul de monitorizare, evaluare şi asigurare a calităţii rezultatelor şcolare nu este 

racordat la prevederile curriculare privind formarea de competenţe, la rigorile 

programelor internaţionale de evaluare. 

Cu toate că analiza situaţiei şcolare la sfîrşitul anului şcolar 2014-2015 denotă o 

dinamică pozitivă a rezultatelor la studii,  se constată o discrepanţă între notele elevilor în 

evaluările pe parcurs în şcoli şi notele de la evaluările finale. Se testează un decalaj între 

rezultatele înregistrate  la evaluare la nivel de profesor şi cele  la nivel de evaluare după 

textele Direcţiei Educaţie. Decalaje mari sînt între rezultatele anuale şi notele de la 

examene. La nivel de instiuţii nu se practică simulări de examene. Evaluările pe eşantioan 

reprezantiv nu sînt analizate  şi utilizate în scopul determinării situaţiei reale  de realizare a 

obiectivelor educaţionale.Unii profesori nu cunosc cerinţele de elaborare a testelor, 

materialelor de evaluare 

Scăderea reuşitei calitative în cadrul examenelor de bacalaureat a fost determinată 

de mai mulţi factori: numărul mare de candidaţi într-o sală de  examene; înăsprirea 

sancţiunilor pentru copiere, monitorizarea video a procesului de desfăşurare a examenelor, 

utilizarea dispozitivului de testare a metalelor pentru ingrădirea accesului la telefonul 

mobil, creşterea complexităţii testelor de evaluare şi a obiectivităţii verificării lucrărilor.  

Lipsa diferitelor standarde şi aplicarea deficientă a celor existente reprezintă o 

constrîngere importantă în construirea unui sistem educaţional bazat pe performanţe. 

Standardele de eficienţă a învăţării la fiecare dintre disciplinele şcolare, elaborate în 2010, 

nu au devenit un instrument de lucru eficient pentru cadrele didactice, majoritatea acestora 

neştiind cum să le aplice.  Standardele de calitate din perspectiva şcolii prietenoase 

copilului au fost aprobate în 2013, dar pentru ca acestea să devină un instrument real de 

evaluare a calităţii instituţiei educaţionale, este nevoie de programe de abilitare a cadrelor 

didactice şi manageriale. Lipsa standardelor profesionale pentru cadrele didactice şi 

manageriale face imposibilă realizarea unei evaluări adecvate a performanţei acestora şi, 

respectiv, construirea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă.  

Competenţele profesionale ale cadrelor didactice şi dezvoltarea acestora nu sînt  

racordate la schimbările din sistemul educaţional. 
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Diminuarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice afectează negativ 

calitatea învăţămîntului şi nu contribuie la dezvoltarea unei societăţi şi a unei economii 

bazate pe cunoaştere. Scăderea calităţii resurselor umane din sistemul educaţional este o 

derivată a mai multor factori: instabilitatea economică şi schimbările demografice, care au 

determinat migraţia resurselor umane peste hotarele ţării, dar şi scăderea prestigiului 

profesiei ca urmare a erodării importanţei educaţiei în societate. 

E necesară  îmbunătăţirea  asistenţei metodice a  cadrelor didactice prin 

diversificarea  formelor de activitate: conferinţe, ateliere de lucru, seminare,  traininguri, 

susţinerea  implementarii noilor conţinuturi, strategii şi metodologii didactice. 

Perfecţionarea profesională trebuie să devină o necesitate vitală. 

Lipsa unui sistem echitabil de retribuire a muncii în sistemul educaţional, gradul de 

competenţă al cadrelor, discriminarea educatorilor în raport cu alte categorii de cadre 

didactice generează probleme atît la nivel de proces, cît şi la nivel de rezultate. 

Procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt preşcolar este asigurat de 186 cadre 

didactice (la 1.01.2015) dintre care doar  107 (57,53%) de cadre didactice au studii 

pedagogice,  

Peste 20 ani de experienţă de lucru au 47% din cadre şi doar 51,61% au grade 

didactice, ceea ce indică evidente probleme ce ţin de competenţele lor profesionale.  

Asupra motivaţiei angajaţilor din domeniul educaţiei timpurii şi opţiunea tinerilor 

pentru această profesie influenţează negativ  discrepanţa între condiţiile de lucru ale 

educatorilor şi cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar: timpul  de lucru, norma 

didactică, salariul, concediul, fapt care şi generează fluctuaţia cadrelor din sistem. 

Numărul cadrelor didactice din învăţămîntul general s-a diminuat continuu, dar la o 

rată mult mai scăzută decît cel al elevilor. Ca rezultat, între 2000 si 2013, raportul elevi/ 

profesor s-a micşorat de la 15 la 11,0. În acelaşi timp, în ultimul deceniu, se constată o 

îmbătrînire rapidă a corpului profesoral: în 2015, 16,44% din cadrele didactice erau de 

vîrstă pensionară, în comparaţie cu 7,2% în 2003.  

Programul de susţinere a cadrelor didactice tinere, aprobat în 2005, şi-a propus 

ameliorarea situaţiei din sistem, dar impactul lui a fost limitat: 20% din tinerii specialişti 

repartizaţi în cadrul programului au părăsit instituţiile de învăţămînt la expirarea perioadei 

de acordare a subvenţiilor.  

Înaintarea în vîrstă a corpului didactic nu este însoţită şi de creşterea calificării 

acestuia. Ponderea persoanelor cu grad didactic unu -12,4 % (8,6% pe republică) şi 

superior – 1,5% (2,1% pe republică) în învăţămîntul general este relativ mică, iar 

majoritatea lor o constituie cadre pensionare şi prepensionare.  

Distribuţia cadrelor de conducere după vechimea în muncă arată că 47,9% de 

conducători din învăţămîntul general sînt de vîrsta de peste 50 de ani.  Această situaţie este 

acutizată de calitatea scăzută a cadrelor didactice tinere care acced în sistem: la 

specialităţile pedagogice se înregistrează cele mai mici medii la admitere. În acest sens, se 

impune ridicarea prestigiului profesiei de pedagog, şi realizarea acţiunilor concrete de 

orientare profesională şi ghidare în carieră. 

În pofida numărului mare de cadre didactice pregătite în instituţiile de învăţămînt 

pedagogic, deficitul de cadre persistă. La noi încă sînt necesre 6 cadre didactice. 

Deseori, cadrele didactice nu dispun de o calificare adecvată. Astfel, în educaţia 

preşcolară, 42,47% (47,2% pe republică) din cadrele didactice n-au studii de specialitate.  

Atestarea cadrelor didactice/de conducere constituie actualmente un factor important în 

avansarea profesională în cariera didactică, dar mecanismul de realizare al acesteia este 
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unul depăşit. Este nevoie de un sistem de evaluare axat pe performanţe, care să  asigure 

obiectivitatea evaluării şi modernizarea sistemului de evaluare a cadrelor didactice/ de 

conducere, avînd ca fundament tendinţa de îmbunătăţire a calităţii acestui proces prin 

sistemul de credite profesionale, care vor asigura transparenţa şi obiectivitatea în acordarea 

şi confirmarea gradelor didactice, după principiul: inteligenţă şi profesionalism. 

În condiţiile autonomiei financiare s-a reconceptualizat rolul managementului 

instituţional. Profilul directorului instituţiei de învăţămînt s-a schimbat de la manager de 

proces către administrator de sistem: managerului instituţiei, pe lîngă sarcina de asigurare 

a calităţii procesului de instruire, i-a revenit şi responsabilitatea managementului 

resurselor umane, în calitatea sa de angajator şi ordonator de buget, cu noi atribuţii în 

planificare.  

Practicile de numire a directorilor de instituţii de învăţămînt prin ordin, fără concurs, 

pentru o perioadă nedeterminată, nu au încurajat competiţia şi promovarea celor mai buni 

manageri în sector. În momentul de faţă, din numărul total de 33 de instituţii de învăţămînt 

preşcolar, 28 (85%) de conducători sînt numiţi pe o perioadă nedeterminată. În sistemul 

preuniversitar - 12(36%) conducători. Această stare de lucruri are drept consecinţă şi lipsa 

unui sistem de responsabilizare a managerilor bazat pe rezultate.  

Noul Regulament de selectare şi angajare a managerilor instituţiilor de învăţămînt 

prin concurs, chemat să asigure transparentă şi imparţialitatea în selectarea managerilor 

instituţiilor de învăţămînt, la etapa dată, este prea sofisticat, iar din cauza că curriculumul 

de formare iniţială a cadrelor didactice nu conţine componenta managerială avem lipsa 

pregătirii corespunzătoare a cadrelor didactice pentru funcţia managerială, conform 

cerinţelor invocate.  
 

 

 

 

ACŢIUNI ŞI ORIENTĂRI STRATEGICE  

 

       În urma activităţii de diagnoză, realizată prin analiza SOWT (puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi, riscuri /ameninţări) şi analiza PESTE (contextul politic, economic, 

social, tehnologic, ecologic), Direcţia Generală Educaţie şi instituţiile educaţionale din 

subordine îşi propun, pentru anii 2015-2020, atingerea următorului   

OBIECTIV GENERAL: 

Dezvoltarea sistemului educaţional criulenean din perspectiva accesului, relevanţei, 

calităţii prin valorificarea particularităţilor şi necesităţilor social - economice 

demografice şi educaţionale locale. 

 

DIRECŢII STRATEGICE 
DIRECŢIA STRATEGICĂ I: 

SPORIREA ACCESULUI ŞI A GRADULUI DE PARTICIPARE LA EDUCAŢIE  

Obiective specifice: 

1.1 Extinderea accesului la educaţia timpurie de calitate, astfel încît să fie asigurată 

sporirea ratei de includere în educaţia preşcolară: 

 - a copiilor de 3-6 ani de la 87,4%, în 2015, pînă la 95,4 %, în 2020; 

 - a copiilor de 6-7 ani – de la 96,2%, în 2015, pînă la 99%, în 2020 
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1.2. Asigurarea accesului la învăţămîntul general obligatoriu şi de 12 ani (colegiu, liceu 

sau studii secundare profesionale), astfel încît, pînă în anul 2020, rata de înrolare a 

persoanelor de pînă la 19 ani să fie de 100%. 

1.3. Sporirea  accesului la studii de calitate prin optimizarea reţelei şcolare şi prin 

consolidarea capacităţilor a 7 şcoli de circumscripţie. 

1.4  Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de sistem educaţional, astfel încît 

să se realizeze o creştere anuală cu cel puţin 10% a ratei de acces a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale la educaţie. 

1.5 Asigurarea condiţiilor şi implementarea acţiunilor în vederea îmbunătăţirii frecvenţei 

şi reducerii abandonului şcolar în învăţămîntul primar şi secundar general cu cel puţin 1% 

anual. 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 2:  

ASIGURAREA RELEVANŢEI STUDIILOR PENTRU VIAŢĂ, CETĂŢENIE ACTIVĂ 

ŞI SUCCES ÎN CARIERĂ 

Obiective specifice: 

2.1 Asigurarea unei educaţii timpurii centrate pe copil şi a tranziţiei de succes către şcoală 

2.2. Asigurarea relevanţei studiilor în învăţămîntul primar şi secundar general. 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 3: 

 INTEGRAREA EFICIENTĂ A TIC ÎN EDUCAŢIE 

Obiective specifice: 

3.1 Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea instituţiilor de învăţămînt cu 

echipamente moderne, utile procesului de studii. 

3.2. Dezvoltarea competenţelor digitale prin elaborarea şi aplicarea conţinuturilor 

educaţionale digitale în procesul de învăţămînt. 

3.3. Creşterea eficacităţii şi eficientizarea managementului şcolar la nivel de sistem, şcoală 

şi clasă prin intermediul tehnologiilor informaţionale. 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 4: 

DEZVOLTAREA, SPRIJINIREA ŞI MOTIVAREA CADRELOR DIDACTICE 

PENTRU ASIGURAREA EDUCAŢIEI DE CALITATE 

Obiective specifice: 

4.1. Sporirea atractivităţii profesiei de cadru didactic, atragerea şi menţinerea cadrelor 

performante în sistem, astfel încît vîrsta medie a cadrelor didactice în sistemul de 

învăţămînt să scadă cu 3 ani pînă în 2020 şi rata abandonului timpuriu al activităţii 

didactice să se diminueze cu 10%. 

4.2. Asigurarea unui echilibru cantitativ între  oferta şi cererea de cadre didactice, astfel 

încît procesul de studii în toate instituţiile sistemului să fie asigurat integral cu cadre 

didactice calificate pe discipline de studiu. 

4.3. Formarea profesională continuă a cîte cel puţin 5% anual din numărul total de 

personal didactic şi managerial în problematica asigurării accesului relevanţei şi calităţii 

educaţiei. 

 4.4 Dezvoltarea deprinderilor profesionale şi asigurarea asistenţei metodice de calitate, 

astfel încît perfecţionarea profesională să devină o necesitate vitală. 

 

DIRECŢIA STRATEGICĂ 5: 
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ASIGURAREA COEZIUNII SOCIALE PENTRU OFERIREA UNEI EDUCAŢII DE 

CALITATE 

Obiective specifice: 

5.1. Responsabilizarea comunităţi civile şi a părinţilor pentru necesitatea asigurării unei 

educaţii de calitate. 

5.2. Dezvoltarea relaţiilor constante de colaborare între toţi actorii educaţionali pentru 

crearea unui sistem funcţional de monitorizare a situaţiei copiilor din diferite categorii de 

familii; 

5.3. Sporirea participării elevilor la procesul  de luare a deciziilor, inclusiv la elaborarea, 

implementarea şi evaluarea politicilor educaţionale 

5.4. Promovarea parteneriatelor pentru educaţie 

5.5 Asigurarea unui mediu şcolar protectiv, capabil să prevină violenţa faţă de copii şi să 

intervină promt pentru identificarea, referirea şi asistenţa copiilor victime ale violenţei. 
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OBIECTIVE STRATEGICE, ACŢIUNI PRIORITARE ŞI REZULTATE SCONTATE 

 

ACCES LA EDUCAŢIE ŞI ŞANSE EGALE 

 

OBIECTIV STRATEGIC 1:  

SPORIREA ACCESULUI ŞI A GRADULUI DE PARTICIPARE LA EDUCAŢIE 

Tabelul 39.  Obiectiv strategic 1: sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie. 
 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni Rezultate preconizate 
Termen de 

relizare 
Indicatori de perfornmanţă 

 

1.1 Extinderea accesului la 

educaţia timpurie de 

calitate, astfel încît să fie 

asigurată sporirea ratei de 

includere în educaţia 

preşcolară: 

 - a copiilor de 3-6 ani de la 

87,4%, în 2015, pînă la 95,4 

%, în 2020; 

- a copiilor de 6-7 ani – de la 

96,2%, în 2015, pînă la 99%, 

în 2020. 

Diversificarea serviciilor de educaţie 

timpurie pentru a răspunde mai bine 

necesităţilor individuale ale copilului şi 

celor locale. 

 

Identificarea timpurie a necesităţilor 

individuale ale copiilor pe domenii de 

dezvoltare şi intervenţia precoce în 

vederea abilitării/reabilitării acestora. 

 

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de 

instituţii pentru asigurarea accesului 

tuturor copiilor la educaţia de calitate 

prin renovarea şi construcţia instituţiilor 

preşcolare în funcţie de necesităţile 

locale. 

 

Abordarea sistemică a serviciilor de 

educaţie timpurie prin promovarea 

colaborării dintre educaţie, ocrotirea 

sănătăţii şi asistenţa socială prin oferirea 

de servicii integrate. 

90% în 2017 şi 96% în 2020 

de copii de 3-6 ani înrolaţi în 

educaţia preşcolară 

 

98% în 2017 şi 99% în 2020 

de copii de 6-7 ani înrolaţi în 

educaţia preşcolară 

 

2 instituţii preşcolare 

reabilitate,  

 

5 instituţii preşcolare 

reabilitate. 

 

Servicii integrate (serviciile 

sociale primare, servicii 

sociale specializate,  echipa 

mobilă, advokasy  

 

 

2015-2020 

Indicatori de rezultat: 

1. Rata de înrolare în 

educaţia preşcolară a copilor 

de 3-6 ani; 

2. rata de înrolare în educaţia 

preşcolară a copilor de 6-7 

ani 

 

Indicatori de eficienţă: 

1.Rata de cadru didactic/ 

copii,  

2. Cheltuieli medii pentru 

educaţia şi întreţinerea unui 

copil în grădiniţă; 

 

Indicatori de produs: 

1.Numărul de unităţi 

preşcolare 

renovate/reabilitate 

2 nr. de servici integrate 

3. nr. de centre de resurse 
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1.2. Asigurarea accesului la 

învăţămîntul general 

obligatoriu şi de 12 ani 

(colegiu, liceu sau studii 

secundare profesionale), 

astfel încît, pînă în anul 

2020, rata de înrolare a 

persoanelor de pînă la 19 

ani să fie de 100%. 

 

 

 

Implementarea de programe de 

responsabilizare a familiei, 

administraţiei publice locale, 

comunităţii, instituţiilor de învăţămînt 

privind asigurarea accesului tuturor 

copiilor/ elevilor la educaţie de calitate. 

 

Elaborarea şi implementarea măsurilor 

de prevenire şi diminuare a abandonului 

şcolar. 

 

Extinderea ofertei de servicii 

psihopedagogice şi de consiliere în 

carieră.  

 

Diversificarea activităţilor 

extracurriculare.  

 

98% în 2017 şi 99% în 2020 

de copii înrolaţi în 

învăţămîntul primar; 

99,6% în 2017 şi 99, 9% în 

2020 de elevi înrolaţi în 

învăţămîntul gimnazial; 

100% înrolare a persoa-nelor 

de pînă la 19 ani  

 

Atingerea cotei de 0% a 

abandonuliui şcolar  

 

Satisfacerea necesităţilor şi 

sporirea interesului a 100% 

din absolvenţii gimnaziului 

pentru continuarea studiilor - 

în lisee, colegii sau  şcoli 

profesionale; 

 

2015-2020 

 

Indicatori de rezultat: 

1. Ratele de înrolare în 

învăţămîntul primar, 

gimnazial şi  a persoanelor 

de pînă la 19 ani să fie de 

100%. 

Indicatori de eficienţă: 

1. Cheltuieli pentru educaţia 

şi întreţinerea unui elev;  

2. cota redusă a abandonului 

şcolar; 

Indicatori de produs: 

1. nr. de servicii psihopeda-

gogice şi de consiliere în 

carieră 

2. nr de programe de respon-

sabilizare elaborate; 

Nr de copii cu CES integraţi. 

 

1.3. Sporirea  accesului la 

studii de calitate prin 

optimizarea reţelei şcolare şi 

consolidarea capacităţilor a 

7 şcoli de circumscripţie 

 

1.3.1 Eficientizarea reţelei de instituţii 

de învăţămînt general în concordanţă cu 

perspectivele de dezvoltare raională/ a 

localităţilor şi cu situaţia demografică  

 

1.3.2 Extinderea/reparaţia blocurilor de 

studiu   

 

1.3.4 Modernizarea infrastructurii 

 

1.3.5 Dotarea şcolilor cu TICE moderne 

 

3 gimnazii reorganizate în 

şcoli primare grădiniţe; 

5 instituţii cu statut de şcoli 

de circumscripţie:  

 

10 blocuri reparate prin 

fondul de eficienţă 

energetică, 22 de noduri 

sanitare interne; 25 de reţele 

electrice renovate 

50% de TIC din şcoli - 

renovată, 70% de TIC - 

dotată cu soft-uri  

educaţionale,  

1 Soft registrului el-nic; 

 Indicatori de rezultat: 

- rata instituţiilor de 

circumscripţie consolidate 

indicatori de eficienţă:  

- Rata cadru didactic/elevi; 

- rata utilizării spaţiului; 

- Cheltuieli medii pentru 

întreţinerea instituţiei 

Indicatori de produs:  

-nr de şcoli reorganizate; 

- nr şcolilor de circumscrip. 

- nr.de blocuri reparate, 

infrastructură renovată 

- soft-uri instalate, 

1.4  Promovarea şi Dezvolarea cadrului  normativ pentru - Cadre didactice de sprijin 2015-2020 Indicatori de rezultat: 
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asigurarea educaţiei 

incluzive la nivel de sistem 

educaţional, astfel încît să se 

realizeze o creştere anuală 

cu cel puţin 10% a ratei de 

acces a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale la 

educaţie. 

 

asigurarea asistenţei psihopeda-gogice 

necesare dezvoltării copilului cu CES 

(servicii, centre, cadru didactic de 

sprijin, psiholog, asistent social etc.). 

Asigurarea infrastructurii şi a condiţiilor 

materiale propice pentru o educaţie 

incluzivă - crearea serviciilor de suport 

pentru asigurarea educaţiei incluzive, 

conform Standardelor minime de calitate 

pentru serviciile de suport ( 

Consolidarea capacităţilor instituţionale 

prin dotarea cu materiale şi  echipamente 

necesare pentru instruirea şi asistenţa 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, 

incluşi în învăţămîntul de masă. 

Asigurarea mediului favorabil al 

instituţiilor de învăţămînt pentru accesul 

a diferitor categorii de copii cu CES. 

în fiecare din cele  33 de 

instituţii;  

- 9 psihologi de circumscrip; 

- CRIE în 33 de şcoli;  

- SAP completat, servicii  

- număr în creştere a copiilor 

cu CES încadraţi în 

programe de educaţie 

- servicii dezvoltate (echipă 

mobilă, „advokasy” ş.a.) 

 

Condiţii fizice pentru 

facilitarea mişcării copiilor 

cu deficienţe locomotorii : 

pantă de acces, bară, noduri 

sanitare adaptate etc,- în 

bază de necesităţi); 

Mediu prietenos 

Rata instituţiilor care dispun 

de CREI, servicii dezvoltate, 

cadre de sprijin, condiţii 

specifice: pante de acces, 

bare, noduri sanitare 

adaptate 

Iindicatori de eficienţă:  

- Rata copiilor cu CES  

integraţi 

- Cheltuieli pentru întreţine-

rea educaţiei incluzive ;  

- rata medie cheltuieli de 

personal/înttrrţinere 

Indicatori de produs:  

-nr de cadre de sprijin angaj. 

-nr de CREI; 

- nr de copii cu CESincluşi 

în şcoala de masă în 

rezultatul reformării sistem 

rezidenţial; 

1.5 Asigurarea condiţiilor şi 

implementarea acţiunilor în 

vederea îmbunătăţirii frec-

venţei şi reducerii abando-

nului şcolar în învăţămîntul 

primar şi secundar general 

cu cel puţin 1% anual. 

 

Elaborarea şi implementarea 

Programului raional şi planului de 

acţiuni pentru combaterea abandonului 

şcolar în învăţămîntul primar şi secundar 

general. 

