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1.
1.1.

Introducere și rezumat executiv
Fișa de rezumat PSM

Acest document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (în continuare SDC) a s. Zubrești
pentru perioada anilor 2021 - 2026. Aceasta a fost elaborată cu suportul Grupului de Lucru pentru
Planificare Strategică (în continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului, cu asistența
tehnică și metodologică din partea consultanților Institutului de Dezvoltare Urbană, în cadrul
Programului ”Comunitatea Mea” implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și
nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.
Strategia a urmărit elaborarea analizei diagnostic, viziunii, obiectivelor strategice și planului de
acțiuni pentru perioada 2021 – 2026, precum și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte. Strategia
pune în valoare punctele forte ale comunității și se bazează pe potențialul socio-uman, dezvoltarea
economiei locale, serviciilor publice, instituțiilor infrastructurii sociale și de afaceri precum și pe
capacitatea autorităților publice locale și structurilor societății civile privind asumarea
responsabilității pentru procesul de dezvoltare locală.
Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt: (i) promovarea unei guvernări locale
eficiente și responsabile; (ii) promovarea unui proces decizional participativ și (iii) promovarea
principiilor dezvoltării durabile la nivel local.
Principalele obiective urmărite de SDC a s. Zubrești sunt: (i) determinarea viziunii și direcțiilor
strategice de dezvoltare, dinamica și profunzimea dezvoltării propuse; (ii) eficientizarea activității
autorităților publice locale în gestionarea comunei; (iii) utilizarea eficientă a resurselor financiare;
(iv) promovarea comunei (aspecte unice, irepetabile, competitive); și (v) atragerea surselor externe
de finanțare (buget de stat, investiții străine, donații, granturi) pentru a implementa proiectele
investiționale planificate.
Beneficiari ai Strategiei sunt locuitorii s. Zubrești, autoritățile administrației publice locale,
structurile societății civile, instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, precum și toate
persoanele interesate în dezvoltarea durabilă locală.
SDC a s. Zubrești pentru anii 2021 – 2026 este structurată pe cinci compartimente și include: (i)
profilul comunității (inclusiv analiza SWOT); (ii) cadrul general al strategiei (viziunea și direcțiile de
dezvoltare); (iii) etapele de implementare și monitorizarea implementării strategiei; (iv) planul de
acțiuni; (v) portofoliul de proiecte prioritare.
Planul de acțiuni pentru anii 2021 – 2026 cuprinde totalitatea acțiunilor/măsurilor orientate spre
atingerea obiectivelor strategice, cu indicarea: costului estimativ, perioadei de implementare,
responsabililor pentru realizarea acțiunilor, potențialelor surse de finanțare, precum și a
indicatorilor de monitorizare și a rezultatelor așteptate după implementarea fiecărei acțiuni/proiect.

1.2.

Contextul național și regional

SDC pentru perioada 2021 – 2026 este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat,
care este corelat cu cele mai importante documente strategice naționale, sectoriale și regionale:
 Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030;
 Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014 – 2028;
 Strategia de Gestionare a Deșeurilor în Republica Moldova, pentru anii 2013 – 2027;
 Strategia de dezvoltare a turismului
 Strategia Națională de Dezvoltare Regională
 Strategia de Dezvoltare Regională Centru






Programul regional sectorial în domeniul alimentării cu apă și canalizare din Regiunea de
dezvoltare Centru;
Programul regional sectorial în domeniul managementului deșeurilor solide din Regiunea
de dezvoltare Centru;
Programul regional sectorial în domeniul drumurilor regionale și locale din Regiunea de
dezvoltare Centru;
Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

SDC a s. Zubrești pentru perioada 2021 - 2026 constituie Carta dezvoltării pe termen mediu pentru
comunitate și factorii importanți pentru dezvoltarea satului și, în același timp, cartea de vizită a
comunei și a aspirațiilor sale de dezvoltare pentru investitori, turiști și cei care sunt interesați de a
se stabili în zonă. Documentul vizează:
• Asigurarea documentului integrator de planificare a dezvoltării satului pe termen mediu și
fundamentarea Planului Urbanistic General;
• Identificarea domeniilor cheie, ale aspectelor relevante şi proiectelor necesare rezolvării
problemelor majore, punerii în valoare a potențialului de dezvoltare şi consolidării poziției
comunei la nivel raional, regional şi național;
• Structurarea unui pachet de proiecte care să asigure implementarea strategiei pe baza
finanțării din bugetele local, raional, național şi din alte fonduri derulate în prezent;
• Consolidarea și dezvoltarea parteneriatului local pentru dezvoltarea comunei;
• Crearea premiselor pentru parteneriatele zonale/regionale/naționale și accesarea rețelelor
internaționale pe temele relevante pentru dezvoltarea comunei;
• Dezvoltarea capacității instituționale a partenerilor locali;
• Conectarea la prevederile documentelor relevante cu caracter strategic şi director privind
dezvoltarea comunei, regiunii, la nivel național și european;
• Asigurarea condițiilor pentru fundamentarea politicilor publice, programelor și proiectelor
potrivit nevoilor comunității și potențialului de dezvoltare pe termen mediu pentru s. Zubrești

1.3.

Comisia și echipele PSM

Prezentul document reprezintă Strategia de Dezvoltare Comunitară (SDC) a s. Zubrești pentru anii
2021-2026, elaborată într-un mod participativ, conform Manualului de utilizare Ateliere de
planificare strategică în Moldova elaborat de programul USAID / Comunitatea Mea (CM) Moldova.
Strategia de Dezvoltare Comunitară reprezintă un document de politică publică, care va ghida
acțiunile Administrației Publice Locale, în următorii 5 ani, în vederea asigurării unui proces
continuu şi coerent de dezvoltare a localității.
Pentru elaborarea strategiei a fost creat grupul de lucru, componența căruia a fost aprobată prin
Dispoziția primarului nr. 68 din 12 octombrie 2020, după cum urmează:

Tabelul 1. Componența grupului pentru planificare strategică
Anul
Locul de muncă
# Numele, prenumele
nașterii

1.
2.