Organizarea campaniilor de informare şi 

conştientizare pentru părinţi despre 

necesitatea şcolarizării şi încadrării 

copiilor în învăţămîntul obligatoriu şi 

despre necesitatea continuării studiilor.  

Îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare 

privind frecventarea şcolii şi reuşita 

şcolară. 

-10% reducere  a lipselor 

nemotivate şi îmbunătăţirea 

frecvenţei elevilor din 

categoria celor de risc 

 

-1% reducere aabandonului 

şcolar 

 

-2% creşterea reuşitei 

şcolare şi diminuarea 

eşecului şcolar 

 

2015-2020 Indictori  de eficienţă: 

-Rata îmbunîtăţirii 

frecvenţei: 

-Rata reducerii abandonului 

şcolar; 

-rata reuşitei şcolare 

 

Indicatori  de produs: 

- Nr de copii readuşi pe 

băncile şcolii;  

- Nr de copii care şi-au 

îmbunătăţit frecvenţa, --nr 

de copii reabilitaţi la 

învăţătură 
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OBIECTIV STRATEGIC 2:  

ASIGURAREA RELEVANŢEI STUDIILOR PENTRU VIAŢĂ, CETĂŢENIE ACTIVĂ ŞI SUCCES ÎN CARIERĂ 

Tabelul 40. Obiectiv strategic 2: asigurarea relevanţei studiilor pentru viaţă, cetăţenie activă şi succes în carieră. 
 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni Rezultate preconizate 
Termen de 

relizare 

Indicatori de 

perfornmanţă 

 

2.1.Asigurarea unei educaţii 

timpurii centrate pe copil şi a 

tranziţiei de succes către 

şcoală. 

 

Formarea continuă la nivel local a 

cadrelor didactice şi manageriale  pentru 

aplicarea eficientă şi corectă a 

standardelor de dezvoltare a copilului de 

la naştere pînă la 7 ani. 

Evaluarea performanţei cadrelor 

didactice implicate în educaţia timpurie 

în baza standardelor profesionale. 

Implementarea metodologiei şi  

instrumentelor de evaluare a gradului de 

pregătire pentru şcoală.  

Monitorizarea nivelului de dezvoltare a 

copiilor de vîrstă timpurie în baza 

standardelor de dezvoltare a copilului de 

la naştere pînă la 7 ani. 

 Cadre didactice formate 

pentru aplicarea eficientă şi 

corectă a standardelor de 

dezvoltare a copilului  

 

Personal motivat; Creşterea 

profesionalismului;  

 

Copii bine pregătiţi pentru 

şcoală; 

 

Copii dezvoltaţi; 

 

 

 

2015-2020 Indicatori de produs: 

Nr. de cadre didcatice 

formate; 

Nr de cadre didactice 

evaluate; 

Nr de seminare de formare; 

 Indicatori de eficienţă: 

Rata personaluli format şi 

celui evaluat; 

Cheltuieli pentru 

formare/evaluare; 

Indicatori de rezultat: 

Nivelul de pregătire a 

copiilor către şcoală 

 

2.2. Asigurarea relevanţei 

studiilor în învăţămîntul 

primar şi secundar general. 

 

implementarea curricula pentru 

învăţămîntul preuniversitar din 

perspectiva relevanţei competenţelor 

achiziţionate  pentru viaţă (competenţe 

digitale, abilităţi de comunicare eficientă 

în limba română şi cel puţin două limbi 

moderne, de negociere, lucru în echipă, 

luarea deciziilor, rezolvare în comun a 

problemelor, abilităţi de gîndire critică, 

stimularea creativităţii şi a inovării, 

abilităţi de gîndire şi management 

Cadre didacice bine 

pregătite privitor la 

formarea competenţelor 

pentru viaţă la discipoli; 

 

Proces educaţional relevant 

 

Elevi motivaţi în 

achiziţionarea 

competenţelor pentru viaţă; 

 

2015-2020 Indicatori de rezultat: 

-Ponderea elevillor care au 

susţinut BACul; 

-Gradul de încadrare a 

absolvenţilor cl a IX-a  

în colegii, şcoli 

profesionale şi licee;  

-Gradul de integrare 

socială a absolvenţilor 

după finisarea studiilor; 

Indicatori de eficienţă: 
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strategic, de gestionarea propriului 

proces de învăţare, de management al 

informaţiei, competenţe de incluziune 

financiară, educaţie pentru mediu, 

educaţie pentru sănătate, educaţie 

antreprenorială, etc.) , centrării pe elev. 

Promovarea curriculumului la decizia 

şcolii (CDŞ) şi abilitarea cadre-lor 

didactice pentru  proiectarea CDŞ. 

Formarea cadrelor didactice în utilizarea 

conţinuturilor şi instrumentelor didactice 

şi de evaluare digitale.  

Implementarea standardelor de evaluare 

a elevilor în învăţămîntul preuniversitar. 

diversificarea  activităţii opţionale şi 

extraşcolare, a educaţiei nonformale 

Beneficiari satisfăcuţi 

(elevi, părinţi, societate)   

 

 

 

 

 

Cadre didactice competente 

în elaborarea CDŞ 

 

Cadre didcatice  formate în 

utilizarea conţinuturilor şi 

instrumentelor didactice şi 

de evaluare digitale. 

 

Interes sporit al elevilor 

 

-calitatea susţinerii BAC-i 

-rata continuării studiilor în 

licee;  

-Rata absolvenţilor 

înmatriculaţi la facultate; 

-ponderea curriculei la 

decizia şcolii; 

Indicatori de produs: 

-nr. de cadre didactice 

formate/perfecţionate; 

-nr de instituţii care au 

proiecte şi activează după 

CDS; 

-Nr de CDŞ, aprobate  DE; 

-Nr. de absolvenţi cuprinşi 

în diferite forme de 

continuare a studiilor; 

 

OBIECTIV STRATEGIC 3:  

INTEGRAREA EFICIENTĂ A TIC ÎN EDUCAŢIE 

Tabelul 41. Obiectiv strategic 3: integrarea eficientă a tic în educaţie. 
 

Obiective specifice 
Activităţi/acţiuni 

Rezultate preconizate 
Termen de 

relizare 

Indicatori de 

perfornmanţă 

 

3.1. Sporirea accesului la 

educaţie de calitate prin 

dotarea instituţiilor de 

învăţămînt cu echipamente 

moderne, utile procesului de 

studii. 

 

3.1.1. Realizarea proiectului „Un 

notebooke pentru fiecare clasă” în 33 de 

şcoli, şi a proiectului „Un notebooke 

pentru fiecare grădiniţă”, în 33 de 

grădiniţe,   începînd cu an.şc 2015/16 

3.1.2. Elaborarea unui plan pe termen 

mediu de dotare a instituţiilor de 

învăţămînt cu tehnică modernă, acces la 

Internet pe bandă largă şi infrastructura 

Toate clasele/diriginţii de 

clasă dotate cu cîte un 

notebooke;   

Toate instituţiile preşcolare 

dotate cu cîte un notebooke; 

 

Softuri educaţionale pentru 

table interactive 

 

2015-2020 Indicator de rezultat: 

Ponderea calculatoarelor 

performante; 

Rata instituţiilor dotate cu 

table interactive; 

%  instituţ. dotate/ cu TIC  

Indicatori de eficienţă: 

Rata elevi/calculator; 

Rata profesorilor ce 
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necesară implementării cu succes TIC  în 

procesul educaţional,  

3.1.3. Dotarea bibliotecilor şcolare cu 

tehnică modernă şi acces la Internet în 

scopul satisfacerii necesităţilor de 

informare şi documentare a elevilor şi 

cadrelor didactice. 

3.1.4. Promrovarea accesului la educaţie 

de calitate prin implementarea modelelor 

de învăţămînt la distanţă, în special 

pentru elevii din şcolile mici păstrate. 

3.1.5. organizarea promovării a bunelor 

practici a cadrelor didactice de 

acces/dotare/utilizare a TIC prin 

seminare, pagini de socializare, site-uri 

3.1.6. Dotarea şcolilor cu echipament 

special, necesar pentru instruirea 

persoanelor cu dizabilităţi.  

Instituţii dotate cu TIC 

 

Biblioteci dotate cu 

calculatoare conectate la 

Internet 

 

 

Cadre didactice şi elevi 

motivate pentru 

învăţămîntul la distanţă;  

 

Bune practici pomovate 

Instituţii cu site-uri şi 

pagină Facebook;  

Centre de resurse pentru 

educaţia incluzivă dotate cu 

echipament  

utilitzează TIC în procesul 

educaţional 

Indicatori de produs: 

Nr de calculatoare în şcoli 

şi nr de calulatoare în 

grădiniţe; 

 

Nr de soft-uri pentru table 

interactive; nr instituţiilor 

conectate la interenet prin 

fibră optică/bandă largă.  

Nr de biblioteci dotate cu 

calculatoare; 

Nr de instituţii cu site, sau 

pagină Facebook; 

Nr de Centre de resurse 

pentru educaţia incluzuvă 

dotate TIC; 

 

 

3.2. Dezvoltarea 

competenţelor digitale prin 

elaborarea şi aplicarea 

conţinuturilor educaţionale 

digitale în procesul de 

învăţămînt. 

 

3.2.1. Formarea şi  motivarea cadrelor 

didactice pentru utilizarea TIC în 

educaţie, inclusiv în scopul  creării  şi 

publicării  propriilor conţinuturi digitale. 

3.2.2. Monitorizarea frecventării cursu-

rilor de perfecţionare în care se utilizea-

ză sau se promovează TICE. 

3.2.3. Crearea unei platforme educaţio-

nale unice la nivel de raion care să 

cumuleze registrele electronice din şcoli  

şi  să poată fi accesată de toţi beneficarii; 

3.2.4. Utilizarea TIC în procesul de 

examinare şi evaluare. 

3.2.5 Crearea bazei de date a 

conţinuturilor digitale elaborate de către 

cadrele didactice din raion. 

Cadre didactice competente 

în utilizarea TIC şi în 

elaborarea propriilor 

conţinuturi digitale; 

 

Elevi, părinţi cu competenţe 

digitale formate 

 

Interes sporit faţă de 

realizarea finalităţilor la 

diferite cicluri ale învăţării 

 

  

 Indicatori de produs; 

-nr de cadre didactice 

formate/perfecţionate;  

baza de date creată; 

 

Indicatori de eficienţă: 

-Rata profesorilor 

formaţi/perfecţionaţi  

-Rata cheltuielilor pentru 

dezvoltarea competenţelor 

digitale 

 

Indicatori de rezultat: 

-Ponderea cadrelor 

didactice care elaborează 

propriile conţinuturi 
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digitale; 

 

3.3. Creşterea eficacităţii şi 

eficientizarea managementului 

şcolar la nivel de sistem, şcoală 

şi clasă prin intermediul 

tehnologiilor informaţionale. 

3.3.1. Implementarea Sistemului 

Informaţional de Management 

Educaţional, care cuprinde registrul 

şcolilor, elevilor şi al profesorilor, cu 

monitorizarea introducerii sistematice  şi 

corecte a datelor din şcoli. 

3.3.2. Îmbunătăţirea managementului 

şcolar prin asigurarea procesului de  

instruirea personalului  de conducere cu 

softuri de management al şcolii 

(contabilitate, planificare bugetară etc.). 

3.3.3. Sporirea calităţii procesului de 

predare-învăţare, a evidenţei 

performanţei elevilor şi a comunicării 

între elev, profesori şi părinţi prin 

introducerea în şcoli a managementului 

electronic al clasei: „Registru şcolar” şi 

„Agenda elevuliui” 

 

Acces la Sistemul 

informaţional de 

management educaţional;  

 

Manageri formaţi în 

domeniul managementului 

financiar (contabilitate, 

planificare bugetară), 

elaborare de proiecte, 

achiziţii publice 

 

 

Transparenţa în procesul de 

predare învăţare şi în 

evidenţa performanţei 

elevilor. 

 

Management şcolar eficient 

 

Indicatori de rezultat: 

-Ponderea managerilor 

formaţi în management 

ptin TIC; 

-Gradul de implicare a 

părinţilor în procesul 

educaţional al copilului; 

Indicatori de eficienţă: - 

ponderea instituţiilor care 

au implementat „Registru 

şcolar” şi „Agenda 

elevului” 

 

Indicatori de produs: 

-Nr. de soft-uri ”Registru 

electronic” 

-Nr de manageri formaţi în 

domeniul managementului; 

 

 

OBIECTIV STRATEGIC 4:  

DEZVOLTAREA, SPRIJINIREA ŞI MOTIVAREA CADRELOR DIDCATICE PENTRU ASIGURAREA EDUCAŢIEI DE 

CALITATE 

Tabelul 42. Obiectiv strategic 4: dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor didcatice pentru asigurarea educaţiei de 
calitate. 
 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni Rezultate preconizate 
Termen de 

realizare 
Indicatori de performanţă 
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4.1. Sporirea atractivităţii 

profesiei de cadru didactic, 

atragerea şi menţinerea 

cadrelor performante în 

sistem, astfel încît vîrsta 

medie a cadrelor didactice 

în sistemul de învăţămînt să 

scadă cu 3 ani pînă în 2020 

şi rata abandonului 

timpuriu al activităţii 

didactice să se diminueze cu 

10%. 

4.1.1.Promovarea imaginii şi statutului 

cadrului didactic prin intermediul  mass-

media. 

4.1.2. Motivarea şi stimularea  cadrelor 

didactice prin corelarea salarizării cu 

performanţa profesională individuală. 

4.1.3. Formarea personalului administrativ 

şi tehnic din  şcoli şi grădiniţe în vederea 

însuşirii noilor funcţii instituţionale,  

motivarea pentru performanţe întru 

consolidarea capacităţii instituţiei. 

4.1.4 Promovarea în carieră a cadrelor, în 

dependenţă de rezultate şi performanţe 

profesionale. 

4.1.9. Acordarea unui ajutor material unic 

cadrelor didactice tinere la angajare pentru 

procurarea de suporturi didactice şi a altor 

materiale necesare în activitatea didactică. 

4.1.11. Asigurarea facilităţilor acordate  

cadrelor didactice tinere care se angajează  

în instituţiile de învăţămînt din localităţile 

rurale. 

Cadre didactice motivate în 

creştere profesională; 

 

- cadre didctice  competente 

menţinute în sistem;  

 

- cadre didactice  

promovate şi stimulate în 

dependenţă de  competenţă 

şi performanţă; 

 

-politici depolitizate de 

recrutare a cadrelor de 

conducere; 

 

- cadre didactice tinere în 

sistem; 

 

 

 

 

2015-2020 Indicatori de rezultat: 

Materiale publicate în presă, 

pe reţelele de socializare, pe 

site-uri despre pedagogi/ 

practici; 

Indicatori de eficienţă: 

-rata diminuării (10% ) a 

abandonului timpuriu  

-ponderea cadrelor didactice 

cu grad didactic; 

- rata diminuării vîrstei medii; 

Indicatori  de produs: 

numărul materialelor 

promoţionale realizate; 

- nr. de instituţii care 

implementează sistemul de 

salarizare corelat cu 

peformanţa profesional 

personală; 

nr. de cadre didcatice tinere 

care beneficiază de surplus la 

salariu;  

4.2. Asigurarea unui 

echilibru cantitativ între  

oferta şi cererea de cadre 

didactice, astfel încît 

procesul de studii în toate 

instituţiile sistemului să fie 

asigurat integral cu cadre 

didactice calificate pe 

discipline de studiu. 

 

4.2.1 Instituirea şi monitorizarea unui 

registru raional al absolvenţilor care-şi fac 

studiile în instituţiile pedagogice; 

4.2.2 Crearea şi gestionarea bazei de date 

a  cadrelor didactice pe niveluri de 

învăţămînt şi discipline de studiu. 

4.2.3. Asigurarea accesului elevilor din 

instituţiile de învăţămînt general la 

serviciile psihologului şcolar.  

4.2.4. Deschiderea accesului persoanelor 

cu experienţă profesională din afara sis-

temului educaţional  la angajare în educa-

ţia tehnologică, orientarea profesională şi 

- absolvenţii autohtoni sînt 

promovaţi la facultăţile 

pedagogice şi  angajaţi în 

cîmpul muncii în şcolile din 

raion; 

- sistemul integral este 

asigurat cu cadre didactice 

calificate la disciplinele de 

studii; 

- elevii au acces la serviciile  

specializate ale psihologului 

şi ale Serviciului de 

Asistenţă Psihopedagogică; 

 

Indicatori de rezultat: 

- rata asigurării disciplinelor 

de studii cu cadre didactice 

calificate;  

Indicatori de produs: 

-Nr de absolvenţi autohtoni 

angajaţi; 

-Baza de date creată la 

disciplinele de studii; 

-Nr de cadre din afara 

sistemului care oferă servicii 

educaţionale; 

Indicatori de eficienţă: 
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ghidarea în carieră a elevilor;  

4.2.5 Promovarea mobilităţii profesionale 

a cadrelor didactice - a profesorului  de 

circumscripţie; 

-acces în instituţii al 

persoanelor cu experienţă 

profesională din afara 

sistemului educaţional   

- rata instituţiilor ce dispun de 

psihologi şcolari; 

- rata profesorilor de 

circumscripţie 

 

4.3. Formarea profesională 

continuă a cîte cel puţin 5% 

anual din numărul total de 

personal didactic şi 

managerial în problematica 

asigurării accesului 

relevanţei şi calităţii 

educaţiei. 

4.3.1 perfecţionarea cadrelor didactice şi 

manageriale privind aplicarea 

tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale în procesul 

educaţional/managerial. 

4.3.2 Perfecţionarea cadrelor didactice şi 

manageriale în problema asistenţei 

psihopedagogice copiilor cu cerinţe  

educaţionale speciale . 

4.3.3 instruirea continuă a educatorilor din 

sistemul preşcolar privind implementarea 

programelor complexe ce ţin de educaţia 

şi dezvoltarea timpurie şi îngrijire a 

copiilor de pînă la 7 ani. 

4.3.4 perfecţionarea învăţătorilor privind 

evaluarea criterială prin discriptori ai 

rezultatelor învăţării. 

Cadre didactice şi 

manageriale competente în 

problema implementării 

TIC; 

Cadre didactice şi 

manageriale competente în 

problema asistenţei 

psihopedagogice copiilor cu 

CES; 

Educatori competenţi în 

implementarea programelor 

complexe ce ţin de educaţia 

şi dezvoltarea timpurie. 

Învăţători competenţi în 

problema evaluării criterială 

prin discriptori ai 

rezultatelor învăţării.   

 Indicatori de produs: 

Numărul de cadre didactice 

perfecţionate în problemele 

TIC; a asistenţei  copiilor cu 

CES; dezvoltării timpurii 

;evaluării criteriale prin 

discriptori; 

 

Indicator de rezulatat: 

Frecvenţa implementării la 

clasă  a TIC; 

 

Indicatori de eficienţă: 

Cheltuieli medii pentru 

finanţare a serviciilor de 

formare profesională 

continuă. 

  

 

4.4 Dezvoltarea 

deprinderilor profesionale şi 

asigurarea asistenţei 

metodice de calitate, astfel 

încît perfecţionarea 

profesională să devină o 

necesitate vitală. 

4.4.1. Îmbunătăţirea  asistenţei metodice a  

cadrelor didactice prin diversificarea  

formelor de activitate: conferinţe, ateliere 

de lucru, seminare,  traininguri. 

 

4.4.2. Susţinerea  şi promovarea 

implementarii noilor conţinuturi, strategii 

şi metodologii didactice.  

 

4.4.3. Ridicarea responsabilităţii pe 

verticală faţă de procesul de atestare a 

cadrelor didactice/de conducere. 

 

Cadre didactice competente, 

cu înalt profesionalism; 

 

 

Formatori locali; 

 

Un sistem bine ajustat de 

atestare a cadrelor 

didactcie: 

 

Mecanisme de stimulare a 

cadrelor didactice 

 

2015-2020 Indicatori de rezultat: 

Rata cadrelor didactice 

atestate; 

Rata cadrelor didactice 

stimulate pentru performanţe; 

 

Indicatori de eficienţă: 

Rata cheltuielilor pentru 

atestare; 

Rata chetuielilor/ stimulare;  

 

Indicatori de produs: 

Nr de publicaţii de promovare 
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4.4.4. Elaborarea şi aplicarea unui 

mecanism de stimulare a performanţelor 

cadrelor didactice. 

a practicilor de implementare 

a noilor strategii şi metode 

didactice 

/ 

 

OBIECTIV STRATEGIC 5:  

ASIGURAREA COEZIUNII SOCIALE PENTRU OFERIREA UNEI EDUCAŢII DE CALITATE 

Tabelul 43: obiectiv strategic 5: asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate. 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni Rezultate preconizate 
Termen de 

realizare 

Indicatori de 

perfornmanţă 

 

5.1. responsabilizarea 

comunităţi civile şi a părinţilor 

pentru necesitatea asigurării 

unei educaţii de calitate. 

 

5.1.1 definirea, stabilirea rolurilor 

comune ale instituţiilor de învăţămînt,   

părinţilor și a comunităţii în educarea 

copiilor în conformitate cu cerinţele ce 

rezidă din politica educaţională  

 

5.1.2 diversificarea formelor de lucru cu 

părinţii (pedagogizare, consiliere, 

colaborare, conlucrare 

 

5.1.3 implicarea comunităţii civile în 

procesul decizional al şcolii prin 

reprezentanţii consiliului de 

administraţie; 

 

5.1.4 motivarea şi stimularea implicării 

părinţilor şi comuntăţii civile în procesul 

de elaborare a politicilor educaţionale. 

Responsabilitate sporită a 

părinţilor, APL (I,II) şi a 

comunităţii faţă de educarea 

copilor;  

 

 

Forme eficiente de lucru cu 

părinţii) 

 

 

Implicare activă a 

comunităţii civile în 

procesul decizional şi de 

administrare a şcolii; 

 

Relaţii  eficiente de 

colaborare școală- familie-

societate; 

2015-2020 Indicatori de rezultat: 

- Responsabilitate şi interes 

sporit a părinţilor, APL 

(I,II) şi a comunităţii faţă 

de educarea copiilor;  

- Relaţii  eficiente şcoală- 

familie-societate;  

Indicatori de eficienţă: 

- Rata deciziilor luate de 

CA la iniţiativa comunit. 

Indicatori de produs: 

- Nr. de activităţi desfăşu-

rate  în comun cu actorii 

din comunitate; 

- nr de părinţi cuprinşi în 

diferite forme de 

pedagogizare 

5.2. Dezvoltarea relaţiilor 

constante de colaborare între 

toţi actorii educaţionali pentru 

crearea unui sistem funcţional 

de monitorizare a situaţiei 

evidenţa și monitorizarea situaţiei 

copiilor rămași temporar fără îngrijirea 

părintească din motivul plecării peste 

hotare; 

organizarea eficientă a timpului liber a 

 

- sistem funcţional de 

monitorizare a situaţiei 

copiilor din diferite 

categorii de familii;  

 Indicatori de rezultat: 

- baza de date a copiilor 

rămaşi temporar fără 

îngrijirea părintească; 

indicatori de eficienţă: 
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copiilor din diferite categorii 

de familii; 

 

copiilor prin implicarea bibliotecilor 

publice, școli de arte, centre de cultură și 

agrement, centre sportive din comunitate 

etc. 

desfăşurarea activităţilor de colaborare 

între Consiliul Elevilor, Consiliul Local 

al Tinerilor și Consiliul Local de pe 

lîngă APL; 

implicarea în rezolvarea problemelor 

copiilor supuși cazurilor de ANET şi 

susţinerea  celor din familiile de risc 

 

- opţiuni/interese  

satisfăcute; 

- soluţionarea oportună a 

problemelor copiilor din 

famlile s/v; 

 

- colaborare  eficientă înre  

actorii educaţionali la nivel 

local; 

 

 

-rata în descreştere a 

cazurilr de ANET; 

-cheltuieli pentru 

şcolarizare; 

- rata în descreştere a delic-

venţei cu participarea 

copiilor din familiile de 

risc 

Indicatori de produs: 

- nr de activităţi 

desfăşurate în comun;  

- nr de copii în situaţie de 

risc susţinuţi; 

 

5.3. Sporirea participării 

elevilor la procesul  de luare a 

deciziilor, inclusiv la 

elaborarea, implementarea şi 

evaluarea politicilor 

educaţionale 

 

5.3.1 Formarea continuă a cadrelor 

manageriale şi didactice în vederea  

integrării conceptelor: drepturile 

copilului, opinia copilului, capacităţile în 

evoluţie ale copilului. 

5.3.2 Instruirea cadrelor manageriale şi 

didactice pentru înţelegerea importanţei 

conceptului de opinie a copilului şi a 

integrării acestuia în demersul 

educaţional. 

5.3.3 Încurajarea constituirii şi susţinerea 

activităţii consiliilor elevilor la nivel 

local şi raional ca platformă de 

comunicare şi de  evaluarea politicilor 

educaţionale. 

Cadre didactice şi 

manageriale fromate  în 

vederea integrării 

conceptelor: drepturile 

copilului, opinia copilului, 

capacităţile în evoluţie ale 

copilului. 

 

 

 

- Elevi implicaţi în procesul 

de luare  a deciziilor şi de 

elaborare a politicilor 

instituţionale în educaţie.  

 Indicatori de rezultat: rata 

de participare  a elevilor în 

procesul decizional; 

Indicatori de produs: 

-Nr de cadre didactice şi 

manageriale formate; 

nr de consilii locale ale 

elevilor viabile, cu 

iniţiativă în elaborarea şi 

evaluarea politicilor 

educaţionale locale; 

indicatori de eficienţă: 

rata iniţiativelor tinerilor în 

pocesul de luare a  

deciziilor; 

 

5.4. Promovarea 

parteneriatelor pentru 

educaţie. 

 

Promovarea schimburilor de experienţă 

între instituţiile de învăţămînt şi cadre 

didactice şi manageriale. 

Promovarea dialogului cu societatea 

civilă şi cu mediul de afaceri pentru 

stabilire a domeniilor de interes comun 

şi pentru rezolvarea problemelor 

Parteneriat viabil; 

 

Proiecte ecologice 

implementate ;  

 

Programe de sprijinire a 

iniţiativelor comunitare de 

2015-2020 indicatori de rezultat : 

probleme educaţionale 

soluţionate în parteneriat; 

 

Indicatoti de eficienţă: 

Rata de particpare a  

mediului de afaceri din 



111 

 

educaţionale şi comunitare. 

Dezvoltarea programelor de sprijinire a 

iniţiativelor comunitare de implicare în 

rezolvarea problemelor educaţionale. 

Implementarea proiectelor ecolo-gice 

comunitare, desfăşurarea sărbători-lor 

tradiţionale, a datelor remarcabile, 

sărbătorilor sportive, de binefacere, etc... 

Iniţierea, proiectarea diferitor programe 

educaţionale comunitare întru 

promovarea valorilor general-umane, 

naţionale, europene. 

implicare în rezolvarea 

problemelor educaţionale 

 

Colaborare eficientă între 

şcoală şi mediul de afaceri 

din localitate în soluţionarea  

problemelor educaţionale şi 

comunitare. 

Nivel în creştere a 

maturităţii morale şi 

spirituale a elevilor. 

 

localitate în soluţionarea  

problemelor educaţionale 

 

Indicatori de produs: 

- nr. de programe de 

sprijinire a iniţiativelor 

comunitare; 

- nr de proiecte ecologice 

implementate 

numărul de activităţi 

desfăşurate în parteneriat;  

 

5.5  Asigurarea unui mediu 

şcolar protectiv, capabil să 

prevină violenţa faţă de copii 

şi să intervină promt pentru 

identificarea, referirea şi 

asistenţa copiilor victime ale 

violenţei. 

 

5.5.1. Formarea continuă la nivel local a 

cadrelor manageriale şi didactice 

referitor la organizarea instituţională şi 

intervenţia lucrătorilor instituţiilor de 

învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului. 

5.5.2 Instruirea cadrelor didactice şi 

manageriale pentru prevenirea violenţei 

faţă de copii şi integrarea politicilor de 

protecţie a copilului în demersul 

educaţional. 

5.5.3. Împuternicirea copiilor, părinţilor 

şi membrilor comunităţii să recunoască, 

să prevină şi să raporteze cazurile de 

violenţă asupra copilului. 

100% de cadre didactice şi 

manageriale manageriale  

formate în domeniul 

organizării instituţionale şi 

intervenţie a lucrătorilor 

instituţiilor de învăţămînt în 

cazurile de ANET;   

100% de cadre didactice şi 

manageriale   formate 

privitor la prevenirea 

violenţei faţă de copii şi 

integrării politicilor de 

protecţie a copilului în 

demersul educaţional. 

2015-2020 Indicatori de produs; 

-Nr. de seminare de 

formare în domeniul 

intervenţiei în cazuri de 

ANET;  

-nr. de cadre didactice şi 

manageriale formate, - nr 

de module însuşite; 

- nr de cazuri soluţionate,  

- nr de copii reabilitaţi 

Indicatori de eficienţă: 

- Rata cazurilor de ANET 

versus celor de delicvenţă 

juvenilă 
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ETAPE ŞI TERMENE DE REALIZARE 

În Programul  de dezvoltare a învăţămîntului din raion pentru  anii 2015-2020,  la 

proiectarea termenelor de implementare s-a ţinut cont de complexitatea şi durata realizării 

obiectivelor propuse,  de prioritatea obiectului specific, timpul alocat/prevăzut pentru 

implementarea acţiunilor de dezvoltare.   

Reuşita  respectării termenelor de  realizare a activităţilor depinde în mare măsură de 

corelarea organică dintre programul de dezvoltare la nivel local  şi asigurarea financiară a 

acţiunilor proiectate 

Direcţiile strategice şi acţiunile de ralizare nu pot fi raportae doar la anumite 

perioade inguste de timp de realizare, cum ar fi 1 an sau 2 sau chiar 3. Realizarea lor este 

extinsa pe întreaga perioadă 2015-2020. În planurile operaţionale de implementare a 

Programului termenele de realizare vor fi raportate la prioritatea activităţilor proiectate şi 

în dependenţă de disponibiltatea resurselor finaciare. 

COSTURI DE IMPLEMENTARE 

Finanţarea proceselor de implementare a Programului va fi efectuată de la bugetul 

raional, componenta raională, bugetele locale, prin atragerea de granturi, fonduri, 

sponsorizări şi alte surse legale, accentul punîndu-se pe metodele de bugetare bazate pe 

proiecte, programe şi performanţă. 

Analiza cheltuielilor denotă că nu toate obiectivele specifice pot fi finanţate din 

sursele existente. Această situaţie se datorează faptului că majoritatea cheltuielilor din 

bugetul estimat în învăţămînt este orientată spre organizarea procesului educaţional la 

toate nivelurile de învăţămînt: preşcolar, preuniversitar,  extraşcolar, şi nu pot fi, la această 

etapă, divizate şi repartizate pe obiective. Aceste resurse vor contribui la implementarea 

Programului, prin eficientizarea utilizării acestora şi prin direcţionarea produsului analitic 

al resurselor umane salarizate din bugetul raional spre politicile prevăzute de Program.  

Finanţarea acţiunilor va fi planificată în Planul de implementare a Programului, 

conform volumului finanţării raionului şi limitelor de cheltuieli stabilite, iar finanţarea 

anuală a măsurilor va fi planificată în bugetele anuale. În funcţie de caz, atunci când 

realizarea unor măsuri, care nu au acoperire financiară, se impune ca fiind imperativă, 

urmează a fi iniţiată identificarea surselor de finanţare suplimentară. Finanţarea 

cheltuielilor neacoperite va fi asumată la fiecare etapă de planificare bugetară, în 

dependenţă de resursele disponibile. Cheltuielile neacoperite pot fi finanţate prin 

mobilizarea asistenţei externe adiţionale. 

Tabel 44. Estimarea generală a costurilor. 

Sursa de finaţare 

(mii lei) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Bugetul  

„Învăţămînt”  

136700  135300  134200   

Bugetul 

preunivetrsitar 

82207 80800 80000   

Componenta raională 2466 2340 2300   

Fondul Educaţiei 

inclusive 

1592 1560 1500   

Bugetul OLSDE 5914 5900 5900   

Bugetul raional  3726 3500 3500   



113 

 

Bugetele APL I 1213 1500 1100   

Sponsorizări, 

proiecte 

7025 15000 17000   

 

RESPONSABILII DE IMPLEMENTARE 

Responsabilitatea primară pentru implementarea obiectivelor şi acţiunilor 

specificate în Program aparţine Direcţiei Educaţie a Consiliului raional. Programul 

identifică obiective şi acţiuni care ţin şi de competenţele funcţionale ale altor autorităţi 

publice raionale/municipale, în special Direcţia Dezvoltare Comunitară, Direcţia Investiţii 

şi Relaţii Internaţionale, Direcţia Finanţe, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Familiei, Centrul de medicină preventivă, Oficiul Medicilor de Familie, Secţia Situaţii 

Excepţionale, Secţia Politici Economice, care, la fel, vor contribui la implementarea 

Programului. Pentru anumite acţiuni majore vor fi create grupuri de lucru, responsabile 

pentru elaborarea unor concepte tematice şi pentru avansarea activităţilor menţionate în 

Program. 

Parteneri în implementare:  
- comunitatea şi reprezentanţii societăţii civile, mediul de afaceri;  

- ONG-urile ce oferă servicii educaţionale, apără drepturile copilului;  

- asociaţiile profesionale şi ştiinţifice în domeniul educaţiei;  

- partenerii şi organizaţiile internaţionale. 

Organele responsabile de implementarea Programului sunt: 
a) Consiliul raional/municipal, prin intermediul OLSDÎ; 

b) consiliile locale de nivelul întîi; 

c) administraţia instituţiilor de învăţămînt. 

Competenţele OLSDÎ: 
a) asigură managerial, organizaţional şi logistic procesele de implementare a Programului;  

b) asigură monitorizarea proceselor de implementare a Programului şi evaluarea 

impactului;  

c) efectuează actualizarea Programului în funcţie de schimbările apărute în implementare;  

d) asigură interacţiunea cu alte structuri publice şi ale societăţii civile, implicate direct sau 

indirect în implementarea Programului. 

Responsabilităţile OLSDÎ: 
a) promovează Programul pentru implementare;  

b) asigură condiţiile necesare privind implementarea Programului;  

c) prezintă organelor ierarhic superioare şi opiniei publice rapoarte anuale privind 

dezvoltarea învăţămîntului în raion; 

Competenţele administraţiei publice locale: 

a) asigură implementarea Programului la nivel local din perspectiva managerială, 

financiară, procesuală şi logistică;  

b) monitorizează procesele de implementare a Programului;  

c) asigură la nivel local interacţiunea proceselor de implementare a Programului cu alte 

activităţi de dezvoltare social-economică.  

Responsabilităţile administraţiei publice locale: 
a) creează condiţii pentru realizarea în volum deplin a prevederilor Programului în 

localităţile respective, în conformitate cu competenţele stabilite prin lege;  

b) informează organele de conducere a învăţămîntului şi opinia publică privind 

dezvoltarea învăţămîntului în localitatea respectivă. 
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Competenţele administraţiei instituţiilor de învăţămînt: 
a) asigură implementarea Programului la nivel de instituţie din perspectiva managerială, 

financiară, procesuală şi logistică;  

b) elaborează şi asigură implementarea programelor instituţionale de dezvoltare;  

c) monitorizează implementarea Programului  şi a strategiilor instituţionale de dezvoltare a 

învăţămîntului.  

Responsabilităţile administraţiei instituţiilor de învăţămînt: 
a) creează condiţii pentru realizarea în volum deplin a prevederilor Programului în 

instituţiile de învăţămînt; 

b) prezintă organelor ierarhic superioare şi opiniei publice rapoarte anuale, privind 

implementarea Programului şi a strategiilor instituţionale de dezvoltare a învăţămîntului.  

Competenţele societăţii civile: 
a) participarea directă a cetăţenilor sau prin intermediul ONG-urilor ce activează în 

domeniul educaţiei sau apărării drepturilor copilului în procesele de promovare, 

implementare şi de monitorizare a Programului; 

b) formularea de propuneri privind implementarea şi actualizarea Programului;  

c) organizarea de discuţii publice despre impactul proceselor de implementare a 

Programului. 

RISCURI DE IMPLEMENTARE  

Analiza situaţiei actuale ne demonstrează că problemele în educaţie se datorează nu 

doar declinului demografic, metodelor învechite de predare sau sistemului imperfect de 

dezvoltare profesională a  cadrelor didactice. Sistemul de educaţie nu  este izolat, el fiind  

afectat de eroziunea  guvernării, care afectează întreaga  societate, inclusiv instituţiile 

statului, organizaţiile societăţii civile, cadrele didactice şi manageriale, părinţii şi chiar 

copiii. De aceea, riscurile care pot apărea în procesul de implementare a reformelor în 

educaţie sînt multiple, iar implementarea cu succes a Strategiei poate fi realizată  doar în 

cazul dacă viziunea şi obiectivele ei vor fi asumate atît la nivel de conducere, cît şi la nivel 

social.  

Managementul riscurilor va fi realizat de către echipa de proiect şi cuprinde, în 

principiu, trei etape principale:  

identificarea riscurilor - determinarea acelor situatii periculoase care ar putea afecta 

proiectul, precum și documentarea caracteristicilor fiecărei astfel de situaţii; 

evaluarea impactului riscurilor - determinarea magnitudinii impactului acestor situatii 

periculoase asupra proiectului; 

stabilirea metodelor de abordare a riscurilor - alegerea strategiilor eficace pentru 

diminuarea efectelor apariţiei situaţiilor periculoase asupra proiectelor. 

În principal riscurile identificate la nivelul Programului, în această fază sunt:  

riscuri tehnice - infrastructura şi echipamentele sistemului să nu funcţioneze 

corespunzator pentru a îndeplini beneficiile estimate; acţiunile propuse pentru 

modernizarea bazei tehnico-materiale să nu permită atingerea rezultatelor scontate; 

lucrările să nu poată fi finalizate la termenul stabilit; imposibilitatea atragerii de finanţări 

extrabugetare. 

Apariţia acestor riscuri pot compromite realizarea Programului. Cu toate că apariţia 

lor este puţin probabilă, datorită impactului puternic, se vor lua următoarele măsuri de 

evitare sau reducere a nivelului de risc: 

- programul va fi înaintat spre aprobare Consiliului raional, pentru obţinerea 

sprijinului sistemului în vederea asigurării finanţării şi accesării de fonduri 
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extrabugetare, granturi,  proiecte, sau chiar accesarea fondurilor de către însăşi 

instituţiile preuniversitare din raion; 

- vor fi stabilite performanţe şi caracteristici clare pentru toate acţiunile ce urmează a 

fi realizate pentru fiecare an aparte. Acestea vor fi stabilite în urma colaborării atît 

cu structurile abilitate, inclusiv cu serviciile desconcentrate şi descentralizate din 

cadrul raionului, cît şi cu structurile similare naţionale, pe baza experienţei acestora 

şi practicilor în domeniu; 

- se vor stabili clar, atît prin contractul de achiziţie, cât şi prin planul de acţiune, 

modalităţile de rezovare a situaţiilor de întârzieri a lucrărilor. 

 riscuri privind factorul uman - persoane cheie din cadrul proiectului să devină 

indisponibile din diferite motive; rezistenţa  la nivelul factorului uman faţă de schimbările 

propuse în Program; capacităţi manageriale slabe de implementare nivel de instituţie; 

Probabilitatea de apariţie a acestor riscuri este redusă, iar impactul acceptabil. Oricum se 

vor desemna persoane de rezervă pentru fiecare membru al echipei de implementare a 

Programului, iar organizarea activităţii va avea loc astfel încât modul de realizare a 

fiecărei activităţi să fie cunoscută de cel puţin 2 persoane. Reperele Programului se vor 

regăsi în Planurile de dezvoltare a învăţămîntului la nivel de fiecare localitate, întru 

dublarea responsabilităţilor şi asigurarea caracterului participativ al beneficiarilor. 

Monitorizarea realizării Programului va asigura asistenţa managerială, reducerea riscurilor 

privind factorul uman.  

riscuri politice/sociale - insuficienţa resurselor financiare pentru a acoperi cheltuielile 

asociate cu implementarea acţiunilor Programului sau retragerea sprijinului pentru 

obţinerea finanţării şi finalizarea Programului din cauza schimbărilor politice sau a 

modificărilor legislative; 

Din păcate aceste riscuri nu pot apărea doar la nivel de raion. Ceea ce putem face, 

este o argumentare foarte bună a necesităţii Programului şi promovarea acestuia la toate 

nivelele. Consiliul raional, prin organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului, 

va desfăşura un proces cuprinzător de comunicare şi consultare pentru a obţine un consens 

cît mai larg al societăţii şi al farcţiunilor politice privind Pogramul şi acţiunilor de 

realizare, în vederea asigurării durabilităţii şi dezvoltării sistemului educaţional în raion. 

Riscurile financiare vor fi abordate prin continuarea implementării măsurilor de 

îmbunătăţire a eficienţei cheltuielilor publice în educaţie, păstrarea în sectorul educaţiei a 

mijloacelor economisite, planificarea mai bună a resurselor interne şi atragerea de surse 

suplimentare, inclusiv externe. 

Consililul raional va întreprinde toate măsurile necesare pentru a reduce efectul 

riscurilor pe care le poate influenţa, dar şi pentru a evita alte riscuri imprevizibile.  

MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI 

Implementarea Programului va fi realizată prin aplicarea Planului operaţional de 

activitate şi proiecte concrete cu referire la rezolvarea problemelor identificate. În procesul 

de implementare a Programului vor fi executate efectiv lucrările, se îndeplinesc obiectivele 

şi se obţin rezultatele în măsura în care este posibil. Este rezonabil, reieşind din 

complexitatea programului, de elaborat un concept de implementare şi de informat toţi 

actorii principali. 

Planul operaţional de activitate pentru fiecare an de studii va fi elaborat de către 

grupul de lucru ca un sistem coerent privind dezvoltarea sistemului educaţional, urmărind  

continuu iniţierea unor proiecte de dezvoltare în vederea atingerii obiectivelor stabilite. 
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Criteriile pe baza cărora Programul va fi considerat realizat, sînt definite de la bun început: 

respectarea limitelor de timp, respectarea bugetului, exploatarea eficientă a tuturor 

celorlalte resurse, percepţia creată în jurul Programului.  Autorizarea şi împuternicirea 

tuturor celor care lucrează în cadrul programului va fi conferită prin decizia Consiliului 

raional privind aprobarea Programului şi prin decizia anuală a Consiliului de Administraţie 

al organului local de specialitate privind aprobarea Planului operaţional de activitate. 

În cadrul şedinţelor se va realiza comunicarea nivelul de realizare a obiectivelor, se va 

revizui graficul de timp şi planul de lucru; se vor explica procedurile administrative, 

incluzînd rapoartele, şedinţele şi comunicările care vor fi folosite pentru asigurarea 

relaţiilor dintre membrii echipelor de lucru şi echipa de conducere a Programului.  

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI 

Scopul monitorizării Programului este de a furniza informaţii prin care echipa 

managerială poate identifica şi rezolva problemele de implementare şi poate evalua 

progresul în strânsă legătură cu ceea ce a fost iniţial planificat. 

În contextul implementării Programului, va fi desfăşurat procesul de monitorizare a 

realizării acţiunilor şi evaluare a rezultatelor obţinute. Procesul de monitorizare şi evaluare 

vine să asigure că acţiunile prioritare ale Progrmului sînt întreprinse şi că ele conduc la 

atingerea obiectivelor şi viziunii formulate în Program.  

Activitatea de monitorizare/evaluare se va exercita în trei moduri:  

 monitorizarea anuală, ce presupune raportare detaliată pe perioada unui an, pentru 

aprecierea impactului care a fost determinat conform sarcinilor pe termen mediu;  

 raportarea periodică a rezultatelor pe etape distincte;  

 monitorizarea şi raportarea finală asupra realizării obiectivelor Programului pe 

perioada integrală. 

Instrumente utilizate în monitorizare/evaluare: studiile de caz, discuţii, interviul, 

observaţia, chestionarul, analiza documentelor scrise ş.a.   

Direcţa Educaţie va coordona toate acţiunile prevăzute în proramul pe termen lung şi 

procesele de planificare pe termen scurt şi mediu. Monitorizarea implementării se va face 

permanent cu elaborarea rapoartelor. În aceste rapoarte se va analiza în ce măsură sînt 

detaliate, planificate şi îndeplinite acţiunile prioritare prevăzute în Program.  

Raportul de monitorizare va identifica următoarele aspecte: 

a) remanierile care au survenit în urma implementării;  

b) modificarea situaţiei grupurilor-ţintă vizate de document, atît pe parcursul   

implementării, cît şi la finalizarea acesteia; 

c) impactul în urma implementării (educaţional, social, economic etc.); 

d) costurile implementării; 

e) gradul de respectare a termenelor, costurilor şi conţinutului acţiunilor din Planul de 

implementare; 

f) motivele neexecutării sau executării parţiale. 

Pe durata implementării Strategiei, Direcţa Educaţie va elabora 2 rapoarte ample de 

evaluare a gradului de atingere a obiectivelor prevăzute de Program şi a schimbărilor 

operate în procesul implementării. Primul raport de evaluare va fi elaborat la mijlocul 

implementării Programului, odată cu expirarea termenului stabilit pentru realizarea 

obiectivelor intermediare (2017). Al doilea raport de evaluare va fi elaborat după 

finalizarea implementării Programului.  