Manoli Maria
Golenco Alexandra

primar
contabil-șef

1973
1960

3.

Cîrlig Natalia

secretara CL

1961

4.

Filimon Gheorghe

specialist

1966

5.

Lipcan Maria

specialist

1984

Funcția

manolimaria73@gmail.com 060662227
alexandra.golenco@mail.ru
078921550
secprimariazubresti@gmail.com
068055928
filimon.gheorghe66@mail.com
069498704
marialipcan84@gmail.com
079033046

#

Numele, prenumele

6.

Neagu Lidia

7.
8.
9.
10.

Bortă Olga
Costin Nina
Malic Eugenia
Stratulat Angela

11.
12.
13.

Gălușcă Anatolii
Malic Maria
Harti Olesea

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Chilian Tatiana
Gălușcă Mihail
Sîrghi Ludmila
Cracovschii Adela
Ticlenco Ion
Mogîldea Ilie
Malic Anatolii
Neagu Vladimir
Cîrlig Gheorgheta
Costin Alexandrina
Mogîldea Gheorghe
Corolețchii Igor

1.4.

Locul de muncă

Directoarea Grădiniței
de copii
educatoare
bibliotecară
profesoară
Directot adjunct

Anul
nașterii

1959
1979
1967
1968
1970

antreprenor
1978
antreprenor
1973
Asistent social, membru 1988
AO ”Zubrea”
Lider de opinie
1983
pensionar
1949
Consilier local
1970
Lider de opinie
1988
antreprenor
1984
Consilier local
1951
Lider de opinie
1977
pensionar
N
1958
Elevă LT Zubrești
C
2002
Elevă LT Zubrești
c
2002
Lider de opinie M
1958
Consilier local
1995

Funcția

neagu1959@mail.ru
068549660
069674882
ninacostin67@gmail.com
078662156
stratulatangela_str@mail.ru
068961664
068916109
062143772
oleseaharty@gmail.com
067419690
079254481
068455202
069735999
068005951
079279396
069647917
069824998
068006417
068970778
coroletchi2015@mail.ru
060706704

Aprobarea consiliului local

Strategia a fost aprobată prin Decizia Consiliului local nr. ..... din 00.00.2020.

2.
2.1.

Introducere în planificarea strategică
Dezvoltarea metodologiei de pregătire a planului strategic.

Acest document a fost actualizat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare socioeconomică a comunei, de a stabili niște repere clare pentru conjugarea efortului comun al
membrilor comunității direcționat spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
Metodologia de lucru a respectat logica elaborării unei strategii:
1) Diagnosticul teritoriului, bazat pe datele existente și realizat cu implicarea parților
interesate (administrația publică, mediul de afaceri, societatea civilă) și a responsabililor pe
domenii. Această analiză, ce conține o dimensiune tematică, dar și una integrată, a servit
drept material de lucru în cadrul grupurilor de lucru.
2) Analiza SWOT - instrument de analiză a potențialului de dezvoltare a comunei, evidențiază
punctele tari și slabe, oportunitățile și amenințările rezultate din diagnosticul teritoriului pe
baza unui proces participativ al părților interesate (grupuri de lucru sectoriale, workshop-uri,
focus grup-uri, dezbateri cetățenești).
3) Strategia conține viziunea și principalele direcții strategice de dezvoltare ale comunei.
Acestea sunt măsurabile în termeni de timp, relevanță și rezultate concrete.
4) Planul de acțiuni 2021 – 2026 conține acțiunile concrete de întreprins pe termen scurt și
mediu pentru atingerea obiectivelor specifice de dezvoltare stabilite în Strategie.
În același context, metodologia de elaborare a asigurat caracterul participativ și transparent al
acestui document prin organizarea de interviuri, chestionare, workshop-uri, training-uri, grupuri de
lucru sectoriale, consultări și audieri publice în fazele esențiale de elaborare, pentru exprimarea
nevoilor și aspirațiilor tuturor categoriilor sociale. Au fost respectate principiile egalității și echității
de gen, incluziunii și reprezentativității tuturor grupurilor din cadrul comunității (criterii de vârstă,
sex, etnie, apartenență religioasă, categorii vulnerabile, etc.).
Pe baza planului de acțiuni, vor fi elaborate planuri anuale de activități la nivelul consiliului local
Zubrești.

2.2.

Informații generale despre comunitate

La 01.01.2020, în s. Zubrești sunt înregistrate valorile următorilor indicatori socio-economici:
Tabelul 2. Indicatori socio-economici
Indicatori socio-economici
1.
Total populație, persoane
inclusiv
1.1.
Copii de vârstă preșcolară (0-6 ani)
1.2
Copii de vârstă școlară
Dintre aceştia elevi în clasele 1-4
Dintre aceştia elevi în clasele 5-9
Dintre aceştia elevi în clasele 10-12
1.3
Populație economic activă
1.4
Populație ocupată în economie
1.5
Populație plecată (migranți)
2.
Număr de agenți economici
2.1. -persoane fizică
2.2. -persoană juridică
3.
Terenuri, total ha
3.1. Extravilan, ha

2020
2865
182
372
146
173
53
1771
1011

257
15
11

4
2421
2138,95

Indicatori socio-economici
3.2. Intravilan, ha
Bugetul total executat (venituri) anul 2019, mln. lei
4.1
% Venituri proprii
5.
Număr total de gospodării
5.1
% din gospodării conectate la apeduct
5.2
% din gospodării conectate la canalizare
5.3
% din gospodării contract de evacuare centralizată a deșeurilor
5.4
% de gospodării conectate la rețeaua de gaz
6.
Lungimea drumurilor locale (total), km
% din drumuri locale cu acoperire rigidă (asfalt și ”variantă albă”)
6.1
% din străzi cu iluminat stradal
6.2
4

2020
281,74
5188,5,0
23,8 %
1087
9,5%
10%
36%
19,6
39%
20%

Profilul și analiza comunității

3.
3.1.

Caracteristici geografice și de mediu

3.1.1.

Caracteristici fizico-geografice

Denumirea:
Anul şi data atestării:
Suprafața totală:
Numărul de locuitori:

Zubrești
1622
2421 ha, inclusiv 280 ha intravilan
2865 persoane

Satul Zubrești din raionul Strășeni este situat în regiunea de Centru a Republicii Moldova, la o
distanţă de 16 km de central raional Strășeni și la 43 km de capitala Republicii Moldova, municipiul
Chişinău. Localitatea este amplasată la 10 km de stația de cale ferată Bucovăț și 9 km de la
traseul Chișinău – Bălți. Satul se învecinează la Nord cu satul Voinova, la Sud cu satul Tătărești, la
Est cu satul Recea şi la Vest cu satul Gălești.
Istoricul localității. Satul Zubrești este atestat documentar în anul 1622. Denumirea localității
provine de la haiducul Zubrea, care conform legendei lui Gheorghe V. Madan, l-ar fi ajutat pe
domnitorul Ștefan cel Mare în lupte, iar drept răsplată i-au fost dăruite moșii, iar Zubrea a întemeiat
pe aceste meleaguri un sat, numit Zubrești.
În dicționarul geografic al Basarabiei din anul 1904 localitatea a fost descrisă de Zamfir Arbore
astfel: sat mare în județul Orhei, volostea Cobâlea. Are 360 de case, cu o populație de 1987
suflete de răzeși, o biserică cu hramul Sf. Mihail, școală elementară rusească, 583 vite mari, vii și
grădini cu pomi, livezi, 10 mori de vânt.
Relieful. Teritoriul satului Zubrești este amplasat pe Podişul Central al Moldovei. Relieful este
înclinat de la vest spre est, fragmentat, cu înălţimi cuprinse între 100 – 310 m față de nivelul mării.
Pe alocuri se întîlnesc văi înguste nu prea adînci, vîlcele, a căror adîncime nu depăşeşte 20 - 30
m. Procesele erozionale au o tendinta medie. Ravenele au o răspîndire limitată, pe pante se
dezvoltă procesele eroziunii plane.
Clima. Clima are un caracter temperat continental, caracterizându-se prin ierni blânde şi scurte,
calde și cu puțină zăpadă, cu veri lungi, fierbinți și eventual cu ploi torențiale abundente. Cantitatea
medie anuală de precipitații constituie 500-550 mm. Cantitatea minimă de precipitații se observă
pe parcursul perioadei reci a anului, iar cea maximă este înregistrată pe parcursul lunilor calde ale
anului. Teritoriul satului prin amplasarea geografică şi particularitățile naturale este afectat mai
frecvent de îngheţuri de primăvară, secete, ploi torenţiale însoţite uneori de grindină, inundații şi
furtuni puternice, temperaturi caniculare de lungă durată vara ori prea scăzute iarna.

3.1.2.

Planificare spațială

La data de 01.01.2020 suprafaţa totală a satului Zubrești a constituit 2420,69 ha, din care
ponderea extravilanului este de 89,57% (2138,95 ha), a intravilanul este de 10,43 % (281,74 ha)
destinat pentru construcţia de locuinţe, obiective sociale şi alte construcţii.
Intravilan - teritoriul ocupat de terenuri, amenajări şi construcţii ce constituie localitatea, inclusiv
de terenuri prevăzute pentru extinderea ei. Limita intravilanului este stabilită prin planul urbanistic
general.
Extravilan - teritoriul din afara intravilanului localităţii cuprins în limita teritoriului administrativ,
care înglobează activităţi dependente sau nu de funcţiile localităţii conform planurilor urbanistice şi
planurilor de amenajare a teritoriului.

Figura 1. Structura terenurilor

Sursa: Primăria Zubrești

Perimetrul localităţii il constituie hotarul intravilanului (teritoriului ei) care îl desparte de extravilan.
Perimetrul respectiv al localităţii se stabileşte prin reglementarea regimului proprietăţii funciare în
conformitate cu planul general şi pe baza argumentării tehnico-economice a dezvoltării oraşului şi
satului (comunei). Perimetrul orașelor se stabileşte şi se modifică de către Guvern. Perimetrul
celorlalte localități se stabileşte şi se modifică de autorităţile administraţiei publice locale.
Includerea terenurilor în perimetrul localității nu implică suspendarea dreptului asupra terenurilor
aflate în posesiune sau în folosinţă. (Codul funciar, art.43).

3.1.3.

Resurse naturale

Republica Moldova este reprezentată de 5 provincii principale pedologice şi anume:
 Provincia de silvostepă a Moldovei de Nord cu soluri cenuşii, cernoziomuri argiloiluviale,
levigate şi tipizate;
 Provincia silvică a Moldovei Centrale cu soluri brune şi cenuşii;
 Provincia Predunăreană de stepă cu cernoziomuri tipice slab humifere şi carbonatice;
 Provincia Ucraineană de silvostepă cu cernoziomuri levigate şi tipice;
 Provincia Ucraineană de stepă cu cernoziomuri tipice slab humifere şi carbonatice.
Satul Zubrești este amplasat în provincia silvică a Moldovei Centrale cu soluri brune şi cenuşii. De
asemenea, satul este amplasat în raionul agroclimateric de Centru, caracterizat cu condiţii optime
de umezeală, cu o perioda indelungata de vegetaţie activă şi cu o durata lunga fără îngheţuri.
Durata medie a vegetaţiei active este de 182-187 zile.
Resursele naturale din localitate includ aerul, resursele acvatice, resursele solului şi subsolului,
resursele forestiere.
Solurile. In ce priveste solurile, acestea sunt repartizate pe zone şi etaje verticale şi se includ în
provincia silvică a Moldovei Centrale cu soluri brune și cenușii. Principalele tipuri de sol sînt:
ciornoziomul (940 ha) și soluri de tipuri cenuşii (537 ha). Solurile se caracterizează prin fertilitate
bună şi se utilizează pentru: plantaţii viticole, livezi, cereale, culturi leguminoase etc.
Starea actuala a învelișului de sol face parte din suprafaţa terenurilor de clasa IV de bonitate,
avînd bonitatea medie a terenurilor agricole după structura solului de 59 puncte. Factori restrictivi
ai fertilităţii solurilor în această zonă sunt: eroziunea, sărăturarea în lunci, gleizarea, compactarea
primară şi secundară, dehumificarea etc.