Rapoartele de monitorizare şi evaluare vor avea un caracter deschis şi vor fi plasate 

pe pagina web a Consiliului raional. Direcţa Educaţie, prin intermediul contactelor directe, 
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al mass-media şi paginilor web ale Direcţiei Educaţie şi Consiliului raional, va informa 

societatea civilă despre progresul realizat şi modalitățile de implicare comună pentru 

implementarea cît mai reuşită a Programului, asigurînd  desfăşurarea unui proces 

transparent şi participativ de interacţiune a tuturor actorilor implicaţi în monitorizarea şi 

evaluarea Programului. 

Gradul de atingere a rezultatelor scontate va fi evaluat în baza indicatorilor de 

rezultat prezentaţi în tabel: 

Tabelul 45. Indicatorii de monitorizare ai Programului. 
 

Indicatorii 

Numărul  

 iniţial  

(2015) 

Numărul 

ţintă 

intermediar 

(2018) 

Numărul 

ţintă final 

(2020) 

Acces  

Rata de înrolare în educaţia preşcolară (3-6 ani), % 87,4 90,1 95,8 

Rata de înrolare în educaţia preşcolară (6-7ani), % 96,2 97,6 99 

Rata de înrolare în învăţămîntul primar, % 99,7 99,8 99,9 

Rata de înrolare în învăţămîntul gimnazial, % 99,4 99.6 99,9 

Rata de continuare a studiilor pînă la vîrsta de 19 ani, % 80,4 92 99 

Numărul copiilor cu CES care frecventează şcolile tradiţionale  423 471 519 

Numărul copiilor aflaţi în instituţii de tip rezidenţial 16 10 5 

Proporţia şcolilor de circumscripţie  1 4 7 

Relevanţă    

Creşterea ponderii elevilor care se orientează spre învăţămîntul 

profesional, % 
23,4 26 30 

Gradul de integrare socială a absolvenţilor după finisarea 

studiilor 
80 90 95 

Rata de acoperire cu calculatoare, elev per computer 11 9 7 

Rata de formare a cadrelor didactice în utilizarea conţinuturilor 

şi instrumentelor didactice şi de evaluare digitale (%) 
10 50 100 

Ponderea opţionalelor aprobate din  numărul total de ore, % 17 25 50 

Calitate    

Promovabilitatea în învăţămîntul gimnazial 97,47 99 99,5 

Creşterea promovabilităţii la BAC 77,8 82 85 

Raportul elevi/cadru didactic 15 17 20 

Rata micşorării absenteismului în învăţămîntul preuniversitar % 3 2,5 2 

Rata abandonului timpuriu al activităţii didactice, % 13 11 6 

Vîrsta medie a cadrelor didactice în învăţămînt, ani  47.5 45 44 

Ponderea cadrelor didactice cu grad didactic unu şi superior, % 14 16 18 

Ponderea cadrelor manageriale care deţin grad managerial 17 20 25 
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2.2.6. Dezvoltarea sistemului de sănătate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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Sănătatea reprezintă o preocupare majoră pentru Uniunea Europeana atât la nivelul 

Parlamentului European cât şi la nivelul Comisiei Europene. În conformitate cu Programul 

Parlamentului European intitulat „Sănătate pentru creştere economică”, program 

multianual 2014-2020, Sănătatea nu reprezintă doar o valoare în sine, ci este, de asemenea, 

un stimulent al creşterii economice. Numai o populaţie sănătoasă poate să îşi atingă pe 

deplin potenţialul economic. Sectorul sănătăţii se bazează pe inovare şi o forţă de muncă 

înalt calificată. Obiectivele principale, stabilite în „Europa 2020 – O strategie europeană 

pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”, se bazeaza toate pe 

creşterea inovării în domeniul asistenţei medicale, după cum se reflectă în iniţiativele 

emblematice precum Uniunea Inovării şi Agenda Digitală. Cu toate acestea, inovarea nu se 

referă numai la tehnologie şi produse noi. Ea se referă, de asemenea, la inovare în modul, 

în care este organizată şi structurată asistenţa medicală, modul în care sunt utilizate 

resursele şi modul în care sunt finanţate sistemele. De aceea prezenta Strategie descrie 

situaţia curentă în domeniu, defineşte obiectivele generale şi specifice, acţiunile şi 

măsurile necesare, stabilind responsabilităţi clare şi termenele de realizare pentru toţi 

partenerii implicaţi în activităţile ce ţin de sănătatea publică. Aspectele ei transversale 

includ drepturile omului, drepturile reproductive şi egalitatea de gen, parteneriatele 

incluzive şi asistenţa umanitară. Strategia prevede dezvoltarea capacităţilor naţionale de 

asigurare a accesului echitabil la servicii integrate de sănătate. Dar fiind ca speranţa de 

viaţă la naştere în Republica Moldova este una dintre cele mai mici din Regiunea 

Europeană. În 2010 Moldova a devansat doar Rusia şi Kazahstanul, având media speranţei 

de viaţă la naştere de 69,13 ani. Pe parcursul ultimului an (2011) a fost înregistrată o 

îmbunătăţire nesemnificativă, atingându-se media de 70,88 ani (la bărbaţi – 66,82 şi la 

femei – 74,92 ani). S-a constatat o diferenţă esenţială între speranţa de viaţă a populaţiei 

din mediul urban şi cel rural, respectiv de 73,24 şi 69,45 ani. 
 

Figura 13. Speranţa de viaţă la naştere pe sexe şi medii, pentru anii 2001-2011. 
 

 

  

 Sistemul de sănătate a raionului Criuleni  a obţinut succese considerabile în ceea ce 

priveşte indicatorii esenţiali de sănătate, precum diminuarea ratei mortalităţii infantile şi a 

mortalităţii materne. În perioada 2001-2010, de exemplu, rata mortalităţii infantile a scăzut 

de la 20‰ la 11,4 ‰. Rata mortalităţii materne a scăzut pînă la 0‰ pe parcursul ultimilor 

6 ani. Cu toate acestea, indicatorii respectivi sînt mai înalţi decît media europeană.  

 Mortalitatea populaţiei apte de muncă este mai mare decît în ţările Uniunii Europene 

şi în republică. Cele mai importante cauze ale deceselor în raionul Criuleni sînt bolile 



120 

 

aparatului circulator, traumele şi otrăvirile, tumorile maligne. Bolile aparatului digestiv 

sînt de asemenea o cauză importantă a deceselor în raion. Pe parcursul anului 2010,  din 

numărul total de decese ale persoanelor în vîrstă aptă de muncă au survenit prin boli ale 

aparatului circulator  27%, ale aparatului respirator  6.6 %, ale aparatului digestive 20.7 %, 

precum şi prin tumori maligne 21.6 %. Cauzele generale ale deceselor nu se modifică nici 

dacă se iau în considerare diferenţele de vîrstă. Consumul de alcool şi tutun sînt factori de 

risc patogen importanţi care determină profilul epidemiologic al raionului, din cauza 

faptului că aceste practici sînt într-o legătură strînsă şi cu multe maladii cronice, precum 

bolile aparatului circulator, tumorile maligne şi, în special, cu maladii ale ficatului.  

Sistemul sănătăţii din raionul Criuleni  demonstrează un profil epidemiologic ambiguu, 

care se caracterizează, pe de o parte, de prezenţa maladiilor caracteristice pentru ţările în 

curs de dezvoltare, aşa ca bolile infecţioase şi parazitare, cele condiţionate de epidemia 

HIV/SIDA şi tuberculoză, iar pe de alta, de ofensiva bolilor cronice necontagioase 

specifice ţărilor, unde tranziţia epidemiologică a ajuns la etape avansate, precum cancerul 

şi bolile aparatului circulator. Analizate prin prisma Obiectivelor de Dezvoltare ale 

Mileniului, rezultatele activităţii sistemului sanitar denotă următoarele: ratele de 

mortalitate şi morbiditate în raion, ca şi în Republica Moldova, devansează încă indicatorii 

regionali, ceea ce demonstrează necesitatea depunerii unor eforturi semnificative pe 

termen mediu şi lung pentru alinierea la parametrii europeni. Rata mortalităţii infantile, 

rata mortalităţii materne, incidenţa tuberculozei şi HIV/SIDA este mai înaltă în raion şi în 

Republica Moldova decît în Uniunea Europeană. Evaluarea pe etape a dinamicii 

indicatorilor vizaţi prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului anticipă cu o mare doză 

de probabilitate diminuarea către anul 2015 a ratei de incidenţă a tuberculozei şi o 

predicţie mai puţin sigură pentru realizarea obiectivelor-cheie, care vizează reducerea 

mortalităţii infantile, mortalităţii materne şi a incidenţei HIV/SIDA.  
  

Asigurările de sănătate: 

Asigurările obligatorii de asistenţă medicală, introduse la 1 ianuarie 2004, au făcut 

asistenţa medicală mai accesibilă sub aspect financiar, iar prin protecţia financiară oferită 

de asigurările de sănătate, sistemul sanitar a devenit mai receptiv la necesităţile populaţiei. 

A crescut, în raport cu situaţia de pînă la această reformă de esenţă, şi satisfacţia populaţiei 

faţă de serviciile de sănătate ce i se oferă. În prezent, în sistemul de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală sînt cuprinse circa 65% din populaţie, iar circa 65% din resursele 

fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală sînt surse bugetare alocate pentru 

categoriile de populaţie asigurate de către stat. Asigurările obligatorii de asistenţă medicală 

nu au reuşit însă să includă printre contribuabili şi populaţia de vîrstă aptă de muncă 

autoangajată.  Deşi în ultimii ani acumulările în bugetul consolidat pentru sănătate au 

sporit esenţial, cheltuielile totale efectuate pentru sănătatea fiecărui locuitor sînt mult sub 

nivelul ţărilor vecine. Pe fondul acestei situaţii s-a profilat o problemă gravă - 

managementul deficient al sistemului şi instituţiei medico-sanitare publice, care este cauza 

principală a eficienţei scăzute a utilizării fondurilor formate din contribuţiile populaţiei. În 

pofida unui nivel precar de finanţare şi lipsei resurselor necesare, sistemul de sănătate din 

raionul Criuleni a reuşit să realizeze paşi importanţi în crearea unui mediu favorabil pentru 

sănătate şi pentru reformele ce se desfăşoară pe acest segment.  

 

Scopul,  Viziunea  Strategiei: 
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Viziune: Sănătate şi bunăstare durabilă prin fortificarea capacităţilor şi serviciilor de 

sănătate publică. 

Scopul: Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei, reducerea inechităţilor în sănătate prin 

consolidarea Serviciului de Supraveghere a Sănătăţii pentru realizarea operaţiunilor 

esenţiale de sănătate publică şi prestarea serviciilor de sănătate accesibile şi de înaltă 

calitate la nivel individual, comunitar şi populaţional. 

Obiective: 

Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor de fortificarea capacităţilor şi 

serviciilor de sănătate publică. 

Obiective specifice:  

 eficientizarea şi consolidarea sistemelor de supraveghere a sănătăţii populaţiei în 

vederea identificării problemelor de sănătate şi furnizării de informaţii relevante, veridice 

şi în timp util pentru decizii şi acţiuni în domeniul sănătăţii publice; 

 fortificarea sistemului naţional de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de 

urgenţe în sănătatea publică prin intermediul unei abordări integrate a pericolelor; 

 asigurarea protecţiei sănătăţii prin eficientizarea controlului factorilor de risc 

comportamentali şi de mediu; 

 adoptarea unor comportamente sănătoase de către populaţie prin implementarea 

măsurilor eficiente şi coordonate de promovare a sănătăţii de către diferite sectoare la 

nivel naţional şi local; 

 reducerea poverii bolilor transmisibile şi netransmisibile prin diminuarea factorilor 

de risc şi asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile de prevenire primară, 

secundară şi terţiară; 

 îmbunătăţirea mecanismelor de colaborare intersectorială cu definirea clară a 

responsabilităţilor sectorului de sănătate şi altor sectoare în implementarea operaţiunilor 

esenţiale de sănătate publică; 

 asigurarea domeniului sănătăţii publice cu resurse umane competente şi suficiente 

prin fortificarea sistemului de formare pentru realizarea operaţiunilor esenţiale de sănătate 

publică; 

 ajustarea structurii organizaţionale şi îmbunătăţirea finanţării serviciului de 

supraveghere a sănătăţii publice în scopul realizării operaţiunilor şi serviciilor esenţiale de 

sănătate publică în colaborare cu alte sectoare; 

 consolidarea cercetărilor în domeniul sănătăţii publice pentru a asigura 

fundamentarea politicilor pe dovezi ştiinţifice; 

  Îmbunătăţirea sănătăţii pentru toţi şi reducerea inegalităţilor în sănătate;  

  Perfecţionarea management-ului şi a guvernării participative pentru sănătate; 

 Asigurarea accesului oportun la serviciile  medicale pentru întreaga populaţie din 

raion; 

 Prestarea serviciilor spitaliceşti sigure şi de calitate, conform, standardelor de 

îngrijire; 

 Mărirea volumului, spectrului şi calităţii serviciilor medicale prin implementarea 

metodelor noi moderne de diagnostic şi tratament; 

 Implementarea tehnologilor medicale cost-eficiente la nivel de asistenţă medicală 

prespitalicească, primară, spitalicească; 

 Management modern a resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor 

existente; 

 Atragerea cadrelor tinere, promovarea şi motivarea lor; 
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 Atragerea investiţiilor: Proiecte, ONG, APL; 

 Elaborarea şi implementarea protocoalelor clinice instituţionale, şi standardelor 

medico – economice; 

 Managementul raţional al medicamentelor; 

 Realizarea Programelor Naţionale; 

 Consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor;  

 Asigurarea respectării drepturilor pacienţilor; 

 Promovarea modului sănătos de viaţă; 

 Creşterea satisfacţiei populaţiei de calitatea serviciilor medicale; 

 Creşterea satisfacţiei lucrătorilor medicali pentru activitatea pe care o desfăşoară. 

 Crearea şi dotarea unui laborator clinic performant IMSP CS Hruşova; 

 Înzestrarea unui laboratorului clinic biochimic (CS Măgdăcești) cu Analizator 

biochimic automat, care ar contribui la mărire numărului de analize efectuate și la calitatea 

investigărilor de laborator efectuate; 

 Promovarea şi implimentarea proiectului de aprovizionare cu mobilier şi utilaj 

medical a laboratorului clinic şi cabinetului de fizioterapie ( CS Hruşova); 

 

 Sănătatea este influenţată şi condiţionată de o multitudine de factori, mulţi aflaţi în 

afara sistemului de servicii de sănătate. Este necesară abordarea tuturor problemelor socio-

economice cu impact asupra sănătăţii prin consolidarea parteneriatului intersectorial , 

implicarea efectivă a populaţiei, societăţii civile şi profesionale în luarea deciziilor de 

sănătate. 

 

Tabelul 46. Analiza SWOT: Domeniul Sănătate. 
Părţile forte: Oportunităţi: 

 Acces înalt la serviciile de sănătate de 

calitate 

 Specialişti calificare înalta 

 Colaborare rezultativă cu partenerii 

străini. 

 Ajustarea necesităţilor cadrului 

medical la standardele europene 

 Aparataj modern de diagnosticare 

 Laborator clinic modern 

 Realizarea unor lucrări de 

modernizare a instituţiilor de sănătate 

raionale. 

 Posibilitatea de dezvoltarea PPP in 

domeniul sănătăţii. 

  Accesarea de fonduri europene 

destinate reabilitării, modernizării 

sau echipării infrastructurii 

serviciilor de sănătate;  

  Dezvoltarea mediului privat 

medico-sanitar (dezvoltarea 

cabinetelor medicale de 

specialitate) 

 Posibilităţi de implementare a e-

Sănătate.  

Părţile slabe: Riscuri/pericole: 

 Descentralizarea  sistemului de 

sănătate. 

 Imposibilitatea conlucrării 

reglamentata prin lege în cadrul 

sistemului de sănătate pe domenii. 

 Numarul mare de populaţie revenită 

 Subfinanţarea sistemului medical;  

 Scăderea calităţii serviciilor 

medicale; 

 Scăderea gradului de atractivitate a 

sistemului public de sănătate 

pentru tinerii medici; 
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unui medic. 

 Fluxul mare de cadre 

 Imbătrinirea cadrelor didactice 

 Lipsa resurselor financiare pentru 

şcolarizarea şi educaţia populaţiei 

întru conştientizarea modului sănătos 

de viaţă 

 Cheltuirea resurselor materiale şi 

umane  pentru tratarea maladiilor 

cronice şi lipsa strategiei de prevenţie 

a maladiilor nontransmisibile. 

 Imposibilitatea realizării anumitor 

tipuri de analize şi investigaţii 

medicale, fapt ce determină 

deplasarea populaţiei 

 Sector privat de sănătate slab 

dezvoltat 

 Amploarea fenomenului migratoriu 

în rândul personalului medico-

sanitar spre statele Uniunii 

Europene;  

 Politica de salarizare în domeniul 

sănătăţii slab motivantă. 

 

 

E Sănătate.  

 Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte e-sănătate ca fiind "utilizarea 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sănătate, de exemplu, tratarea 

pacienţilor, cercetarea continuă, educarea elevilor, urmărirea bolilor şi  monitorizarea 

sănătăţii publice. 

Acest domeniu  include: 

 Dosarele Electronice de Sănătate (care să permită schimbul de date a pacienţilor 

intre puncte de asistenţă medicală) 

 Rutina de gestionare a informaţiilor de sănătate (de exemplu, bazate pe Web, 

sisteme de supraveghere, registre electronice, boli medicale electronice sistemele 

informaţionale raionale). 

 Consumatorul de Sănătate Informatică (acces la informaţii privind sănătatea de către 

persoane sănătoase sau pacienţi), 

 Cunoştinţe de Management în Sănătate (ex. Instrucţiunile de bună practică, 

gestionate şi accesate electronic), 

 eSănătate (ex. utilizarea de dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele mobile pentru a 

partaja informaţii sau pentru a colecta date agregate sau datele pacientului), 

 Telemedicină (ex. Utilizarea TIC-ului pentru a furniza asistenţa medicală la 

distanţă), 

 Sănătate Virtuală (ex. Echipe de profesionişti lucrând împreună prin TIC) 

 Cercetare a Sănătăţii (ex. utilizarea de calcul de înaltă performanţă pentru a gestiona 

volume mari de date). 

Aceasta inseamnă,  că implimentarea  e-sănătăţii  îşi propune să respecte rezoluţia 

WHA58.28 privind e-sănătatea, adoptată de către Adunarea Mondială a Sănătăţii 58 în 

2005. eSănătate poate fi privită ca o investiţie în domeniul tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor (TIC) în domeniul sănătăţii şi al asistenţei medicale, care permite 
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modificări şi îmbunătăţiri în practicile clinice şi de lucru, în scopul de a asigura beneficii, 

care depăşesc costurile de-a lungul timpului. Complexitatea acestui prevede, că 

oportunităţile de e-sănătate şi alegeri să fie identificate, priorităţile stabilite şi dezvoltate 

planuri fezabile, astfel încât constrângeri cum ar fi timpul şi accesibilitatea sunt potrivite. 

Aceasta include adoptarea unei arhitecturi corespunzătoare, cuplat cu standardele de 

informare, cuprinzătoare şi riguroasă, în scopul de a asigura interoperabilitatea şi 

durabilitatea pe termen lung. Până în 2020, cetăţenii Republicii Moldova (r. Criuleni) vor 

beneficia de servicii de sănătate îmbunătăţite, transparent şi accesibil, prin utilizarea 

inteligentă a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor. 

 Viziunea actuală reprezintă direcţiile e-sănătăţii pe termen mediu şi lung. Ea se 

bazează pe 3 nivele : 

- Nivelul de sus reprezintă toate obiectivele şi acţiunile necesare pentru creşterea 

numărului şi calităţii serviciilor de sănătate a populaţiei.  

- Nivelul de servicii se bazează pe un strat inferior, care reprezintă toate măsurile 

pentru gestionarea şi administrarea sectorului de sănătate. Acesta include 

instrumente, sisteme, competenţe, proceduri şi resurse necesare pentru furnizarea 

serviciilor eficient şi calitativ.  

- Al treilea nivel reprezintă infrastructura, care serveşte ca bază pentru nivelurile 

superioare. Acesta include sisteme de informare, baze de date, infrastructurile de 

comunicaţii, registre, hardware şi securitatea datelor pe care sectorul sistemelor de 

informare şi servicii de sănătate sunt create şi oferite utilizatorilor săi, cum ar fi 

societatea, lucrătorii din sectorul de sănătate şi de alte organisme guvernamentale. 

Figura 14. Nivelele viziunei actuale despre serviciile de sănătate. 

INFRASTRUCTURA

SERVIC
II

M
ANAGEM

ENT & 
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Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei în domeniul Sănătăţii.   

 

 Strategia de Sănătate 2016-2020 îşi propune obiective de reformare ambiţioase, 

anume să dezvolte noi servicii, precum cele comunitare de sănătate, mai bine conectate la 

nevoile grupurilor vulnerabile şi dezavantate pe domeniile esenţiale pentru sănătatea 

publică, să întarească în paralel rolul altor servicii precum cum cele de medicină primară, 

de ambulator,  medicină privată,  a îngrijirilor folosite în special de persoanele vârstnice – 
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ca răspuns anticipativ la provocările demografice aşteptate - dar şi să crească transversal 

calitatea şi eficienţa în sistem prin soluţii, care ţin de investiţiile în tehnologii de E-

sănătate, resurse umane şi infrastructură. Tocmai de aceea foarte importantă gestionarea 

adecvată a programelor şi intervenţile planificate, dar şi monitorizarea şi evaluarea cu 

analiza sistematică de parcurs a evoluţiei în implementarea măsurilor planificate, a 

atingerii rezultatelor pe termen mediu şi a celor având ca orizont anul 2020. Planul de 

Implementare al Strategiei elaborat oferă o imagine macro a responsabilităţilor care stau în 

fata profesioniştilor şi decidenţilor din sănătate, şi nu numai, pana in anul 2020. Cel puţin 

în anumite domenii cheie, el va trebui susţinut de elaborarea unor planuri de implementare 

specifice,  anuale şi/sau multi-anuale. Utilitatea acestor planuri este legată de posibilitatea 

ajustării periodice la nevoile remanente identificare prin comunicarea şi colaborarea 

continuă cu coordonatorii intervenţiilor şi instituţiile implicate, dar şi de promovarea unui 

spirit participativ in rândul actorilor relevanţi implicaţi.  
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2.2.7.  Dezvoltarea domeniului cultural şi 

potenţialului turistic . 

 

 

 

 

 
 
 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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Viziunea: Cultura în centrul vieții raionului Criuleni – inspirație pentru creșterea calității 

vieții omului. 