Suprafaţa sumară a terenurilor erodate este de 711 ha. Dintre acestea, 59% (417 ha) sunt terenuri
slab erodate, 35% (252 ha) – moderat erodate şi 6% (42 ha) – puternic erodate. Ponderea
terenurilor erodate constituie 29,37% din suprafața totală de terenuri.
Terenurile neutilizabile în scopuri agricole au o suprafață de 93 ha și sunt reprezentate de: pășuni,
terenuri aflate sub ape și alte tipuri de terenuri cum ar fi alunecări de teren, rîpi etc. In baza
raportului funciar, a fost stabilit ca alunecările de teren pe teritoriul satului Zubrești constituie cca.
30,54 ha, iar suprafața terenurilor cu răpi este de 1,44 ha.
Apele de suprafaţă şi apele subterane. Reţeaua hidrografică a satului este reprezentată de riul
Taghil și 2 iazuri artificiale cu suprafaţa totală de 7,87 ha. Bazinele acvatice sunt utilizate
preponderent pentru irigație şi piscicultură. În localitate sînt prezente 6 izvoare, din care 5 de apă
potabilă, care sunt amenajate. Localitatea mai dispune de cca 632 fîntîni de mina, din care cca
620 sunt amenajate. Starea fântânilor este satisfăcătoare.
Apele subterane ca și apele de suprafață au o importanță majoră, dar rezervele în regiunea satului
Zubreşti, sunt reduse. Satul Zubreşti este aprovizionat cu apă potabilă în proporție de 85%.
Fondul forestier. Suprafaţa plantaţiilor forestiere a localităţii este prezentată atît sub forma de
terenuri silvice, inclusiv terenuri acoperite cu păduri, cît și sub forma de vegetație forestieră,
inclusiv fîșii forestiere de protecție. Din suprafața totală a fondului funciar al satului Zubrești, cca
8,3% este acoperită cu plantații forestiere cu o suprafață de 202,29 ha și sunt reprezentate
preponderent de terenuri silvice – 145,76 ha și fîșii forestiere de protecție – 56,53 ha. Fondul
forestier este utilizat preponderent în calitate de resursa pentru lemne de foc și pentru activități de
recreere.
Turism. Conform Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de Stat, aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993 pentru punerea în aplicare a Legii privind
ocrotirea monumentelor, în satul Zubreşti au fost atestate 3 monumente de arhitectură, istorie şi
arheologie. Printre acestea sunt Biserica “Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” construită în anul 1897,
monumentul în memoria consătenilor căzuți în al II război mondial și tumulul din epoca antică.
In anul 2014, la inițiativă unui grup de cetățeni, pe cel mai înalt punct geografic a localității ”Piscul
lui Cîrlig” a fost amplasată o răstignire - Crucea înălțării neamului. Aceasta a fost sfințită de
Mitropolitul Moldovei în august 2015, cînd a fost vizitată de numeroșilor slujitori și credincioși care
au pornit prin țară la un Drum al Crucii și al Pocăinței în forma Sfintei Cruci.

3.1.4.

Factorii de poluare a mediului

Din numărul total de 1087 gospodării din satul Zubrești, în prezent niciuna nu este conectată la
rețeaua centralizată de canalizare, si doar unele gospodării dispun de reţea de canalizare locală,
dar care nu sunt conectate la o reţea funcţională de epurare. Drept rezultat, apele reziduale care
sunt contaminate cu detergenţi, uleiuri, alte substanţe, poluează mediul ambiant.
Starea mediului este influenţa de nivelul de responsabilitate civica a populației. S-a constatat ca
localnicii neglijează deseori regulile elementare de depozitare şi de gestionare a deșeurilor.
Stocarea deșeurilor in spatii neamenajate reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului.
Conform Deciziei Consiliului local Zubrești nr.5/16 din 20.09.2017 s-a stabilit că în sat va fi o
gunoiște unica. Astfel, a fost stabilit un singur poligon pentru depozitarea deșeurilor menajere ”la
marginea satului din sus”, suprafața acestuia constituind 1,32 ha.
De asemenea, potrivit Deciziei Consiliului local nr.7/6 din 24.11.2016 s-a aprobat tariful pentru
evacuarea deșeurilor menajere. Prețul este de 5 lei/lună pentru persoanele fizice (adulte), iar
pentru depozitarea deșeurilor evacuate cu mijloc de transport propriu la gunoiște autorizată s-a
stabilit un preț de 120 lei / anual de familie.

În vederea realizării obiectivelor strategice privind gestionarea deșeurilor, măsurile şi acțiunile
întreprinse necesită a fi corelate în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Planurile de
gestionare a deșeurilor reflecta aceasta coordonare, si constituie instrumente importante pentru
implementarea politicilor de mediu şi atingerea obiectivelor stabilite in domeniul gestionării
deșeurilor. Respectarea acestor planuri este esențială pentru a crea o mai buna calitate a vieții
localnicilor, dar si o stare mai buna a mediului. Gestionarea deșeurilor, se referă in mod special la
educația privind colectarea, transportarea, tratarea, reciclarea şi depozitarea deșeurilor.

3.2.

Demografie

3.2.1.

Resurse Umane

La data de 01.01.2020 populaţia totală a localităţii constituia 2865 persoane, dintre care 1434
bărbaţi şi 1431 femei.

Figura 2. Proporţia populaţiei pe gen, anul 2020

Sursa: Primăria Zubrești.

La începutul anului 2020 raportul dintre sexe în s. Zubrești fost de 49,95% persoane de sex
feminin şi 50,5% persoane de sex masculin.
Statistica la nivel de ţară arata ca numarul populației feminine este superior fata de populatia
masculina. Conform estimărilor, la începutul anului 2020, populaţia feminină a constituit 1371,2 mii
persoane sau 51,9% din populația țării (comparativ cu 52,2% la 1 ianuarie 2019). Totodată,
populaţia masculină a reprezentat 1269,2 mii persoane sau 48,1% din populația țării (47,8% la 1
ianuarie 2019).
Dinamica populaţiei. Efectivul total al populaţiei localităţii Zubrești a marcat o evoluție
descrescătoare în perioada anilor 2014-2020. Pe durata întregii perioade, dinamica populației a
fost negativă, numărul locuitorilor scăzând cu 260 unități. Astfel, de la 3125 de persoane
înregistrate în 2014, numărul a scăzut la 2865 în 2020, ceea ce reprezintă o scădere de cca. 8,3%.

Tabelul 3. Populaţia natalitatea, mortalitatea şi migraţia populaţiei.

Perioada

2014

Decedaţi

Populaţia
la
început
de an

Născuți

3125

29

Total
39

inclusiv
copii până
la 1 an

Plecaţi peste
hotare la
muncă

Numărul
persoanelor
sosite,
oficial

Numărul
persoanelor
plecate,
oficial

bărbaţi

femei

27

16

89

74

Perioada

Populaţia
la
început
de an

2015
3043
2016
3021
2017
3004
2018
2973
2019
2917
2020
2865
Sursa: Primăria Zubrești

Decedaţi
Născuți
Total
16
31
31
30
28
18

37
43
35
37
33
34

inclusiv
copii până
la 1 an

1

Numărul
persoanelor
sosite,
oficial

Numărul
persoanelor
plecate,
oficial

32
29
22
20
12
13

24
26
28
17
33
23

Plecaţi peste
hotare la
muncă
bărbaţi

femei

94
97
112
121
119

86
104
107
134
138

Dinamica populației se produce sub incidența mișcării naturale, exprimate prin sporul natural
(diferența dintre nașteri şi decese), şi a celei migratorii caracterizată de sporul migrator (diferența
dintre imigranţi şi emigranți). Indicele natalităţii populaţiei din satul Zubrești în anul 2019 a fost de
28 de naşteri. Această valoare prezintă o scădere cu 2 unităţi comparativ cu anul 2018 şi
diminuare cu 3 unităţi faţă de indicele natalităţii înregistrat în anul 2016, ceea ce reprezintă o
scădere cu 10 %.

Figura 3. Evoluţia numărului de naşteri şi decese

Sursa: Primăria Zubrești

În anul 2019, în Zubrești au fost înregistrate 33 de decese. Numărul maxim de decese anuale a
fost înregistrat anul 2016, ajungând la 43 de decese. În perioada analizată, nivelul de mortalitate
din localitate a fost fluctuant, iar decalajul intre valoarea minima si maxima de decese este de
30%.
Cumulativ, pe întreaga perioadă de referință efectivul nașterilor a fost depășit de cel al deceselor,
încât sporul natural pentru perioada 2014-2019 a fost negativ (- 59 persoane). A fost înregistrat
un total de 224 persoane decedate si 165 născuți. Tendința generală a indicelui natalității pentru
perioada analizată a fost de scădere.
Structura pe vârste a populaţiei.
La începutul anului 2020 numărul populaţiei în vîrstă de 0-6 ani a fost de 182 persoane dintre care
95 de genul masculin și 87 de genul feminin. Persoanele de vârstă şcolară 6 (7) -18 ani sunt in
număr de 372 persoane, dintre care 191 de genul masculin și 181 de genul feminin. Din numărul
total de elevi, 146 frecventează clasele 1-4, în nivelul gimnazial sunt 173 copii, iar la nivelul liceal
sunt înregistrate 53 persoane.

Tabelul 4. Populația după caracteristici sociale (la început de an 2020)
Populaţia satului:
Masculin:
Total
inclusiv:
1434
- De vârstă preşcolară (0-6 ani)
95
Dintre aceştia frecventează grădiniţa
63
- 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară)
191
Dintre aceştia elevi în clasele 1-4
78
Dintre aceştia elevi în clasele 5-9
100
Dintre aceştia elevi în clasele 10-12
13
Care nu frecventează şcoala
Numărul copiilor lipsiţi de îngrijire părintească
Persoane cu dizabilităţi (invalizi)
Numărul total de familii:
- Sărace (în conformitate cu Direcţia de Asistenţă Socială)
- Cu mulţi copii (cu 3 şi mai mulţi copii)
- Monoparentale conduse de femei
- Inclusiv cele conduse de femei
Numărul total de gospodării:
- gospodării părăsite
Sursa: Primăria Zubrești

Feminin:

Total:

1431
87
67
181
68
73
40

2865
182
130
372
146
173
53

1087

1218
207

În satul Zubreși sunt la evidență 1087 de familii și 1218 gospodării dintre care 207 sau 16,9% sunt
părăsite.

3.2.2.