Misiunea: Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate culturală şi creşterea calităţii 

produsului cultural în toate localităţile raionului 

 

      În scopul asigurării, dezvoltării, funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi 

satisfacerea intereselor spirituale ale populaţiei, Consiliul Raional Criuleni a antrenat 

Secţia Cultură şi Turism într-un proces de planificare strategică.  

După efectuarea cartografierii resurselor culturale și adiționale ale raionului, au fost 

trasate obiectivele generale și specifice, care urmează a fi îndeplinite pînă în anul 2020 şi 

care se referă la punerea în valoare a ofertei culturale prestate de către instituţiile de profil 

din raion: 

- Creşterea capacităţii de performanţă a instituţiilor culturale în promovarea produselor 

lor la nivel local şi naţional. 

- Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a  instituţiilor de cultură şi crearea condiţiilor 

egale de acces al cetăţenilor la valorile  culturale locale, naţionale şi internaţionale; 

- Protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi turistic ca factor esenţial al 

dezvoltării culturii în raionul Criuleni; 

- Asigurarea accesului liber şi egal la informaţie precum şi la experienţele culturale în 

favoarea tuturor membrilor societăţi;. 

- Păstrarea şi valorificarea patrimoniului cultural material şi imaterial, ca modalităţi de 

dezvoltare durabilă a comunităţilor locale;  

- Creşterea capacităţii de performanţă a instituţiilor culturale în promovarea produselor 

lor la nivel local, naţional şi internaţional; 

- Dezvoltarea dialogului şi a cooperării locale prin realizarea unui parteneriat 

constructiv între factorii de decizie politică, administrativă şi a operatorilor culturali 

       Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor propuse este antrenată Secția Cultură şi 

Turism, Centrul Raional de Cultură şi Tineret „Gr.Sîrbu”( centru metodic   raional) și 

instituțiile din localităţile raionului,  subordonate metodologic Secției Cultură şi Turism: 

 - 30 biblioteci publice,care anual sunt utilizate de circa 17536 de beneficiari din care 9722 

copii şi adolescenţi. iar fondurile acestora cuprind 274398 exemplare de carte şi diverse 

documente. Actualmente în  20 de biblioteci este implementat proiectul naţional Novateca 

cu baza tehnico-materială de 81 computere echipate cu necesarul de imprimare şi copiere 

în sumă totală de 1milion 848.6 mii lei; 

 - în cele 4 instituţii de învăţământ artistic îşi fac studiile  473 copii talentaţi, care sunt 

instruiţi de 39 profesori calificaţi în domeniul artelor; 

- 1 muzeu de istorie şi etnografie se stat, cu un fond de 5442  exponate (or. Criuleni), 5 

colecţii etnografice (s. Corjova, Oniţcani, Cruglic, Drăsliceni, Işnovăţ) ;  

- 26 case şi cămine de cultură unde îşi desfăşoară activitatea 90 colective artistice, unde îşi 

perfecţionează măiestria 2147 artişti amatori, 35 din care deţin titlul onorific „Model”.  

       Colectivele folclorice ale raionului Criuleni înnobilează imaginea raionului, 

dăinuind pe valea Nistrului şi a afluenţilor săi – Ichel şi Răut, dinamizează şi oferă farmec 

tabloului pitoresc al întregului raion. Aceste colective sunt o carte de vizită, o biografie 

arhivată a tradiţiilor şi obiceiurilor din raionul Criuleni. Sunt o carte dechisă tuturor 

îndrăgostiţilor de folclor, căci ele conservează valorile, păstrează trecutul şi prezentul, 
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cultivă dragostea de patrie şi neam. Asemeni sunt şi conducători artistici ai acestor 

formaţii ,care colectează şi valorifică tezaurul folcloric din zonă. 

Resursele umane constitue 241 specialişti în domeniu, fiind deserviţi de 84 lucrători 

tehnici. 

 

Acţiuni culturale prioritare 

 „Meşterul Manole”, Festivalul Internaţional de folclor, Criuleni – bienal  

„Nistrule cu apă lină”, Festival-concurs Naţional al fluieriştilor, Corjova – bienal  

„Pe dealul Chiclăului”  Festival-concurs al rapsodului popular, bienal 

„Toamna de aur”- Festival-concurs al tradiţiei, obiceiului şi cîntecului popular - anual, 

„Petale de trandafir” – Festival al romanţei româneşti – bienal, or. Criuleni (noiembrie, 

„Plec flăcăii la armată”- Festival-concurs al cîntecului de ostăşie –anual- s. Ratuş 

(octombrie) 

„9 meşteri mari, calfe şi zidari -Tîrgul de artizanat-...bienal  

 „Am o carte pentru tine” –salon de carte pentru copii, or. Criuleni, anual,  

 „La noi acasă” – tabăra de pictură contemporană, Criuleni, bienal  

„Lie, lie, ciocîrlie” – concurs al micilor interpreţi de la 5 la 10, . Criuleni, bienal  

„Nu noi suntem stăpînii limbii...”-concurs al declamatorilor, or.Criuleni, anual, (august); 

„La izvoarele înţelepciunii” – concurs literar, etapa raională, or, Criuleni, anual, (aprilie) 

„Visul spre stele” – concurs raional al tinerilor vocalişti, or. Criouleni, bienal (noiembrie) 

 

Potenţialul turistic 

O componentă importantă a dezvoltării turismului în raionul Criuleni sunt 

monumentele naturii: Peştera surprizelor, Stejarul pedunculat din pădurea Halocea de la 

Izbişte,  Izvoarele minerale  din s.Oniţcani. Sunt binecunoscute Motelul „La plopi”, s. 

Măgdăceşti, Popasul turistic „ Fîntîna cu apă rece” şi campingul SKLY LAND din s. 

Hruşova, Motelul „Casa Mare”, s. Măgdăceşti, Tabără de odihnă & Complexul hotelier 

„Cristiano”, s. Slobozia Duşca, Conacul familiei Şalari, s. Micleşti. 

Evident că turismul în raionul Criuleni este la o etapă incipentă de dezvoltare. 

Eforturile pentru promovarea acestui domeniu s-au soldat cu editarea cărţilor „Criuleni-

vatră etnofolclorică”, ”Romanţe cu petale de trandafir” -  autor Tudor Colac, editarea 

bucletului şi filmul „Cea mai veche şosea din Basarabia”. S-au intreprins câteva acţiuni de 

promovare la nivel republican a acestei rute: Forul investitorilor in cadrul expoziţiei 

MOLDEXPO, prezentarea rutei agenţiilor de turism din republiucă. Fără investiţii masive 

în infrastructură, în amenajarea unor obiective turistice se face imposibilă dezvoltarea 

turismului. 

Monumente 

Despre istoria acestui meleag ne vorbesc astăzi vestigiile trecutului: cele 158 

monumente, inclusiv 113 sunt incluse în „Registrul de Stat” al monumentelor din RM, 36 

de istorie,  36 de arhitectură, 8 de artă, 2 tehnică populară, 12 naturale, 64 arheologice. 

Din punct de vedere administrativ,  62 din 63 de instituţii se află la balanţa autorităţilor  

publice locale de nivelul I, iar Centrul Raional de Cultură şi Tineret  “Gr.Sîrbu”, activează 

ca subdiviziune subordonată  Secţiei Cultură şi Turism Criuleni, autoritate publică  de 

nivelul II.  

       Din punct de vedere metodologic,  instituţiile de cultură din raion sunt  subordonate  

Secţiei Cultură şi Turism – organul care realizează politica statului şi raionului în 

domeniul culturii în teritoriu în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare: 



129 

 

 Legea privind Administraţia publică locală nr.436-XVI, din 28.12..06 

 Legea nr. 158 din 04.07.2008 “Cu privire la funcţia public şi  statutul funcţionarului 

public”  

 Legea Republicii Moldova despre cultură, nr.413-XIV, din 27 mai 1999 

 Legea RM cu privire la biblioteci, nr. 286-XIII din 16.11.1994 

 Legea privind Ocrotirea Monumentelor, Hotărârea Parlamentului Republicii 

Moldova, Nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 

 Legea monumentelor de for public, nr 192 din 30 septembrie 2011; 

 Legea privind Registrul monumentelor istorice ocrotite de stat, Hotărârea 

Parlamentului Republicii Moldova, 2011;  

 Lega cu privire la organizarea si desfăşurarea activităţii turistice in Republica 

Moldova, Nr. 352 – XVI din 24 noiembrie 2006. 

 Regulamentul privind evidenţa şi conservarea patrimoniului cultural mobil, 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 1111, din 11.IX.2003; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Secţiei Cultură şi Turism Criuleni, 

aprobat prin Decizia Consiliului Raional; 

 Instrucţiunea- Evidenţa colecţiilor de bibliotecă, aprobată de Ministerul Culturii, 

nr.152, din 08.05.03. 

 Secţia Cultură şi Turism dispune de statut juridic,  de balanţă aparte, conturi 

bancare, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi  denumirea 

deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi 

înregistrate conform legislaţiei 

 Legea cu privire la muzee, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, Nr. 1596-

XV din 27.12.2002. 

 

Problemele  domeniului cultural al raionului Criuleni 

Aceste probleme  au fost identificate şi validate în cadrul atelierelor de lucru, 

seminare, dezbateri publice: 

 1.Nivel scăzut de pregătire a managerilor care activează în domeniul culturii. 

 2.Interesul scăzut al factorilor de decizie pentru procesele culturale care au loc în 

raion. 

 3.Puţină diversitate în oferta culturală  

 4. Nu sunt condiţii decente suficiente  pentru crearea şi consumul produsului 

cultural 5.Degradarea moştenirii culturale a raionului 

 6.Angajaii din domeniul culturii au salarii foarte mici 

 

Context 

La nivel local, naţional şi internaţional o tot mai mare atenţie este acordată 

potenţialului culturii de a cataliza procesele de dezvoltare. În contextul obiectivului 

prioritar privind integrarea europeană a ţării noastre, cultura joacă un rol esenţial, fiind 

pârghia de armonizare a valorilor locale şi naţionale la valorile europene. În prezent, graţie 

proiectelor de cooperare transfrontalieră, finanţate de Uniunea Europeană, instituţiile de 

cultură din raion au posibilitatea de a efectua schimb şi transfer de experienţă cu instituţiile 

similare din judeţele  din România şi alte ţări europene 
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Internaţional. Perioada postbelică a cunoscut o creştere continuă a angajării statelor 

europene în probleme de cultură, reflectată în subvenţionarea publică crescîndă a activităţii 

culturale. Aceasta a avut drept efect o creştere uriaşă a sectorului însuşi referitoare la 

numărul celor care activează în domeniu, la audienţe, tipurile şi formele de expresie, 

importanţa economică şi atenţia publică. Pînă în anii 60 această expansiune a implicării 

guvernamentale în arte, a fost în mare parte pusă în mişcare de ambele părţi ale spectrului 

politic, de o credinţă fermă în valoarea civilizatoare a artelor şi în consecinţă, de dorinţa de 

a democratiza accesul la ele. 

În anii 1980-1990 apare o altă  concepţie despre cultură-cultura ca dezvoltare. 

Ţinînd seama de calităţile ei civilizatoare, în cele mai multe ţări europene era tendinţa de a 

considera cultura o valoare autojustificatoare, aflată într-o relaţie directă cu standardele de 

calitate a vieţii. Un mediu artistic trepidant, o ambianţă cu clădiri atrăgătoare, accesul la 

muzee şi biblioteci publice, un grad înalt de participare în activităţi sportive şi distractive- 

aceştea au fost consideraţi factorii ce au contribuit la ridicarea nivelului general al calităţii 

vieţii, mai ales în centrele urbane, unde erau şi sunt concentrate aceste condiţii. În anii 80, 

factorii de decizie, artiştii şi activiştii  au devenit tot mai interesaţi de efectul investiţiei în 

cultură. Valoarea activităţii culturale pentru vitalitatea socială şi economică şi pentru 

comunităţile cu dezvoltare durabilă a fost recunoscută în rapoarte de reper ale UNESCO  

(Diversitatea noastră creatoare,1993) şi ale Consiliului Europei (Înăuntru de la margini, 

1997) pornind de la cercetările efectuate în ţări individuale, inclusiv Franţa şi Marea 

Britanie. 

Aceste concepte şi preocupări, aflate în vizorul forurilor europene şi mondiale, 

conferă culturii importanţa unui domeniu care contribuie la dezvoltarea durabilă a 

viitorului european şi chiar mondial. Moştenirea culturală a fiecărui popor stă la baza 

principiului “Unitate prin diversitate”. Ceea ce înseamnă în primul rînd păstrarea idenţităţii 

fiecărui popor stă în puterea culturii, a valorilor perene, nepieritoare, a tradiţiei. Avînd 

aceste exemple şi repere, şi limpezind prin înţelegere şi acţiune raportul globalizare- 

identitate, Republica Moldova tinde spre o comuniune cu intenţiile şi experienţele Uniunii 

Europene în domeniul culturii, spre un proces firesc de integrare civilizatoare prin valori. 

Accesul la fondurile pentru dezvoltarea regională, a infrastructurii este un argument de 

deschidere a Uniunii Europene pentru Republica Moldova, inclusiv în domeniul culturii. 

Cît de pregătiţi suntem denotă pachetele de documente, legislaţia în vigoare, actele 

normative naţionale şi locale, strategiile de dezvoltare rejională şi locală, inclusiv pe 

domenii. Prezenta strategie se înscrie perfect în cerinţele actuale ale politicilor de durată 

atît de necesare în perioada de reabilitare a valorilor noastre naţionale. 

 

Naţional. Din anul 1989, de cînd s-a dezlănţuit mişcarea de eliberare naţională în 

Republica Moldova şi de cînd s-a destrămat URSS, statul creat artificial pe o ideologie 

străină multor popoare şi naţiuni care o populau, multe s-au schimbat în contextul 

European dar şi local: Graniţe dintre state şi-au schimbat curbura sau chiar au dispărut, 

state care şi-au schimbat denumirea şi conţinutul ideologic, etc. Aceste  schimbări prin 

care am trecut concomitent şi în virtutea unor circumstanţe, succesiv, ilustrează cu 

prisosinţă apartenenţa noastră la sistemul comun şi modul de existenţă  European-

continentul care în ultimii 250 ani a evoluat din punct de vedere politic foarte rapid, dacă 

analizăm această constatare din perspectiva unei civilizaţii. Imperiile, republicile, 

naţionalismul cu ideologiile care au produs schimbarea (prin război sau democraţie) i-au 

conferit, de asemenea, Europei, energia sa intelectuală şi  oportunităţile artistice. Cultura – 
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luată in sensul larg de cuprindere a tot ceea ce defineşte propria imagine, sau intr-o formă 

mai accesibilă, ca însumare a expresivităii noastre, infloreşte pe baza tensiunii provocate 

de schimbrile politice şi sociale. Această stare de lucruri , retrogradă în perioada 

guvernării comuniste, a acutizat problemele  şi provocările referitoare la politicile culturale 

în Republica Moldova, însă a făcut ca premiza şi expresia   schimbării să fie cultura: am 

luptat  pentru identitatea noastră naţională, despre care auzim abea de cîţiva ani , că este un 

principiu frumos al Uniunii Euopene- Unitate prin divesitate, am luptat pentru limba 

română şi alfabet latin, pentru istoria adevărată a neamului,  am luptat prin poezie şi 

cîntec, pierzîndu-ne pe cîmpuri sinistre de bătălii KGB-iste oameni valoroşi de cultură. 

Cultura unui popor îşi trage sevele prin cele mai nebănuite caneluri ale civilizaţiei, ea 

găseşte ceea ce-I aparţine, însă condiţia acum şi dintotdeauna a fost pacea şi libertatea. 

Puţine sunt popoarele europene care  şi-au croit calea spre aceste valori, cu atîtea sacrificii 

pe care le-au avut românii din Republica Moldova (moldovenii): din 1538 şi pînă în 1991, 

547 ani  sub asuprire străină;  în a.1992 dezmembrată . Pe accest fundal politic, cultura a 

suferit schimbări şi influenţe esenţiale dar şi mai multe modificări de ordin ideologic. 

Contextul de făurire şi asimilare a valorilor a fost pentru noi un timp îndelungat vitreg. Şi 

acum este lung drumul pînă la înţelegerea că sarcina unui guvern modern este să 

incurajeze explorarea politică sau privată a culturii, in toate formele şi variaţiile ei, fără a o 

utiliza pentru a agita potenţialul de diviziune al culturii in scopuri politice. Pe parcurs 

cultura poate contribui semnificativ, chiar dacă in mod incidental, la bunstarea economică 

şi socială a statului. Poate fi o industrie utilă. Un cercetător contemporan în domeniu 

menţiona că cultura, este inima educaţiei umaniste. Poate glorifica timpurile şi insufleţi 

viaţa de zi cu zi. Poate fi păstrătoarea patrimoniului, fie acesta privat sau colectiv. Poate 

ajuta la transformarea centrelor muribunde sau decăzute ale populaţiei, ridicand speranţele 

cetăţenilor şi transformand o imagine lăsată pradă uitării intr-o imagine care starneşte 

interesul şi oferă o potenţială prosperitate. Cultura nu poate face tot ce doresc guvernele (şi 

rareori la fel de repede cum doresc acestea), dar fără instrumentele culturale sarcina de 

imbunătăţire a calităţii vieţii ar fi infinit mai grea. Această înţelegere generează 

imperative, responsabilităţi acum pentru viitor.  

 

Local. Domeniul cultural al raionului Criuleni reprezintă un sistem  instituţionalizat  

de biblioteci, case şi cămine culturale, şcoli de artă, muzee cît şi  monumente de artă, 

arhitectură,  istore, situri arheologice şi arii naturale de o rară frumuseţe, unde se constată 

o îmbinare armonioasă a elementului antropic cu cel natural, o îmbinare perfectă a 

mediului geografic cu civilizaţia umană. În casele şi căminele culturale activează 90 

formaţii artistice de amatori, 35 din care au titlul onorific „Model”. Domeniul cultural al 

raionului constituie o veritabilă comoară spirituală care  ne reprezintă prin artă, literatură, 

mod de viaţă, drepturi fundamentale ale omului, sistem de valori, tradiţii şi religii.  

Sistemul instituţional este reprezentat prin 63 instituţii: 30 biblioteci, 26 Case şi 

Cămine  de cultură, 3 muzee, 3 şcoli de artă. Inclusiv 1 centru metodic: Centrul de Cultură 

şi Tineret Criuleni. Aceste instituţii activează  în toate localităţile raionului. Din punct de 

vedere administrativ,  62 instituţii se află la balanţa autorităţilor locale de nivelul I, iar 1, 

cu statut de centru metodic, activează ca subdiviziune a Secţiei Cultură şi Turism Criuleni, 

autoritate publică locală de nivelul II,  care activează în conformitate cu art. 43, alineat (1), 

litera „q” al Legii privind Administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.06., altor acte 

legislative şi normative în vigoare. Din punct de vedere metodic şi politici culturale,  

instituţiile de cultură din raion sunt  subordonate  Direcţiei Cultură şi Turism – organul 
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care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii în teritoriu în conformitate 

cu actele normative emise de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organele 

administraţiei publice naţionale şi locale. Direcţia Cultură şi Turism este persoană juridică, 

dispune de balanţă aparte, conturi bancare, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a 

Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, 

alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.Abordarea strategică a dezvoltăţii 

culturii în raionul Criuleni conferă siguranţă dar şi previziuni, face diagnosticarea situaţiei 

actuale şi orientează, prin  obiectivele fixate, spre îmbunătăţiarea calităţii produsului 

cultural, şi în final a calităţii vieţii. Un înţelept existenţialist spunea “Ordinea eliberează 

gîndirea”. Gîndirea noastră liberă este atît de necesară azi societăţii încît orice efort, cît de 

mic, formalizat în acest sens printr-un regulament, strategie, concept, este luat în 

consideraţie întru reconsiderarea dimensiunilor valorice ale neamului nostru. 
 

Tabelul 47. Analiza SWOT a domeniului cultural. 
 

Puncte tari 

Existenţa potenţialului uman de calitate; 

Prezenţa uneri reţele stabile a instituţiilor 

de cultură; 

Existenţa unui tezaur cultural puternic (90 

colective,  35 cu titlul model, tradiţii, 

obiceiuri); 

Prezenţa obiectivelor de patrimoniu : 227 

monumente antropice şi naturale. 

 Organizarea tradiţională a Fstivalurilor 

naţionale şi internaţionale.  

Numărul mare al meşterilor populari:181. 

 Calitatea acţiunilor culturale. 

Participarea locuitorilor la viaţa culturală 

a comunităţii. 

Strategia de    dezvoltare social-

economică a raionului Criuleni, aprobată 

Planul   Strategic de dezvoltare a 

Turismului în raionul Criuleni, aprobat 

Acorduri bilaterale  cu instituţiile de 

cultură şi formaţiilor de artişti amatori din 

România, Belarusi, Franţa, Lituania, 

Rusia, Estonia, Italia. 

 

 

Puncte slabe 

Insuficienţă de cadre calificate în domeniul 

culturii . 

Fluctuaţia personalului angajat   

 Lipsa  unui sistem continuu de instruire a 

cadrelor din domeniul culturii.  

Lipsa  inspectorilor pentru  ocrotirea 

monumentelor. 

Lipsa  laboratoarelor şi atelierelor de 

restaurare-conservare. 

Conlucrare insuficientă cu Autorităţile 

Publice Locale de nivelul I şi II. 

Baza tehnico-materială precară pentru  crearea 

produsului cultural de calitate. 

Lipsa punctelor de comercializare a 

produselor de artă şi artizanat 

Starea tehnică nesatisfăcătoare a instituţiilor 

de cultură (mobilier, iluminare, asigurarea cu 

agent termic); 

Salarii sub nivel pentru cadrele din domeniu; 

Condiţii nesatisfăcătoare de muncă în 

instituţiile de cultură;  

Lipsa unui mecanism de finanţare a 

colectivelor pentru participare la diferite 

activităţi, manifestări culturale de nivel 

naţional/internaţional; 

Nivel scăzut de trai; 

Lipsa literaturii de specialitate. 

Oportunităţi 

Atragerea de fonduri extrabugetare 

Riscuri 

Retragerea din activitatea instituţiilor de 
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(sponsori, donaţii, proiecte); 

Apariţia unor ONG-uri în domeniu; 

Sprijin politic la nivel local şi raional; 

Resurse naturale unicale 

Dezvoltarea progresului tehnologic 

Integrarea  instituţiilor de cultură în 

procesul de modernizare şi informatizare;  

Interes sporit faţă de patrimoniul cultural 

şi natural  al raionului;  

Implicarea instituţiilor de cultură în 

proiecte  culturale naţionale şi 

internaţionale; 

Creşterea a numărului de agenţi turistici; 

posibilităţi de integrare a  a rutelor 

turistice din teritoriu în circuitul turistic 

naţional şi internaţional;  

 

cultură a specialiştilor cu experienţă; 

Pasivitate şi indiferenţa populaţiei faţă de 

valorile culturale; 

Modificări ale legislaţiei în defavoarea 

domeniului; 

Lipsa unei structuri de perfecţionare a 

cadrelor active din domeniu; 

Exodul masiv al populaţiei (intelectualitatea). 