Forța de Muncă

Populaţia economic activă. Din numărul total de 2865 persoane al populaţiei satului Zubrești, în
anul 2019 erau inregistrate 1771 persoane economic active ce constitue 61,8% din numărul total al
populaţiei. Pe parcursul perioadei de referință, numărul populației economic active a scăzut cu
2,7% de la 1820 de persoane în 2015, la 1771 persoane în anul 2019.
Tabelul 5. Forța de muncă.
Anul
Populaţia economic activă
Sursa: Primăria Zubrești

2015
1820

2016
1814

2017
1793

2018
1784

2019
1771

În perioada de analiză numărul populaţiei ocupată în economie a fost în descreștere de la 1320 în
anul 2015 la 1011 în anul 2019, ce constituie o diminuare cu aproximativ 23%. După tipurile de
activități economice, majoritatea populației este integrata în industrie. Numărul persoanelor
ocupate în agricultură în perioada de referință a scăzut de aproximativ 2,5 ori, iar în construcții de
2 ori. Totodată de aproximativ 3 ori a crescut numărul persoanelor ocupate în domeniul
transportului și a telecomunicațiilor. Numărul persoanelor încadrate în comerț, in administrația
publică locală și in educație a rămas stabil in perioada 2015-2019.
Tabelul 6. Repartizarea populației ocupate pe principalele tipuri de activități economice,
persoane
Anul
Total
Agricultură
Industrie
Construcţii
comerţ
Transport şi comunicaţii
Administraţie publică
Învăţământ,
Sănătate şi asistenţă socială

2015
1320
512
307
238
26
28
8
77
44

2016
1314
406
314
264
28
36
8
77
42

2017
1263
382
345
257
25
49
8
77
41

2018
1104
294
371
163
30
63
8
78
39

2019
1011
212
384
131
28
82
8
78
34

Anul
Alte tipuri de activităţi
Sursa: Primăria Zubrești

3.2.3.

2015
88

2016
139

2017
82

2018
61

2019
51

Profil migraționist (pentru partenerele MiDL)

Mişcarea migratorie împreună cu mişcarea naturală a populaţiei reprezintă sursele de creştere şi
descreştere a unei populaţii. Conform datelor oficiale din localitate, sporul migrator pentru anul
2019 a fost negativ înregistrînd -21 persoane. Conform acelorași date, sporul migrator a fost
negativ în intervalul anilor 2006-2008, şi pe durata întregii perioade 2005-2009 (-1 persoană). Din
2014 pînă în 2019 din Zubrești oficial au plecat 144 persoane şi au venit 142 persoane.

Figura 4. Evoluţia numărului de persoane plecate şi venite oficial în Zubrești (20142019)

Sursa: Primăria Zubrești

Datele oficiale stabilesc că numărul anual maxim de persoane plecate din Zubrești în perioada
analizată a fost de 33 persoane (anul 2019), iar numărul minim de persoane plecate a fost de 16
persoane (anul 2014).
Conform datelor deținute de Primăria Zubrești, în anul 2019 peste hotarele țării s-au aflat 257
persoane dintre care 119 bărbați și 138 femei. Aceste date demonstrează o creștere de 57%
comparativ cu anul 2014 când peste hotare se aflau 163 persoane, dintre care 89 bărbați și 74
femei.

3.3.

Servicii Sociale

3.3.1.

Caracteristicile grupurilor vulnerabile

Conform datelor primăriei Zubrești, în localitate sunt 194 persoane cu dizabilități dintre care 86
femei și 98 bărbați și 10 copii. De asemenea, 7 persoane dintre care 4 femei, 2 bărbați și un copil,
sunt cu dizabilităţi grave (care nu pot supravieţui fără ajutorul extern). Totodată 24 de persoane, ce
constituie 12,4% din numărul total de persoane cu dizabilități, sunt angajate în câmpul muncii. De
asemenea, sunt la evidență 101 persoane în etate, dintre care 67 femei și 34 bărbați, iar 2
persoane sunt singuratice și necesită o atenție specială din parte asistentului social.
Tabelul 7. Persoane cu dizabilităţi (la început de an 2020).
Total
Femei
Total
Persoanele cu dizabilităţi

194

86

Bărbați

Copii

98

10

Persoanele cu dizabilităţi fizice
Persoanele cu dizabilităţi mentale
Persoanele cu dizabilităţi grave (care nu
pot supravieţui fără ajutorul extern)
Persoanele cu dizabilităţi medii (capabili
pentru activităţi fără ajutorul extern)
Persoanele cu dizabilităţi angajate în
câmpul muncii
Persoanele cu dizabilităţi în etate
Persoanele în etate
inclusiv persoanele în etate singuratice
Membrii familiilor cu 3 şi mai mulţi copii
Membrii familiilor monoparentale şi fără
părinţi (inclusiv cu părinţi plecaţi la munci)
inclusiv familii conduse de femei
Romi
În sărăcie extremă
Sursa: Primăria Zubrești .

Total

Femei

Bărbați

Copii

190
4
7

85
1
4

96
2
2

9
1
1

14

4

10

0

24

11

14

0

101
2
6
0

67
1
2
0

34
1
0
0

4
0

0
0
5

0
0
1

0
0
4

0
0
0

Feminin:

Total:

Tabelul 8.Populația după caracteristici sociale (la început de an 2020)
Populaţia satului:
Masculin:
Numărul copiilor lipsiţi de îngrijire părintească
Persoane cu dizabilităţi (invalizi)
Numărul total de familii:
- Sărace (în conformitate cu Direcţia de Asistenţă Socială)
- Cu mulţi copii (cu 3 şi mai mulţi copii)
- Monoparentale conduse de femei
- Inclusiv cele conduse de femei
Numărul total de gospodării:
- gospodării părăsite

1087

1218
207

Sursa: Primăria Zubrești .

3.3.2.

Servicii Educaționale

Grădinița de copiii ,,Ghiocel”. Edificiul instituției este o clădire cu 2 nivele, care a fost dat in
exploatare în anul 1982 si are o capacitate maxima de 320 locuri. Grădinița este amplasată în
centrul satului, spre instituție duce un drum bun, dar nu este organizată transportarea copiilor.
Starea generală a clădirii este bună. Recent a fost implementat un proiect de renovare exterioară,
dar acoperișul și spatiile interioare necesita de asemenea reparație.
Spaţiile instituţiei sunt suficiente şi sunt folosite în proporție de 47%. Suprafața încăperilor grupelor,
inclusiv cabinetele și sălile pentru ocupație, constituie 781 m². In ce privește accesibilitatea pentru
persoanele cu cărucior, scările clădirii sunt parțial
adaptate in acest sens, iar ușile nu sunt prevăzute
cu un sistem adecvat. In interiorul clădirii exista
veceuri funcționale comune pentru fete și băieți
(total 15), dar nu este un veceu adaptat pentru
persoane cu cărucior.
Sistemul de încălzire din grădiniță este pe bază
de gaze naturale, iar în perioada rece a anului,
grădinița se încălzeşte permanent.
Achitarea
încălzirii nu este o problemă şi se face regulat.
Sistemul de aprovizionare cu apă este centralizat
şi funcţional, în toate zonele şcolii este permanent
atît apa rece cît şi caldă. Canalizarea centralizată
este în proces de construcție.

La momentul actual, grădinița este frecventată de aproximativ 130 de copiii repartizați în 6
grupe preşcolare: 1 grupă de creşă, 2 grupe mici, 1 grupă mijlocie, 2 grupe mari, 1 grupă
pregătitoare. Limba de predare este limba română.
Instituţia dispune de o curte spaţioasă cu echipament şi instalaţii pentru joc şi mult spaţiu verde.
Edificiul dispune de 6 săli de clasă, 6 dormitoare, 6 vestiare cu mobilier pentru preşcolari, 7 grupuri
sanitare, sală de festivități, cabinet medical şi izolator, cabinetul managerului unității; bucătărie,
spălătorie, 2 depozite alimentare, 165 scăunele noi şi 45 măsuțe noi pentru preşcolari; amenajări
interioare în stiluri diferite conform cu nivelul de vârstă al copiilor. Dotarea cu materiale
metodologice şi educaţionale este satisfăcătoare.
Personalul grădiniței include 26 de angajați dintre care 14 personal nedidactic, 13 cadre didactice
calificate dintre care 6 titulare cu gradul II.
Directorul grădiniței, împreună cu Consiliul de administraţie iniţiază şi aplică măsuri privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice şi nedidactice în grădiniţă.
Relaţiile interpersonale sunt bazate pe comunicare, colaborare, în care domină valori precum:
egalitatea, munca în echipă, libertatea de exprimare, receptivitatea, creativitatea, dorinţa de
afirmare.
Pentru renovarea edificiului au fost implementate următoarele proiecte:
- Instalarea bateriilor solare pentru pregătirea apei calde menajere în anul 2012, în valoare
de 14 mii euro cu suportul Agenția pentru eficienta energetica.
- Schimbarea ferestrelor din termopan, anul 2015 în valoare de 1mln lei, Bugetul de stat.
- Lucrări civile în anul 2015 în valoare de 898 867 lei cu suportul FISM din sursele grantului
Guvernului României.
Printre problemele prioritare care urmează a fi rezolvate sunt:
1.Construirea a cinci pavilioane pentru odihna copiilor in aer liber;
2.Reparatia acoperișului galeriei dintre sala festiva cu blocul alimentar;
3.Reparatia izolatorului și cabinetului metodic.
Liceului Teoretic Zubreşti a fost construit ca urmare a reorganizării instituționale, în temeiul
ordinului M.E.T.M al Republicii Moldova nr.541 din 10.07.2008 cu privire la reorganizarea școlii
medii de cultură generală din satul Zubrești în
Liceul
Teoretic
Zubrești,
începând
cu
01.09.2008.
Edificiul are o suprafață totală de 2 304 m²
pentru 650 de locuri. Instituția dispune de 22 de
săli de clasă, 1 sală sportivă, o sală de
festivități, laboratoare, ateliere, o sală de
computere conectate la internet, bibliotecă, sala
de lectură. Numărul de copii înmatriculați în anul
2017 este de 401 și este în creștere față de anul
2015 . In anul 2017, erau înregistrate 19 clase,
marcând o creștere treptată față de anul 2015
La începutul anului de studii 2017/2018 numărul
cadrelor didactice era de 30 persoane, numărul
acestora fiind în creștere față de anul 2015.
Gradul de acoperire a necesarului în cadre didactice este de 100%. Încăperea şcolii este încălzită
de la cazangeria autonomă conectată la gaze naturale. Nivelul de dotare cu materialele
educaţional-metodologice şi educaţionale este satisfăcător.
Bugetul instiutției pentru anul 2020 este estimat în valoare de aproximativ 3,7 mln lei din care 2
mln sau 54% sunt planificate pentru salarizare, 290 mii lei (7%) pentru gaze natuarale, 82 mii lei

(2,2%) pentru energia electrică, 160 mii lei (4,3%) pentru alimentație, 140 mii lei (3,7%) pentru
procurarea mijloacelor fixe.
Tabelul 9. Instituțiile educaționale şi de învățământ prezente în oraș/comună/sat.
Instituţia
LT Zubrești
Sursa: Primăria Zubrești