Interes scăzut  din partea autorităţilor publice 

locale pentru dezvoltarea instituţiilor de 

cultură; 
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Tabelul 48.  Obiective strategice ale domeniului cultural. 

OBIECTIV STRATEGIC 1 . Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de cultură şi crearea 

condiţiilor egale de acces al cetăţenilor la valorile  culturale locale, naţionale şi internaţionale 

Obiective specifice Activităţi/acţiuni Rezultate preconizate 
Termen de 

realizare 

Indicatori de 

perfornmanţă 

1.Creşterea capacităţii 

de performanţă a 

instituţiilor culturale 

în promovarea 

produselor lor la nivel 

local şi naţional 

Reparaţia capitală a  

Casei de cultură 

Corjova; 

Casa de cultură 

Slobozia  Duşca; 

Casa de cultură Işnovăţ; 

Cămin de cultură 

Izbişte; 
Biblioteca publică 

Corjova; 

Muzeul de istorie şi 

etnografie Criuleni; 

Centrul rational de cultură 

şi tineret Criuleni; 

Amenajarea scuarului : 

CCT"Gr.Sîrbu" 

or.Criuleni; 

Amenajarea şi restaurarea 

Necropolei familiei Sîrbu 

 s. Măşcăuţi; 

Instalarea indicatoarelor 

turistice şi a panourilor 

informative; 
Amenajarea şi crearea 

parcărilor auto. 

Tabăra de odihnă 

“Ctistiano”s. Slobozia Duşca 

  Renovarea şi 

refunţionarea 

instituţiilor de menire 

culturală; 

Acces liber la valorile 

culturale; 
 

2016-

2017 

7 instituţii de 

cultură renovate; 

 

Condiţii de 

activitate 

îmbunătăţite 

 

1.2.Dezvoltarea, 

diversificarea şi 

conservarea colecţiilor 

de bibliotecă; 

Creşterea numărului de 

titluri de carte în grafia 

latină; 

 
  

2016-

2020 

60% din fondul total 

– carte în grafia 

latină 

 
1.3. Implimentarea 

proiectului naţional 

Novateca 

- Dotarea bibliotecilor 

publice cu tehnologii 

informaţionale 

moderne; 

- Transformarea 

bibliotecilor în centre 

comunitare moderne; 

-acces gratuit la 

tehnologiile moderne 

pentru cetăţeni 

2016 
100% biblioteci 

dotate 

 

1.4.  Instruirea 

personalului în domeniu 

managementului 

cultural. 
Formare profesională 

continuă 

 - Perfecţionarea 

directorilor caselor şi 

căminelor de cultură în 

cadrul  Academiei de 

muzică, teatru şi arte 

plastice 

2016 

 

 

 

80% din personal 

recalificati 
 

 

30 persoane instruite 
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- Şefii de biblioteci 

publice - instruiţi în 

cadrul proiectului 

Novateca; 

- Atestarea  

specialiştilor la gradul  

de calificare; 

2016 – 

2020 

 

2016-

2020 

 

80% din personalul 

de biblioteci atestaţi 

 

II. Protejarea şi 

valorificarea 

patrimoniului cultural 

şi turistic ca factor 

esenţial al dezvoltării 

culturii în raionul 

Criuleni 

Atestarea colectivelor 

de artişti amatori  

- Nivel artistic înalt; 

- Repertoriu artistic 

valoros; 

- Costum autentic. 

 

 
 

2018, 

2020 

30%. de formaţii 

atestate la titlul 

model 

 

Crearea şi amenajarea 

Centrului de informare 

turistică, or. Criuleni 

CRCT “Gr. Sîrbu” 

Centru de informare 

turistică în acţiune 
2017 

Grad  mărit de 

informare a 

locuitorilor 

raionului privind 

oferta turistică şi 

culturală,  

 

Crearea şi amenajarea 

Gişeului de vânzare a 

suvenirelor şi obiectelor 

de artizanat, or. Criuleni 

CRCT “Gr. Sîrbu” 

Gişeul de vânzare a 

suvenirelor şi obiectelor 

de artizanat deschis 

2017 

Noi posibilităţi de 

cumpărare pentru 

vizitatorii raionului 

3.Păstrarea şi 

valorificarea 

patrimoniului cultural 

material şi imaterial, ca 

modalităţi de dezvoltare 

durabilă a comunităţilor 

locale  

 

Organizarea şi 

desfăşurarea festivalului 

Nistrule cu apă lină”, 

Corjova 

Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea imajinii 

satului Corjova şi a 

raionului în întregime ca 

vatră a doinelor străbune; 

Schimbul de experienţă 

între formaţiile de 

fluierari  din republică; 

-conservarea şi 

valorificarea tradiţiei  

 

2016,2018 

Festival desfăşurat; 

 Nr de spectator 

Nr de formaţii 

artistice participante 

 

Organizarea  Festivalului  

Internaţional de folclor 

"Meşterul Manole", ediţia 

a XI-a 

- Familiarizarea  cu  

datinile, obiceiurile, 

tradiţiile, folclorul 

neamului  şi  altor 

popoare; 

- Consolidarea relaţiilor 

de prietenie între popoare;  

- Schimbul de experienă 

2016, 

2018 

Festival desfăşurat; 

 Nr de spectatori 

Nr de formaţii 

artistice participante 
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între colectivele artistice 

şi oraşele înfrăţite. 

 
Participarea colectivelor 

artistice în festivalurile 

republicane. 

-Crearea imaginii pozitive 

a raionului la nivel 

naţional; 

- Schimbul de experienţă 

între colective; 

- Valorificarea 

patrimoniului cultural 

autentic. 

2016-

2020 

100% de colective 

artistice cu titlul 

model antrenate în 

festivaluri 

republicane 

 

Participarea colectivelor 

artistice  "Model" în  

expoziţiile internaţionale  

din cadrul MOLDEXPO 

-Crearea imaginii pozitive 

a raionului la nivel 

internaţional; 

- Valorificarea 

patrimoniului cultural 

existent; 

 

2016-

2020 
 

 

Participarea la festivaluri 

folclorice peste hotarele 

ţării: Bulgaria, Rusia, 

Lituania, Belarusi, 

România. 

Colaborări şi 

parteneriate cu instituţii 

naţionale şi 

internaţionale 
 

 

Relaţii 

internaţionale 

dezvoltate 

IV.Dezvoltarea 

capacităţilor 

manageriale ale 

directorilor 

instituţiilor de cultură 

din raion  

Organizarea ciclului de 

seminare teoretice şi 

laboratoare practice cu 

angajaţii instituţiilor de 

cultură  din raion. 

 

- Politici culturale 

implimentate; 

- Angajaţi şcoliţi şi 

informaţi; 

- Schimb de experienşă 

preluat  

2016-

2020 

24 seminare 

desfăşurate 

4 laboratoare 

practice aoganizate 

 

Evaluarea performanţelor  

manageriale  a 

şefilor/directorilor  

instituţiilor  de cultură din 

raion 

- Performanţe 

evaluate; 

- Personal calificat 

 

2017- 

2018 

100% din managerii 

instituţiilor - evaluaţ 

V.Conservarea şi 

Promovarea tradiţiilor 

culturale ale raionulu 

Editarea materialelor 

promoţionale: pleantelor, 

afişelor, bucletelor... 

Pleante, afişe, buclete – 

elaborate şi editate 

2016-

2017 
Anual 200 ex. editate 

 
Crearea şi completarea 

fonotecii şi videotecii 

Secţiei Cultură şi Turism 

- Centrul de cultură şi 

Tineret „Gr. Sîrbu” ca 

centru metodic raional – 

dotat cu tehnica necesară; 

- Structura fonotecii şi 

videotecii – elaborată  

2016-

2017 

Pînî în 2018  

fonoteca şi videoteca 

- creată 
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Participarea la festivaluri , 

expoziţii, concursuri în 

afara graniţelor ţării 

- Colective artistice  şi 

meşteri populari 

promovaţi  în festivaluri şi 

expoziţii internaţionale; 

- Produsul cultural 

autohton  promovat  peste 

hotarele ţării;  

- Îmbunătăţirea imaginii 

raionului şi a ţării  pe 

arena internaţională 

2016-

2020 

Anual – participarea 

în minim 5 acţiuni 

culturale 

internaţionale 

 

Organizarea acţiunilor 

culturale tradiţionale: 

festivaluri, concursuri, 

spectacole tradiţionale... 

-  Valorificarea 

patrimoniului cultural al 

raionului; 

- Antrenarea  societăţii 

civile  din localităţile 

rurale  în viaţa culturală a 

raionului; 

- Promovarea tuturor 

genurilor şi metodelor  de 

activitate  

 

2016-

2020 

Anual - 8 actiuni 

tradiţionale  

desfăşurate  

VI.Susţinerea şi 

dezvoltarea instituţiilor 

de învăţămînt artistic. 

Atestarea  cadrelor 

didactice din învăţămîntul 

artistic extraşcolar. 

 

 

- Ridicarea gradului de 

calificare a cadrelor  

didactice; 

- Majorarea numărului de 

elevi în clasele  

absolvente şi a nivelului 

de cunoştinţe în general 

- Îmbunătăţirea imaginii 

instituţiilor de învăţămînt 

artistic  extraşcolar 

Conform 

cadrului 

legal / 

odată la 5 

ani 

100% din personal 

didactic - atestat 

 

Dotarea Şcolilor de artă 

cu materiale didactice, 

literatură de specialitate  

şi instrumente muzicale 

 

- Baza tehnico-materială – 

îmbunătăţită; 

- Ridicarea interesului 

populaţiei faţă de aceste 

instituţii 

- Instituţii de învăţămînt  

artistic extraşcolar 

administrate profesionist 

2016-

2020 
4 şcoli - dotate 

VII.Dezvoltarea 

meşteşugurilor 

populare ca produs 

Organizarea expoziţiilor  

de artizanat şi a tîrgurilor 

de  meşteşugărit în cadrul  

acţiunilor culturale 

- Scoaterea din 

anonimat a 

tradiţiilor 

2016-

2020 

100% din meşterii 

populari din raion 

antrenaţi în acţiuni 
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turistic autohton raionale, republicane.                            meşteşugăreşti; 

- Promovarea şi 

susţinerea 

meşterilor 

populari 

- Realizarea/ 

vînzarea 

produsului 

autohton 
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2.2.8 Dezvoltarea domeniului tineretului şi 

sportului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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Tinerii constituie 28%  din populaţia Raionului Criuleni şi  reprezintă segmentul cel 

mai vulnerabil al societății și tot odată sunt sursa cea mai valoroasă de dezvoltare a 

raionului. Din acest considerent, dezvoltarea sectorului de tineret trebuie să fie o prioritate 

a administraţiei publice de nivelul I şi II, prin adoptarea şi implementarea de politici 

efective ce vizează toate categoriile de tineri. Consiliul Raional Criuleni este responsabil 

de dezvoltarea sectorului de tineret. Totodată, este importantă cooperarea cu primăriile, 

instituţile publice şi societatea civilă pentru a soluţiona în mod concordat problemele 

existente şi a aduce valoare adăugată situaţiei tinerilor în societate.  

Strategia  de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2016 – 2020 (în continuare 

Strategie) este  document strategic pe raion în domeniul tineret. Strategia trasează 

direcţiile prioritare de dezvoltare ale sectorului de tineret pentru următorii 5 ani şi 

defineşte un plan specific de acţiuni. Acest document prevede implicarea directă a 

tinerilor, lucrătorilor şi organizaţiilor de tineret şi alţi actoriu, în  viaţa politică, economică, 

socială şi culturală a raionului  

 

SCOPUL, OBIECTIVELE GENERALE, BENEFICIARII ŞI PRINCIPIILE DE 

BAZĂ ALE STRATEGIEI. 

Scopul şi obiectivele generale. 

Scopul Strategiei este de a dezvolta şi consolida sectorul de tineret pe parcursul 

următorilor 5 ani, astfel contribuind la crearea unui mediu adecvat realizării vieţii 

personale şi profesionale a fiecărui tânăr, inclusiv a celor din grupurile dezavantajate.  

Pentru atingerea scopului propus au fost definite patru obiective generale: 

1. Promovarea participării tinerilor la procesele decizionale în dezvoltarea sectorului 

de tineret, astfel ca politicile şi acţiunile care îi vizează să fie cât mai prietenoase şi 

aproape de necesităţile reale ale tinerilor, inclusiv celor din grupurile dezavantajate    

2. Diversificarea şi consolidarea serviciilor pentru tineri care ar reprezenta un 

instrument efectiv de dezvoltare maximă a potenţialului fiecărui tânăr şi realizarea 

unei vieţi împlinite în raionul Criuleni şi respectiv în  Republica Moldova.  

3. Dezvoltarea oportunităţilor economice pentru tineri în scopul asigurării unui trai 

decent prin lărgirea posibilităţilor de angajare, venit salarial adecvat şi posibilităţi 

economice cât mai variate. 

Beneficiarii. 

În contextul prezentei Strategii sunt considerați benificiari următoarele categorii de 

persoane: 

 Tinerii conform  vârstei prevăzute de legea cu privire la tineret; ( 14 – 30 ani) 

 Familiile tinere;  

 Specialiștii şi lucrătorii de tineret; 

 Instituțiile locale care lucrează cu tinerii; 

 Organizațiile neguvernamentale de tineret; 

 Centrul  de Resurse pentru Tineri ,, Unit’’ 

 Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor din Criuleni şi alte comunităţi  

 Consiliile Locale de tineret. 

 Consiliul Raional al Tinerilor 

Principiile de bază ale Strategiei. 

 

 Egalitatea în drepturi – fiecare tânăr are drepturi egale pe cât priveşte accesarea 

oportunităţilor şi informaţiei de ordin public, dezvoltarea personală, studiile, 
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angajarea în câmpul muncii conform calificării, libertatea de a adapta propriile 

alegeri, de a-şi exprima propriile opinii etc.  

 Nediscriminarea şi egalitatea de şanse – tratamentul egal şi nediscriminatoriu a 

tinerilor în baza criteriului de rasă, etnie, sex, gender, opinie, dizabilitate, origine 

socială, apartenenţă religioasă şi alte criterii similare.  

 Participarea – implicarea tinerilor, autorităţilor publice şi societatea civilă în 

procesul decizional de soluţionare a problemelor din sectorul de tineret.  

 Autonomia structurilor de tineret – structurile de co-management sunt autonome în 

procesele decizionale şi practicile dezvoltate.  

 Cooperarea inter-sectorială – sprijinirea și dezvoltarea activităților pentru tineret 

reprezintă acţiuni inter-sectoriale, respectiv sunt implicate toate instituţiile din raion 

şi societatea civilă care au tangenţă cu tinerii. 

 Parteneriatul – colaborare efectivă şi acţiuni concordate între tineri, instituţiile de 

stat şi societatea civilă prin stabilirea de parteneriate constructive şi efective. 

 Imparţialitatea – toţi actorii implicaţi în implementarea, monitorizarea şi evaluarea 

Strategiei sunt trataţi în mod egal şi imparţial. 

 Transparenţa – instituţiile implementatoare ale Strategiei au un grad sporit de 

deschidere faţă de beneficiari şi publicul larg.   

Tabelul 49.  Situaţia generală a tinerilor din  raionul Criuleni. 

72992 persoane  

   

ambele sexe bărbați femei bărbați femei 

16- 19 ani 
 

4489 

 

205 

 

185 
2099 2000 

20-24 ani 
 

7092 

 

283 

 

392 
3189 3128 

25-30 ani 
 

8185 

 

676 

 

617 
3584 3308 

 

 

Tabelul 50. Analiza SWOT: Domeniul Tineret. 
Puncte tari Puncte slabe 

1.28% dinpopulația raionului Criuleni 

sunt tineri. 

2.Ponderea populației tinere 

îneconomia activă este în creștere. 

3., Creșterea numărului de tineri 

implicați în consiliile locale ale 

tinerilor și în activitățile de volunbtaria. 

4.Parteneriate stabilite între diferite 

organizații de tineret. 

 

1.Fluxul migratoriu al tinerilor spre 

Chișinău și alte țări. 

2.accesul limitat la informațiemșim 

servicii de calitate în mediul rural. 

3. pposibiklități redusende organizare a 

timpului liber. 

4.Lipsa locurilor de muncă bine plăti. 

5.Numărul mareb de șomeri. 

6.Mecanisme insuficiente de finanțare a 

activităților pentru tineri. 
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Oportunități Amenințări 

1.Crearea condițiilor favorabile pentru 

angajarea tinerilor în câmpul muncii și 

inițierea activităților de antreprenoriat 

2.Crearea condițiilor pentru revenirea 

în sate a  tinerilor  plecați. 

3.Instituirea funcției  de specialist în 

activitatea de tineret în fiecare primărie 

4.Diversificarea serviciilor de 

organizare a timpului liber. 

5. Sporirea numărului de servicii 

prietenoase tinerilor 

1.Schimbări frecvente în societate și 

economie 

2.Dificitul de cooperare între organizațiile 

de tineret și autoritățile publice locale. 

3.Capacitățile reduse de accesare ți 

gestionare a fonrurilor destinate pentru 

tineri. 

4.Rata înaltă de creștere a problemelor de 

sănătate în rândurile tinerilor 

5.Dezinteresul tinerilor în ceia ce privește 

participarea tinerilor la viața 

socială,politică,ecnomică și culturală din 

comunitate 

 

Tinerii în cifre şi realităţi. 

Populația totală a Raionului Criuleni constituie 72992  persoane,  dintre care 19766 

sunt tinerii, 10036 – bărbați şi 9730 femei, tinerii din mediul rural (17319) sunt mai mulţi 

decât tinerii din mediul urban (2358 or. Criuleni).  Fiecare al treilea cetăţean din  raionul 

Criuleni este tânăr (15-29 ani) În raionul Criuleni nu sunt mecanisme clare privind 

înregistrarea mobilității interne a populației, iar o bună parte din tineri locuiesc în mediul 

urban având viza de reședință în mediul rural, fiindcă în mediul rural oportunitățile de 

angajare sau  afirmare  sunt reduse, iar infrastructura și serviciile sunt slab dezvoltate.  

În ceea ce privește migrația externă a tinerilor, putem identifica câteva categorii:  

 tineri plecați la studii în afara țării, ponderea acestora este dificil de estimat 

 tineri plecați la muncă peste hotare – aceștia reprezintă în jur de 14% din totalul 

tinerilor din raionul Criuleni. Vârsta medie a migranților  este de 35 ani 

 tineri care au emigrat pentru trai permanent în țara gazdă.  

 

Educaţie: Sistemul de învăţământ în raion numără  20 gimnazii şi 10 licee în care 

îşi fac studiile 8285 elevi În raion mai activează: 4 centre de creaţie, 3 şcoli sportive, o 

şcoală profesională. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de educaţie se confruntă cu mai 

multe probleme atât în ceea ce privește calitatea studiilor, relevanța acestora pe piața 

muncii, plățile informale, îmbătrânirea cadrelor didactice etc. Implicarea tinerilor în 

soluționarea acestor probleme este absolut necesară în contextul reformelor anunțate de 

guvern.  Studiile liceale sunt în mare parte gratuite, iar în celelalte instituții de învățământ 

de stat sunt atât locuri cu burse cât și cu taxă. În mare parte însă pentru ași continua 

studiile tinerii au nevoie de suportul financiar al părinților, inclusiv în cazul în care sunt 

bursieri pentru acoperirea cheltuielilor curente. Pentru tinerii cu potențial din familii socio-

vulnerabile este foarte dificil continuarea studiilor.  

 

Antreprenoriat: În raionbul Criuleni sunt înregistrați 78 tineri întreprinzători. este 

de 45 de ani.  

 

 Sănătate:   Accesul la serviciile medicale a tinerilor până la 18 ani și a celor care 

își continuă studiile este garantat de către stat, prin oferirea gratuită a poliței de asigurare 
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medicală. În același timp, tinerii neangajați sunt neasigurați. Din cauza stilului de viață și a 

creșterii ponderii tinerilor cu maladii cronice se impune tot mai mult necesitatea 

promovării unui mod sănătos de viață. Totodată sunt mai multe servicii medicale, cum ar 

fi de exemplu o bună parte din cele de sănătate reproductivă care nu sunt acoperite de către 

asigurarea medicală obligatorie. Deși se fac eforturi comune din partea instituțiilor 

guvernamentale și non-guvernamentale în vederea informării tinerilor privind protejarea 

împotriva maladiilor sexual transmisibile, opt din zece persoane infectate cu maladii 

sexual transmisibile sunt în grupul de vârstă 15-29 ani. Ponderea avorturilor în rândul 

tinerelor de vârstă fragedă este în creștere. 

 

Familii Tinere. Din femeile care sau căsătorit în 2012 – 81% erau tinere, iar din 

bărbați 70%. În jur de șapte din zece cupluri reprezintă familii tinere. Familiile tinere sunt 

percepute ca fiind foarte vulnerabile din punct de vedere socio-economic. Necesitățile 

acestora pentru trai sunt mari, în special în cazul în care aceștia nu au spațiu locativ, iar 

salariul tinerilor specialiști sunt mici și nu le permite acoperirea minimului necesar pentru 

trai. Apariția copiilor în aceste familii reprezintă deseori un motiv pentru ca unul sau ambii 

părinți să plece la muncă peste hotare
1
 cu scopul de a procura propria locuință și a oferi 

condiții mai bune de trai copiilor.  

 

Timpul liber. Provocările pentru tineri sunt foarte mari în condițiile în care 

instituția familiei este afectată de migrația părinților, divorțuri, iar controlul social din 

partea comunității s-a diminuat semnificativ. Astfel, sunt răspândite în rândul tinerilor 

comportamente riscante: abuzul de alcool, consumul de droguri, relații sexuale neprotejate 

la vârste fragede, comiterea infracțiunilor etc. Efectele negative a acestor comportamente 

antisociale se regăsesc cu impact de durată  atât la nivel personal cât, și asupra societății în 

general. În era tehnologiilor informaționale accesul la aceste resurse reprezintă o prioritate 

pentru tineri. Au computer acasă – 84% dintre tineri (18-29 de ani), iar din aceștia au acces 

la internet 82%.   

 

Serviciile pentru tineri: 

 Centrul Resurse pentru Tineri UNIT 

 Centrul pentru Saănătate Vitamin 

 Centrul de zi  pentru copiii cu cerințe educative speciale Speranța 

 Centul pentru  copilărie,adolescență  și familie Criuleni 

 Casele de Cultură 

 Bibliotecile 

 Serviciile acestor instituții au cuprins domeniul instruirii nonformale, accesului la 

informare, participarea tinerilor, orientare vocațională, formare și integrare profesională, 

timp liber, sport, de activitate. Rețeaua respectivă este una teritorial-reprezentativă, 

acoperind practic toate raioanele republicii, indicator care îi oferă greutate în formarea 

opiniei publice în domeniul politicilor de tineret, educație, etc. 

 

Drepturile tinerilor. Drepturile omului pentru tineri se regăsesc în majoritatea 

tratatelor internaţionale şi regionale de drepturile omului la care Moldova a aderat. Cele 

mai relevante politici în acest context sunt: Carta Albă a tineretului, Pactul European 
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pentru Tineret, Carta privind participarea tinerilor în viaţa comunităţii la nivel local şi 

regional. Acestea la rândul lor au fost transpuse la nivel local în legislaţia naţională pentru 

tineret şi alte documente de politici pentru tineri. Astfel, tinerii din Republica Moldova 

beneficiază de drepturile şi libertăţile consfinţite în următoarele acte legislative şi 

normative: 

    Cu toate că Legea cu privire la tineret şi celelalte acte legislative în domeniu preved 

un şir larg de drepturi şi facilităţi pentru tineri, doar 8,1% din tineri îşi cunosc profund 

drepturile, 44,6% cunosc drepturile de bază, 38,9% sunt informaţi parţial în domeniul 

legislaţiei pentru tineri, 35,6% nu sunt informaţi în acest sens şi 8,1% din tineri nu sunt 

informaţi deloc despre drepturile lor
2
. Majoritatea tinerilor consideră că drepturile lor sunt 

paţial respectate şi tot acest număr consideră că sunt afectaţi de fenomenul discriminării. 

Cel mai des sunt încălcate drepturile ce se referă la susţinerea familiilor tinere, la 

promovarea tinerelor talente, dreptul la muncă, susţinerea de către stat a asociaţiilor 

obşteşti, susţinerea participării la activităţi internaţionale, accesul la justiţie. În linii 

generale circa 30,3% din tineri consideră că sunt discriminaţi. Cel mai des tinerii sunt 

discriminaţi la angajarea în câmpul muncii, la luarea deciziilor la nivel de comunitate şi în 

instituţiile de învăţământ.
3
 La momentul angajării în câmpul muncii tinerilor li se solictă 

experienţă, sau femeile tinere sunt refuzate la angajare din motivul că ar putea pleca în 

concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului.     

În societate se definesc cîteva categorii de tineri dezavantajaţi în raport cu semenii 

săi pe cât priveşte garantarea şi respectarea drepturile civile şi politice, sociale, economice 

şi culturale. Aceste dezavantaje sunt consecinţe atât a situaţiei politico-economice precare, 

cât şi a stereotipurilor existente în societate precum că aceşti tineri ar fi diferiţi şi chiar 

periculoşi. Printre categoriile de tineri dezavantajaţi şi cel mai des supuşi fenomenului de 

marginalizare şi discriminare sunt tinerii cu dizabilităţi (77,2%), tinerii infectaţi HIV 

(47,6%), tinerii cu antecedente penale (43,4%), femeile tinere însărcinate (23,1%), tinerii 

ce fac parte din minorităţile naţionale (22,8%), femeile tinere (16,9%)
4
 şi alte categorii de 

tineri (într-o măsură mai mică).  

O mare parte din tineri consideră că cel mai des drepturile lor sunt încălcate de către 

organele de drept, fapt ce derivă şi din nivelul de credibilitate scăzut faţă de aceste organe 

ale statului. La fel funcţionarii publici sunt consideraţi ca cei care încalcă în mare parte 

drepturile tinerilor.
5
     

Indiferent de situaţia economică, politică şi socială din ţară, politicile naţionale, 

incluziv cele de tineret din RM, necesită o abordare incluzivă, egalitară şi de abilitare a 

tuturor grupurilor şi categoriilor de tineri din societate, însoţite de garanţii exprese 

împotriva excluderii şi discriminării, cât şi mecanisme clare şi accesibile de recurs şi 

responsabilizare. Această necesitate reiese din/şi trebuie să fie bazată pe principiile 

fundamentale ale drepturilor omului (universalitatea, indivizibilitatea, interdependenţa şi 

interconexiunea), cât şi pe principiile de egalitate şi nediscriminare, participare şi 

incluziune, responsabilizare şi statul de drept.    

În cadrul fiecărei direcţii prioritare a Strategiei vor fi considerate drepturile tinerilor 

prin prisma drepturilor omului, astfel să includă acţiuni concrete de durată medie şi lungă 

                                                 
2
 Participarea tinerilor în Republica Moldova. Studiu sociologic realizat în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011 de către Fundaţia Est 

Europeană Moldova. 
3
 

 
. 
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orientate către incluziunea socială, economică, politică şi cultură a categoriilor de tineri cu 

oportunităţi reduse, care la rândul lor sunt deţinători de drepturi şi obligaţii egale tuturor 

tinerilor din societatea noastră.  

Informarea tinerilor este considerată de către ei ca o premisă-cheie a asigurării 

accesului lor la oportunități civice și sociale. În ciuda existenței mai multor structuri, 

canale și rețele de informare, un număr important de tineri  au invocat lipsa accesului la 

informație pentru a participa la viața democratică. Reieșind din lipsa încrederii în 

instituțile publice și partide politice, tinerii susțin că acestea sunt doua motive esențiale ale 

apatiei și gradului scăzut de participare a lor la viața politică și socială. Reieșind din 

problematica evidențiată, rolul lucrătorului de tineret este subestimat de către stat, fapt 

care conform constatărilor diminuază din posibilitatea acestuia de a realiza activități 

sociale, de a organiza învățarea extrașcolară și participarea tinerilor prin voluntariat. De 

aici rezidă necesitatea de a fi puse în discuție căile prin care munca de tineret ar putea 

contribui la realizarea direcțiilor prioritare urmărite, precum și asigurarea instruirii 

specifice lucrătorului de tineret. 

VIZIUNEA STRATEGICĂ. 

Sectorul de tineret este recunoscut ca un domeniu important în dezvoltarea şi 

prosperarea Republicii Moldova, prin intermediul căruia se asigură în trai decent tuturor 

tinerilor, cu valorificarea potenţialului lor maxim şi îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor 

per ansamblu. 

 

PRIORITĂŢI STRATEGICE. OBIECTIVE ŞI REZULTATE AŞTEPTATE. 

În scopul atingerii viziunii strategice propuse, au fost identificate 4 direcţii prioritare 

de intervenţie:  

PRIORITATEA I: Participarea tinerilor. 

PRIORITATEA II: Serviciile pentru sectorul de tineret. 

PRIORITATEA III: Oportunităţi economice pentru tineri. 

PRIORITATEA IV: Consolidarea Sectorului de tineret. 

 

 

Participarea tinerilor în  toate sferele vieţii este caracteristică unei societăţi bazate pe 

valori ca democraţia, toleranţa şi prosperitatea. Doar prin participare şi implicare activă, 

tinerii devin parte a proceselor ce se produc în societate, dezvoltându-se ca cetăţeni 

responsabili şi capabili să facă faţă provocărilor vieţii. Tinerii trebuie să devină parteneri 

activi a procesului de implementare a srtategiei pentrun tineret. Strategia crează posibilităţi 

de intervenţie a tinerilor cât şi a celora ce au tangenţe cu realizarea politicilor de tineret. 

Administraţia Publică de nivelul I şi II încurajează participarea tinerilor în viaţa 

publică a comunităşţilor şi raionului. Pentru realizarea acestui principiu sunt oferite 

posibilităţile: 

 Implicarea sistematică a membrilor Consiliului Raional al Tinerilor la 

lucrările Consiliului Raional. 

 Crearea Consiliilor Locale ale tinerilor în fiecare comunitate, care  ca organ 

consultativ vor putea interveni în procesul de luare a deciziilor la nivel local. 

 Fiecare consiliul local va desemna în componenţa lor  1 – 3 reprezentanţi ai 

tinerilor, care vor participa la şedinţele consiliului  cu dreptul de a se expune 

pe marginea problemelor cu interes public. 
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 Efectuarea studiilor, sondajelor despre problemele cu care se confruntă tinerii 

 Stimularea prin diferite metode a tinerilor ce se implică activ în viaţa publică 

a comunităţilor, a tinerilor cu iniţiativă. 

 

APL I ŞI II promovează crearea şi funcţionarea sistemului de co-management la 

toate nivelele, bazat pe principiul de paritate. Acesta presupune reprezentarea egală a 

administraţiei  publice şi asociaţiilor de tineret în diferite organe comune de activitate. 

Ca forme de participare şi reprezentare a tinerilor la nivel local sunt organizaţiile 

neguvernamentale de tineret şi structurile de co-management, ca centrele de resurse pentru 

tineri (UNIT, consiliile locale de tineret (CLT), din satele Cruglic, Izbişte, Hârtopul Mic, 

Cimişeni, Mălăieşti. reţeaua presei tinerilor( Ziarele  şcolare), reţeaua tinerilor de la egal la 

egal în domeniul HIV/SIDA şi alte grupuri de iniţiativă locale. Menirea acestora este de a 

asigura participarea activă a tinerilor la viaţa locală în special, în procesul de luare a 

deciziilor ce îi vizează. La moment, prezenţa la nivel local a structurilor de co-

management nu denotă nemijlocit implicarea maximă a tinerilor, astfel gradul de 

participare a tinerilor  fiind  redus 

Activismul civic este la fel considerat important de către tineri şi necesar pentru 

soluţionarea celor mai stringente probleme ale societăţii. Astfel participarea tinerilor la 

viaţa civică se manifestă prin acţiuni de voluntariat, prin organizarea acţiunilor culturale la 

nivel de comunitate,  colectare de fonduri şi scriere de proiecte şi acţiuni de salubrizare a 

comunităţii. Aceste acţiuni au loc în mare parte prin asocierea tinerilor în diverse structuri 

locale, iar lipsa acestora în toate localităţile împiedică asigurarea dreptului de asociere în 

rândul tinerilor, în special a celor cu oportunităţi reduse. 

 Informarea tinerilor joacă un rol de bază în procesul de participare, nu doar în 

calitate de consumatori de informaţii dar şi producători ai informaţiei de calitate. Printre 

cele mai importante surse de informare pentru tineri se află televiziunea , internetul şi 

ziarele . Însă, cea mai mare încredere în sursele de informare, tinerii o au în internet , 

televiziune şi familie. Astfel, ziarele, radioul, CLT-urile, bibliotecile şi prietenii ramân pe 

ultimul loc. Odată cu accesibilitatea maximă a tinerilor la internet, apare necesitatea 

diminuării riscurilor specifice mediului on-line, inclusiv în rândul adolescenţilor. Astfel se 

impune dezvoltarea unui mecanism instituţional ce ar asigura protecţia şi securitatea pe 

internet a tinerilor şi adolescenţilor, cât şi diversificarea surselor de informare în rândul 

tinerilor, de rând cu resursele electronice deja existente.  

 O formă de participare activă a tinerilor o reprezintă mobilitatea acestora, prin 

implicarea la variate schimburi de experienţe şi programe rtaionale și naţionale .  

 În prezent se simte o lipsă evidentă de date calitative şi cantitative actualizate pe cât 

priveşte participarea tinerilor la procesul de luarea a deciziilor, activism civic şi 

mobilitatea tinerilor. Puţinele studii existente în acest domeniu nu vizează aproape deloc 

grupurile de tineri cu oportunităţi reduse, fapt ce demonstrează că gradul de implicare a 

acestor categorii de tineri este limitat. Se solicită din partea instituţiilor responsabile să 

pună accent deosebit în realizarea de studii calitative şi cantitative actualizate în domeniu, 

cu analiza obligatorie a gradului de implicare a tinerilor din grupurile cu oportunitărţi 

reduse. Doar în baza unei documentări complete a situaţiei actuale a tuturor tinerilor, 

ulterior pot fi adoptate măsuri practice de stimulare a participării acestora.  

 Prima prioritate strategică, participarea tinerilor, vine cu acţiuni concrete ca răspuns 

la problematicile identificate pe segmentul participarea şi implicarea activă a tinerilor, 
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inclusiv a celor din grupurile cu oportunităţi reduse. Astfel, au fost identificate 5 sub-

priorităţi bine definite spre ulterioara implementare: promovarea participării tinerilor la 

procesul de luare a deciziilor, promovarea activismului civic, consolidarea structurilor 

locale de tineret, consolidarea şi promovarea mobilităţii tinerilor şi sporirea gradului de 

informare a acestora.      

Prioritatea I - Obiectiv general: Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul 

de consolidare a democrației participative. 

 

Sub-prioritatea 1.1.: Activismul civic al tinerilor 

Obiectiv specific 1.2: Creșterea nivelului de activism civic al tinerilor din Raionul 

Criuleni, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse.  

Rezultate aşteptate: 

1.2.1. Cel puţin 30% de tineri asociați și activ implicați în structuri formale și 

neformale.  

1.2.2. Cel puţin 80% de tineri din populaţia activă sunt conştienţi de importanţa 

participării la vot şi se implică direct în acest proces. 

1.2.3. Activitatea de voluntariat consolidată prin infrastructură dezvoltată, accesibilă 

tuturor tinerilor şi funcţională, recunoscută la nivel formal şi practic.  

Sub-prioritatea 1.2.: Consiliile Locale de Tineret (CLT) 

Obiectiv specific 1.3: Crearea CLT  în toate  comunităţile şi sporirea numărului tinerilor 

implicați, având o reprezentare teritorială de cel puțin 80% până în anul 2020. 

Rezultate aşteptate: 
1.3.1. CLT activează în baza unui mecanism de reglementare și bună guvernare, 

având la bază un parteneriat consolidat cu APL.  

1.3.2. Până la finele anului 2016 activează  CLT în toate comunităţile raionului. 

. 

1.3.3. CLT dispun de instrumente de asigurare a durabilității financiare, inclusiv din 

partea Consiliului raional..  

1.3.4. Cel puţin 30% de tineri cu vârsta de 13-18 ani, inclusiv cei cu oportunități 

reduse, implicați în activitatea CLT.  

Sub-prioritatea 1.3.: Mobilitatea tinerilor 

Obiectiv specific 1.4: Creșterea nivelului de mobilitate a tinerilor la nivel raional inclusiv 

a celor cu oportunităţi reduse.   

Rezultate aşteptate: 

1.4.1. Cel puţin 30% de beneficiari ai programelor de mobilitate au abilități și 

cunoștințe competitive pieții muncii. 

Sub-prioritatea 1.5.: Informarea tinerilor 

Obiectiv specific 1.5: Diversificarea metodelor de acces la informație a tinerilor, inclusiv 

asigurarea securității în mediul on-line al acestora.  

Rezultate aşteptate 

 

1.5.1. Numărului sporit al tinerilor care au acces la informaţie corectă și sigură.   

1.5.2. Cel puţin 50% de tineri sunt conștienți de riscurile mediului on-line.  

PRIORITATEA II - Serviciile pentru sectorul de tineret. 
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Prioritatea II - Obiectiv general: Contribuirea la formarea cunoștințelor, abilităților, 

deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a 

tinerilor în societate, inclusiv a celor din grupul cu oportunităţi reduse.  

 

Sub-prioritatea 2.1: Prestatorii de servicii prietenoase tinerilor 

Obiectiv specific 2.1: Asigurarea calității și eficienței serviciilor de tineret, oferite de către 

prestatorii de servicii, astfel încât, până la finele anului 2020, nivelul de corespundere a 

acestora, conform necesităților și gradului de satisfacție, să fie accesibile la cel puțin 90% 

din numărul de tineri, care au solicitat și au beneficiat de aceste servicii. 

Rezultate aşteptate: 

2.1.1. Până la finele anului 2016, Specialistul pentru Tineret și Sport de pe lângă CR 

va dispune de un mecanism funcţional de asigurare a calităţi şi eficienţei  

serviciilor prestate tineri. 

2.1.2. Începând cu anul 2016, sunt create condiţii pentru autodezvoltare a 

prestatorilor de servicii pentru tineri. 

2.1.3. Începând cu anul 2017, sunt consolidate şi extinse serviciile prietenoase 

tinerilor. 

Sub-prioritatea 2.2: Servicii out-reach 

Obiectiv specific 2.2: Dezvoltarea serviciilor prietenoase tinerilor în afara instituțiilor, 

astfel încât, până la finele anului 2020, prestatorii de servicii pentru tineret, să ofere aceste 

servicii în proporție de cel puțin 45% din oferta totală de servicii, care vor cuprinde tinerii 

din localități dezavantajate economic şi tineri cu oportunități reduse. 

Rezultate aşteptate: 

2.2.1. Începând cu anul 2016, sunt create oportunităţi de iniţiere şi prestare tinerilor a 

serviciilor out-reach. 

2.2.2. Până la finele anului 2016, 30% din prestatorii de servicii, prestează tinerilor 

servicii out-reach acreditate la standardele minime de calitate. 

 

Sub-prioritatea 2.3: Servicii de promovare a modului sănătos de viață 

Obiectiv specific 2.3: Intensificarea măsurilor de promovare a modului sănătos de viață în 

rândul tinerilor, astfel încât, spre finele anului 2020, cel puțin 80% din numărul total de 

tineri să beneficieze de acest suport. 

Rezultate aşteptate: 

2.3.1. Începând cu anul 2016, sunt intensificate măsurile de promovare a modului 

sănătos de viață în rândul tinerilor. 

2.3.2. Începând cu anul 2016, sunt create condiţii optime pentru organizaţiile de 

tineret la monitorizarea politicilor de sănătate pentru tineri. 

PRIORITATEA III - Oportunităţi economice pentru tineri. 

 

Tinerii sunt rezervați  privind oportunitățile economice actuale din Republica 

Moldova.  Locurile de muncă existente sunt puțin remunerate şi neatractive pentru tineri. 

Patru din zece șomeri sunt tineri.  Astfel, o bună parte din tineri intenţionează să plece 

peste hotare la studii şi/sau muncă. Tinerii care îşi doresc să activeze în Moldova  se 

orientează  de obicei spre centrele raionale sau capitală.  În mediul rural populația devine 

din ce în ce mai îmbătrânită, iar deficitul de forță de muncă este deja resimțit practic în 

toate domeniile, inclusiv: educație și sănătate. Angajatorii tot mai frecvent își declară 
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nemulțumirea  față de calitatea pregătirii tinerilor specialiști, iar tinerii invocă necesitatea 

experienței de muncă la angajare ca o condiție a priori. Inițierea și dezvoltarea afacerilor ar 

putea reprezenta o soluție pentru tinerii cu idei inovative, dar în cele mai multe cazuri 

aceștia nu au resursele financiare necesare și nici cunoștințe, abilități antreprenoriale.  

 

Prioritatea III - Obiectiv general: Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de 

angajare în rândul tinerilor, în special a celor cu oportunități reduse.  

 

Sub-prioritatea 3.1. Abilitarea economică și antreprenoriatul în rândul tinerilor 

Obiectiv specific 3.1: Abilitarea economică a tinerilor, în special a celor din mediul rural , 

implicarea lor în activitățișle școlii micului business.  

Rezultate aşteptate: 

3.1.1. Ponderea tinerilor în rândul antreprenorilor  să crească cu 20%. până în 2020.   

2 afaceri durabile implementate anual grație programelor de abilitare economică. 

Sub-prioritatea 3.2. Oportunități de angajare 

Obiectiv specific 3.2: Creșterea ratei de ocupare pe piața muncii a tinerilor de la 17,6% în 

2013 la 25% în 2020 pentru categoria de vârstă 15–24 ani și de la 45,7% în 2013 la 50% în 

2020 pentru categoria de vârstă 25–34 ani, cu accent pe tinerii cu oportunități reduse și 

tinerele femei.  

Rezultate aşteptate: 

3.2.1. Rata șomajului scăzută . 

3.2.2. Rata de angajare crescută . 

3.2.3. Rata de părăsire a locului de muncă scăzută. 

 

PRIORITATEA IV - Consolidarea sectorului de tineret  

Consolidarea sectorului de tineret este un imperativ care trebuie să implice 

cooperarea între organizațiile neguvernamentale de tineret cu CR, cooperării și schimbului 

între sectorul public și actorii sectorului asociativ de tineret, crearea unei rețele de 

colaborare între actorii-cheie ai politicii de tineret, necesitatea creșterii numărului de 

specialiști calificați în domeniul de tineret.  

  

 Educaţia non-formală  continuă să fie un proces mai mult spontan, sporadic, 

neorganizat şi nu este adaptată completamente la necesităţile şi interesele tinerilor. În 

acelaşi timp, constituie o dimensiune fundamentală a procesului de instruire continuă (de-a 

lungul vieţii), joacă un rol extrem de important în reducerea inegalităţilor şi excluderii 

sociale, în promovarea unei participări active la viaţa democratică. Printre problemele cu 

care se confruntă tinerii în raport cu sistemul de în 

 reticenţa factorilor de decizie, neîncrederea in potenţialul tinerilor de a se implica in 

dezvoltarea personală și socială;  

 insuficienţa spaţiilor prietenoase tinerilor şi, respectiv, acces limitat al celor cu 

oportunități reduse la educaţie non-formală de calitate; 

 dezvoltarea insuficientă a unor servicii, care ar corespunde necesităţilor actuale ale 

copiilor şi tinerilor (de informare, consiliere, instruire în probleme de dezvoltare, 

sănătate, protecţie şi participare), inclusiv adolescenţilor supuşi unor riscuri majore 

şi celor deosebit de vulnerabili; 
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 insuficienţa specialiştilor pregătiţi pentru lucrul cu tinerii, precum şi motivarea 

acestora, nivelul neadecvat de salarizare; 

 lipsa unui sistem unic de coordonare a activităţii instituţiilor, organizaţiilor şi 

centrelor ce practică educaţia non-formală, precum şi lipsa unui sistem unic de 

evaluare şi monitorizare a activităţii acestor instituţii. 

Astfel se deduce necesitatea creării mecanismelor de parteneriat cu societatea civila 

pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale şi didactice şi diversificarea, majorarea 

surselor de finanţare. 

Prioritatea IV - Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii sectorului de tineret și a 

mecanismelor de suport în asigurarea calității lucrului de tineret.  

 

Sub-prioritatea 4.1: Lucrul de tineret 

Obiectiv specific 4.1: Crearea până la sfârșitul anului 2016 și dezvoltarea până la finele 

anului 2020 a mecanismului instituțional pentru asigurarea calității și eficienței lucrului de 

tineret. 

Rezultate aşteptate: 

4.2.1. Mecanism și structură de certificare a lucrătorului de tineret elaborate și 

funcționale începând cu anul 2016. 

4.2.2. Instituirea funcției lucrător cu tineretul în fiecare primărie 

4.2.3. Majoritatea lucrătorilor de tineret formați profesional anual, care dispun de 

competențe în implementarea politicilor de tineret.  

 

Sub-prioritatea 4.2: Educația non-formală 

Obiectiv specific 4.2: Extinderea până în 2020 a serviciilor de educație non-formală, 

astfel încât cel puţin 80% din tineri, inclusiv cu oportunități reduse, să poată participa la 

acestea.  

Rezultate aşteptate: 

4.4.1. Sistem robust de recunoaștere a competențelor obținute în procesul educației 

non-formale, aprobat și aplicat până la finele anului 2016. 

4.4.2. Cel puţin 50% de tineri beneficiari ai serviciilor de educație non-formală 

integrați pe piața muncii anual.  

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STRATEGIEI. 

Implementarea Strategiei este asigurată de către CR, în calitatea sa de instituţie 

abilitată pentru coordonarea politiciii de tineret. Totodată, în procesul de implementare 

sunt implicate atât instituțiile publice ca: DGE, OFM, Direcția Asistență Socială, 

Policlinica, Direcția Cultură și Turism, CRT UNIT.  

Mecanismul de implementare al Strategiei este reprezentat de un grup de referinţă 

(GR) creat de către CR, care este responsabil de implementarea  priorităţilor strategice, 

inclusiv Planul de Acţiuni (Anexa 2), şi este constituit din reprezentanţi ai instituţiilor 

publice raionale şi societatea civilă care au tangenţă cu cel puţin una din prioritatăţile 

strategice, şi cu sectorul de tineret în general. GR se întruneşte pentru coordonare nu mai 

rar de o data la 3 luni, cu prezentarea progresului înregistrat, planificarea ulterioră şi 

actualizarea Planului de Acţiuni. Activitatea GR este coordonată de către CR printr-o 

structură special desemnată pentru implementarea Strategiei.   

Strategia este un document sectorial al Strategiei raionale de  de Dezvoltare  2020, 

având astfel acțiuni coordonate de atingere a obiectivelor stabilite în aceste documente 
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strategice. La actualizarea Planului de Acțiuni se va ține cont de sincronizarea Strategiei  

2020, precum și cu alte documente strategice relevante sectorului de tineret.  

Monitorizarea și evaluarea performanței de implementare a Strategiei este realizată 

printr-un Plan de Monitorizare și Evaluare (Anexa 2). Acesta este principalul instrument 

de analiză a progreselor înregistrate în baza Planului de Acţiuni al Strategiei, care măsoară 

impactul acţiunilor specifice asupra realizării obiectivelor şi direcţiilor strategice şi cum 

acesta conduce spre obţinerea rezultatelor aşteptate.  CR este principalul responsabil în a 

asigura efiecienţa mecanismului de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei.  

Monitorizarea implementării va fi una continuă, în procesul căreia se va ține cont de 

indicatorii de realizare, stabiliți în Planul de Acțiuni al Strategiei.  

În evaluarea progresului de implementare al Strategiei, vor fi realizate două evaluări 

intermediare independente pentru țintele stabilite în 2017 și 2018. Evaluarea intermediară 

se va axa pe măsurarea rezultatelor și obiectivelor stabilite, prin prisma Cadrului de 

Monitorizare și Evaluare. În baza acestor evaluări intermediare, urmează a fi ajustate 

rezultatele așteptate și obiectivele specifice. Mai mult ca atât, aceste evaluări vor oferi 

suport în stabilirea acțiunilor necesare pentru următorii ani.  

La finalul implementării Strategiei va fi realizată o evaluare independentă finală, 

care va măsura impactul asupra sectorului de tineret a rezultatelor atinse în cadrul fiecării 

priorităţi startegice şi a Strategiei în general. Evaluarea finală va fi realizată prin prisma 

relevanței, eficienței, eficacității, durabilității, impactului și a abordării bazate pe drepturile 

omului. În procesul de monitorizare şi evaluare societatea civilă este invitată să deţină un 

rol activ, astfel oferind valoare adaugată prin expertiza şi experienţa sa vastă în domeniu.  

Prioritățile și sub-prioritățile stabilite în Strategie vor servi drept suport în elaborarea 

Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, ceea ce va asigura atât finanțarea eficientă a 

procesului de implementare a acestei Strategii, cât și atingerea rezultatelor așteptate.  

RISCURI ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE AL STRATEGIEI 

 

1.Insuficienta apreciere a sectorului de tineret de către instituțiile publice și APL I. 

2. Instabilitatea politică și economică. 

3. Insuficiența resurselor financiare pentru implementarea planui de acțiuni. 

4.Capacități reduse de  coordonare a activităților actorilor implicați în procesul de 

imlementare a Strategiei 

5.Implicarea slabă a autorităților publice locale ( primării) în activitățile de 

iplementare a Strategiei. 
  

 

Strategia în domeniul sportului, 
reprezintă un angajament în termeni de politică şi obiective, pe care instituţia o va 

urmări în anii următori. Totodată, reprezintă o direcţie substanţială şi utilă  pentru liderii 

din întreaga administraţie sportivă activă din raion şi devine o adevărată pârghie pentru 

dezvoltarea viitoare a sportului şi progresul acestuia în împrejurările moderne şi complexe 

în care trebuie să cooperăm.  

        „Dreptul la o viaţă activă, cetăţeanul în acţiune!” anticipează o eră nouă în sportul 

raional,  inspirată din  trecutul bogat şi productiv şi va reprezenta o investiţie în viitor, va 

răspunde provocărilor care se ridică, va aduce o alternativă în faţa tentaţiilor societăţii 

moderne, va spori numărul de practicanţi şi baza de selecţie a înaltei performanţe. 
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Evidenţiem potenţialul sportului de a aduce contribuţii semnificative la obiectivele 

generale prin creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii prin acţiuni care promovează 

incluziunea socială în şir prin sport, educaţie şi formare. 

 

 „Sportul înseamnă toate formele de activitate fizică care prin participare 

ocazională sau organizată urmăreşte să exprime sau să îmbunătăţească sănătatea 

fizică şi mentală formând relaţii sociale sau obţinând rezultate în competiţii 

(activitate de întrecere ) la toate nivelurile”.Sportul de performanţă reprezintă 

activitatea de întrecere constituită dintr-un ansamblu de acţiuni motrice diferenţiate 

pe ramuri de sport, desfăşurată într-un cadru instituţionalizat sau independent, prin 

care se caută perfecţionarea posibilităţilor morfo-funcţionale şi psihice, concretizate 

în performanţe obţinute în competiţii ( record, depăşirea proprie sau a partenerilor). 
 

 

Pilonii strategiei raionale: 

  

Excelenţa sportivă, înalta performanţă – difuzarea valorilor raionale în Republică. 

 

Performanţa sportivă- dezvoltarea spiritului de competiţie şi de fair-play, organizarea de 

competiţii raionale și naţionale cu scopul de a creşte numărul de sportivi de performanţă. 

 

Ştiinţa Sportului  
 Contribuţie la selecţie, pregătire, participarea la întreceri, cunoaştere şi recuperarea  

sportivilor de performanţă  

Transferul de cunoaştere în alte domenii de activitate. 

 

Participarea sportivă – creşterea numărului de practicanţi pentru fiecare ramură de sport, 

sporirea bazei de selecţie pentru federaţiile sportive naţionale. 

 

Incluziunea socială, Resursa umană, forţa de muncă  
- evidenţiem potenţialul sportului de a aduce contribuţii semnificative la obiectivele 

generale prin creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii prin acţiuni care promovează 

incluziunea socială în şir prin sport, educaţie şi formare. 

- atragerea, sporirea numărului specialiştilor şi perfecţionarea acestora (profesori, 

educatori, învăţători, antrenori, arbitrii, medici,  jurişti, economişti  

- voluntariat în sport - dezvoltarea şi accesarea de fonduri europene în baza unei legi a 

voluntariatului în concordanţă cu activitatea comunităţii raionale. Implicarea tinerilor şi a 

foştilor performeri în activităţi de voluntariat. 

- crearea de locuri de muncă ( sportul serveşte drept instrument de dezvoltare rurală,  

locală, regională, naţională.)  

  

Să dezvolte Programul extins de activităţi sportive cu scopul de a întări sănătatea 

cetăţenilor, indiferent de vârstă şi sex (educație prin sport). 

Lupta împotriva dopajului; 

Sporirea rolului deținut de sport în educație; 

Activitățiile voluntare; 

Incluziunea socială; 
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Combaterea rasismului; 

Sportul ca instrument de dezvoltare;  

Promovarea cetăţeniei active prin sport; 

Lupta împotriva excesului de greutate, obezitate, boli cronice; 

 Înlăturarea prejudecăţilor, integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

 

 Obiectivele strategiei  

 

        Raionul Criuleni să devină unul dintre marile puteri sportive, pe plan Republican și 

internaţional, atât în ceea ce priveşte performanţa sportivă, cât şi în ceea ce priveşte 

poziţiile administrative. 

Să conducem unităţile aflate în coordonarea raionului astfel încât mişcarea sportivă să fie 

sprijinită de toţi partenerii, cu scopul de a atinge o bună colaborare între aceştia şi a face 

faţă noilor provocări strategice în sectorul sportiv, bazat pe rolul acestora în societate.  

 

Sarcini 

 

 Organizarea sportului în concordanţă cu competenţele organizaţiei raionale. 

Sportul, factor fundamental în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii, 

constituind o manifestare culturală, care va fi protejată şi încurajată de 

autorităţile publice . 

  Încurajare, practicarea sportului de către persoane cu dizabilităţi motorii, 

psihice, senzoiriale şi mixte, urmărind deplina lor integrare social,  dezvoltarea 

Programului extins de proiecte şi activităţi sportive, cu scopul de a întări 

sănătatea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi sex (educație prin sport). 

 

 Modernizarea sistemului de dezvoltare a sportului pentru copii şi tineret, crearea 

condiţiilor necesare pentru autorealizare, pregătirea rezervelor sportive pentru 

selecţionatele ţării, sporirea eficacităţii sistemului de selecţie a sportivilor 

talentaţi şi perfecţionarea măiestriei acestora pînă la nivelul candidaţilor în 

loturile naţionale ale republicii, fapt ce va permite obţinerea unor indici mult 

mai înalţi de pregătire.  

 

 Creareae condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea, pe teritoriul raionului 

cele mai importante competiţii sportive nationale, la cele mai populare şi 

spectaculoase probe de sport. 

 Atragerea unui număr mare de spectatori la competiţiile sportive, care sunt:  

  -eficacitatea reclamei;  

  -prezenţa sportivilor de elită în echipe şi sprijinul mass-media;  

  -structura organizaţională a businessului sportiv;  

 - crearea condiţiilor respective, în edificiile sportive, conform cerinţelor spectatorilor 

    Dezvoltare ulterioară a sportului profesional în raion,unde sunt necesare următoarele 

condiţii:   

 -fondarea asociațiilor pe probe de sport;  

 - susţinerea diferenţiată a probelor de sport în dependenţă de importanţa, tradiţiile şi 

gradul de dezvoltare a fiecăreia dintre ele la nivel  rational și naţional  
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  -realizarea principiilor programului de pregătire a sportivilor  pentru participarea la 

competițiile raionale, naționale și internaționale;  

 

 Elaborarea şi realizarea măsurilor de dezvoltare a infrastructurii culturii fizice şi 

sportului  

-efectuarea reparaţiilor  la edificiile sportive   

 

-dotarea edificiilor cu inventar şi utilaj sportiv, amenajarea terenurilor suplimentare de 

sport pe teritoriile adiacente;  

-participarea la proiecte regionale şi europene având ca destinaţie construirea şi reparaţia 

edificiilor sportive;  

-organizarea concursurilor pentru construirea şi reparaţia edificiilor sportive selectînd 

preţurile cele mai accesibile;  

-monitorizarea sistematică, utilizarea, cu destinaţie specială, a edificiilor sportive;  

-construirea de noi edificii sportive plane (acolo unde ele lipsesc) din mijloacele bugetare 

şi extrabugetare (de către diferite organizaţii);  

-edificarea pentru toate vîrstele de populaţie în curţile clădirilor cu multe etaje, a 

complexelor pentru antrenament şi accesul lor în mod gratuit;  

-extinderea reţelei de agenţi-tenderi pentru cumpărarea şi vînzarea inventarului sportiv, a 

utilajului şi a echipamentului în scopul selectării celui mai avantajos furnizor;  

-înnoirea periodică  aparatajului medical şi modernizarea cabinetelor pentru control 

medical sportiv  

La moment în raionul Criuleni sunt  

    Săli sportive --- 32 

    Edificii sportive plane ---- 17 

    Stadioane cu 500 si mai multe locuri pentru spectator ---- 2 

Finanţarea culturii fizice şi sportului: 

-planificarea unor cheltuieli pentru participanţii la turnee  şi premierea până la locul al 3-

lea inclusive 

-planificarea unor cheltuieli pentru cantonamentele sportivilor 

-planificarea unor cheltuieli pentru dotarea cu echipament sporiv a sportivilor 

-premierea elevilor din liceele şi şcolile profesionale, învingători ai competiţiilor, din 

fondurile sponsorilor  

Asigurarea securităţii şi ordinii publice în edificiile sportive  

Scopul principal este contracararea faptelor criminale şi a altor acţiuni care prezintă 

pericol pentru siguranţa participanţilor, a arbitrilor, a spectatorilor, a oaspeţilor şi a altor 

persoane.  

Sarcinile principale ale asigurării ordinii de drept şi a securităţii publice în timpul 

desfăşurării acţiunilor de cultură fizică şi sportive de masă la obiectele sportive sunt:  

- crearea condiţiilor în scopul respectării dreptului cetăţenilor de a practica cultura fizică şi 

sportul, de a beneficia de servicii sportive spectaculoase fără risc pentru viaţă, sănătate, 

proprietate şi pentru mediul înconjurător;   
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- repartizarea responsabilităţilor între persoanele şi organele competente pentru asigurarea 

securităţii acţiunilor sportive;  

- coordonarea activităţii tuturor subiecţilor implicaţi în organizarea şi asigurarea ordinii de 

drept şi a securităţii publice în edificiile sportive, inclusiv reglementarea raporturilor 

juridice, care apar în timpul acţiunilor de cultură fizică şi a celor sportive de masă dintre 

organele puterii publice, organizatorii acţiunilor şi administraţia obiectelor sportive, pe de 

o parte, şi participanţi, pe de altă parte  

- îmbunătăţirea calităţii activităţii social-profilactice, în primul rînd cu suporterii, prin 

colaborare fructuoasă cu grupuri organizate de fani; 

 

Colaborare. 

 

       Partenerii noştri. Toţi cetăţenii: toate categoriile de cetăţeni ai Republicii și 

raionului, persoanele pensionate, copiii aflaţi în creştere, persoanele cu dizabilităţi, 

vulnerabile şi grupuri ale populaţiei minoritare. 

      Partenerii noştri:  federaţiile sportive , cluburile şi asociaţiile sportive, sportivii, 

antrenorii, administratorii, voluntarii, oficialii, arbitrii, mass media sportivă, organizaţiile 

sportive  în cooperare cu statele membre. 

 

 Succesul la cel mai înalt nivel depinde de puterea întregului sistem sportiv. 

 

Părinţii joacă un rol important în formarea comportamentului copiilor, viitori performeri, 

în viaţă şi în sport. 

Noi şi părinţii vom încuraja să se respecte următoarele linii directoare:  

-toţi copiii participă în sport pentru distracţie şi dezvoltarea lor sănătoasă, 

-încurajăm participarea, fără a-i forţa niciodată. 

Părinţii sunt primii sponsori în activitatea sportivă a copiilor. 

-ne focalizăm mai mult pe efortul lor, decât pe a caştiga sau a pierde. 

-vom accepta că sportul are o curbă de învăţare si vom permite copiilor să înveţe din 

propriile greşeli. 

-vom spijini şi vom încuraja educaţia în şcoală a copiilor. 

-vom educa spiritul de fair-play, vom lupta împotriva violenţei, a folosirii drogurilor şi a 

tuturor tentaţiilor societăţii moderne. 

-vom promova prevenirea şi educarea creşterii performanţelor sportive fără utilizarea de 

substanţe interzise. 

-vom creea spiritul de echipă şi vom respecta deciziile colegilor, ale adversarilor şi ale 

oficialilor. 

 

 Antrenorii şi colectivele tehnice au puterea de a influența spiritul de fair-play şi spiritul 

de echipă, care conduc la dezvoltarea sportivilor, precum şi la motivarea acestora.  

Antrenorii sunt cei care pot face diferenţa între succes şi eşec. 

Perfecţionarea continuă a antrenorilor, a specialiştilor din domeniu, cât şi puterea de a 

transmite din experienţa şi cunoştinţele lor generaţiei următoare, spiritul constructiv, toate 

vor conduce la evaluarea muncii prin performanta sportivă.  

  

 

Succesul la cel mai înalt nivel depinde de puterea întregului sistem sportiv. 
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Părinţii joacă un rol important în formarea comportamentului copiilor, viitori performeri, 

în viaţă şi în sport. Noi şi părinţii vom încuraja să se respecte următoarele linii directoare:  

toţi copiii participă în sport pentru distracţie şi dezvoltarea lor sănătoasă, încurajăm 

participarea, fără a-i forţa niciodată. Părinţii sunt primii sponsori în activitatea sportivă a 

copiilor. Ne focalizăm mai mult pe efortul lor, decât pe a caştiga sau a pierde. Vom 

accepta că sportul are o curbă de învăţare sş vom permite copiilor să înveţe din propriile 

greşeli.Vom spijini şi vom încuraja educaţia în şcoală a copiilor. Vom educa spiritul de 

fair-play, vom lupta împotriva violenţei, a folosirii drogurilor şi a tuturor tentaţiilor 

societăţii moderne. Vom promova prevenirea şi educarea creşterii performanţelor sportive 

fără utilizarea de substanţe interzise. Vom creea spiritul de echipă şi vom respecta deciziile 

colegilor, ale adversarilor şi ale oficialilor. 

 

 Antrenorii şi colectivele tehnice au puterea de a influenşa spiritul de fair-play şi spiritul 

de echipă, care conduc la dezvoltarea sportivilor, precum şi la motivarea acestora. 

Antrenorii sunt cei care pot face diferenţa între succes şi eşec. Perfecţionarea continuă a 

antrenorilor, a specialiştilor din domeniu, cât şi puterea de a transmite din experienţa şi 

cunoştinţele lor generaţiei următoare, spiritul constructiv, toate vor conduce la evaluarea 

muncii prin performanta sportivă.  
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2.2.9. Dezvoltarea Relațiilor Internaționale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Criuleni, 2015– 2020  

Obiective şi viziuni strategice de dezvoltare social-economică 
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Raionul Criuleni este membru al Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru” , ce reprezintă o 

Asociație din 24 raioane din Republica Moldova și 2 județe din România. Euroregiunea 

are ca scop extinderea și îmbunătățirea relațiilor dintre autoritățile locale în domeniile 

economic, educațional, medical, cultural, științific și sportiv, asigurarea unei dezvoltări 

durabile a regiunii în contextul alinierii la standardele în domeniu pe plan European, 

urmărește de asemenea, respectarea apărarea, și garantarea drepturilor și intereselor 

unităților administrative teritoriale membre ale Euroregiunii „Siret-Prut-Nistru”. 

Consiliul raional, consiliile primăriilor în raport cu Strategia Naționala a Republicii 

Moldova în atragerea investițiilor și promovarea relațiilor externe au ca scop elaborarea, 

implementarea și finalizarea tuturor proiectelor legate de îmbunătățirea stării economice 

sociale, culturale a localităților, precum și agenților economici.  

Pentru atingerea acestor obiective sunt necesare următoarele măsuri: 

1. Elaborarea unor acorduri de stabilire a relațiilor de înfrățire și colaborare durabilă în 

domeniul dezvoltării sectorului economic, social, cultural, educațional, mediul 

înconjurător și ocrotirii sănătății între localitățile, raionului Criuleni, Republicii Moldova, 

și regiuni din țările Europene și Asiatice. 

2. Întărirea relațiilor bilaterale de colaborare economică, socială și culturală dintre 

localitățile Iurbarcas - Lituania, Jelgava - Letonia,  Laane-Viru – Estonia, Suston – Franța, 

județul Argeș și primăria Orăștie, județul Hunedoara Romania, Powiatul Pulawe precum și 

Powiatul Kalisz Voievodatul Velikopolska Polonia și localitățile raionului Criuleni 

Republica Moldova. 

3. În vederea Acordului de Asociere, se va face elaborarea unor acorduri de intenții în 

stabilirea relațiilor comerciale și promovarea intereselor investiționale ale agenților 

economici precum și autorităților publice locale din cadrul raionului Criuleni cu partenerii 

similari din țările Uniunii Europene și a statelor membre CSI. 

4. Accesarea fazei de identificare, formulare, programare a proiectelor Euroregiunii „Siret 

- Prut - Nistru”, transfrontaliere „România-Ucraina-Moldova”, de cooperare economică a 

țărilor din regiunea „Bazinul Mării Negre” și monitorizarea tuturor proiectelor care 

stabilesc calitatea îmbunătățirii vieții locuitorilor din raionul Criuleni. 

5. Crearea unui incubator de afaceri în raionul Criuleni. 

6. Dezvoltarea turismului în localitățile raionului Criuleni.  

a) Crearea unui management eficient a potențialului turistic la nivelul administrațiilor 

publice locale și antreprenoriale; 

b) Dezvoltarea unei zone turistice de-a lungul râului Nistru; 

c) Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice în orașul 

Criuleni și localitățile raionului; 

d) Crearea și susținerea unor pensiuni agricole pe traseul „Cea mai veche șosea a 

Basarabiei”. 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA   
STRATEGIEI 

 
 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

CAPITOLUL   III 
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 În cadrul implementării Programului Strategic de Dezvoltare social-economică a 

raionului Criuleni pentru anii 2016-2020 va fi organizat un proces continuu de 

monitorizare şi evaluare la nivel raional şi local, care va include monitorizarea 

implementării politicilor în ansamblu, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute. 

 Responsabili pentru coordonarea procesului de monitorizare şi evaluare a 

Programului Strategic vor fi direcţiile Consiliului raional   şi consiliile locale, care vor 

acorda asistenţă în ameliorarea climatului investiţional, susţinerea micului business şi 

mijlociu, promovarea noilor tehnologii, asigurarea echilibrului bugetar, folosirea raţională 

a mijloacelor băneşti, etc. Vor fi implicate comunităţile locale prin intermediul 

autorităţilor publice, organizaţiile  comunitare şi ONG-urilor. 

 În baza Programului Strategic raional şi Planului de acţiuni de dezvoltare a raionului 

Criuleni pe perioada 2016-2020 (construcţia şi reparaţia capitală a obiectelor) – parte 

integrantă a Programului strategic – pentru fiecare an vor fi elaborate planuri de acţiuni 

concrete pentru implementarea acestuia pentru fiecare domeniu în parte cu surse, termeni 

şi responsabili de implementare. 

 Consiliul raional va audia  rapoarte  referitor la executarea măsurilor prevăzute în 

planul de acţiuni. 