Anul
înfiinţării
1973

Capacitatea totală /
Beneficiarii reali
(nr. de copii)
650/400

Suprafaţa totală / suprafaţa
efectiv utilizată de instituţia
2
(m )
2304

Primele file ale istoriei școlii sunt datate în anul 1897. In aceasta perioada, biserica din localitatea
Zubrești avea o scoală pentru copii, iar cărțile utilizate de școlari aparțineau bisericii. În anul 1917,
în localitate a fost deschisă prima scoală primară rusă. În această școală erau instruiți 53 elevi si
era un singur învățător – Grabovschi Emilian. În anul 1949, în localitate au fost deschise 4 școli
primare amplasate în cele patru sectoare ale satului, iar în anul 1973 aceste școli au fost comasate
într-o singură instituție numită Școala medie de cultură generală din satul Zubrești, sediul căreia a
fost dat în exploatare în acel an.
Casa de cultură
Casa de Cultură a fost dată în exploatare pe data de 5 noiembrie anul 1966. Clădirea casei de
cultura este amplasată în zona centrală a satului. Edificiul reprezintă o îmbinare armonioasa a
liniilor îndrăznețe ale arhitecturii contemporane si a elementelor artei construcțiilor moldovenești
tradiționale. Balconul suspendat pe coloane amintește de pridvorul boieresc. Casa de cultura
dispune de două săli de spectacole, sala mare de 500 locuri și sala mică de 200 locuri, birouri de
lucru și săli de repetiții. În sala mică activează cercul de dans, cercul de tenis de masă şi cercul de
şah.
La primul etaj se afla holul, unde sunt organizate discoteci pentru tineret si alte activități
extrașcolare. În incinta Casei de Cultură, la etajul doi, activează biblioteca publică. În anul 2018 a
fost extins și reparat spațiului bibliotecii, a fost achiziționat mobilier nou, a fost reparat holului
bibliotecii. Aceasta a fost posibil datorita investiției de 60 mii lei.
Casa de cultura dispune de mijloace tehnice audio-vizuale, sistem de încălzire, mobilier.
Manifestările culturale ce se desfășoară la casa de cultura celebrează sărbătorile tradiționale. În
cadrul Casei de Cultură activează 2 colective: Orchestra de fanfară “Zubreşteni”, ansamblul
folcloric ”La fântâna dorului” format în anul 2004 de către domnul Suruceanu Vasile, care
activează şi în prezent. Pentru rezultate obținute, prin ordinul Ministerului Culturii nr. 270 din
15.12.2015 acestora li s-a conferit titlul de formație “model”.
Pe lîngă colectivele cu titlul model, mai activează colective de copii, care participă activ la diferite
manifestări culturale din sat.
Colectivul "La fintina dorului"
este format din 10 doamne si
3 bărbați, majoritatea fiind
lucrători ai Centrului de
sănătate Zubrești. Ansamblul
conlucrează
activ
cu
lucrătorii casei de cultură din
satul Zubrești, participând la
manifestările culturale din
localitate,
la
numeroase
festivaluri și concursuri, atât
naționale
cât
și
internaționale.
Fanfara “Zubreşteni” este

formată din 12 copii din localitate, care de asemenea se evidențiază prin rezultate frumoase
obținute la concursuri și festivaluri naționale și internaționale.
Obiectivele de activitate ale Casei de Cultură sunt continuarea activității de pregătire si
perfecţionare a formaţiilor artistice pentru a se prezenta cît mai bine în cadrul evenimentelor din
localitate, raion şi republica. De asemenea preocuparea ține de organizarea activitaţilor de
educaţie spiritual culturală a tinerii generaţii, conservarea, valorificarea si transmiterea valorilor
cultural artistice, morale si tradiţionale din patrimoniul spiritual naţional.

Biblioteca publică este amplasată în incinta Casei de Cultură. Activitatea de bază a bibliotecii
constă în promovarea cunoașterii și lecturii, desfășurarea activităților culturale. Fondul de cărţi din
bibliotecă este constituit din 7 030 de unitati, dintre care 646 sunt în limba rusă. În anul 2018
Biblioteca a fost frecventată de 527 utilizatori activi. În anul 2014, biblioteca din sat a fost selectată
ca finalistă în programul „NOVATECA”, cu o durată de cinci ani. Programul a abordat patru
domenii de activitate, pentru realizarea obiectivelor propuse: dotarea bibliotecilor cu tehnologii
moderne, instruirea bibliotecarilor, colaborarea cu autoritățile publice locale și centrale în vederea
susținerii bibliotecilor publice în calitate de centre de dezvoltare comunitară și conlucrarea cu
societatea civilă și sectorul privat pentru sensibilizarea publicului și a instituțiilor față de
modernizarea bibliotecilor.
Biblioteca a desfăşurat o serie de activităţi printre care:
- Participarea la Campania ”Ne vedem la bibliotecă”, inițiată de Programul Novateca;
- Participarea la Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a VIII-a;
- Organizarea ”Ora de Coding” în cadrul Săptămânii Educației în Știința Computerelor (4-10
decembrie 2018) in colaborare cu voluntarul de la Corpul Păcii;
-Prestarea serviciilor moderne pentru utilizatori, inclusiv a celor bazate pe tehnologiile
informaționale moderne: Ora poveștilor; Calculatorul ne ajută în pregătirea temelor pentru
acasă, Meșterița Modernă, Teatru la bibliotecă, Folclorul ne alină dorul, Vin la tine cu o
noutate, Hai să citim o carte;
- Replicarea, cu sprijinul Novateca, a serviciului „Pentru o societate fără violență”.
In anul 2018, colecția bibliotecii a fost completată cu 84 exemplare în valoare de 9500 lei din
bugetul bibliotecii si10 titluri din donații in sumă de 1470 lei.
Biblioteca a fost abonată la ediții periodice ”Alunelul”, ”a,,MIC,, ,”Realități culturale”, ”Sănătate de
acasă”, ”Tainele sănătății”, ”Străîșeneanca”, ”Florile dalbe”, ”Trop și tropa”.
In anul 2018 au fot prestate 6 servicii moderne de bibliotecă: Meșterița modernă, Calculatorul și
temele la bibliotecă, Folclorul ne alină dorul, Pentru o societate fără violență, Clubul de teatru,
Clubul de engleză pentru tineri și adulți.

Pe parcursul anului 2019 au fost realizate și desfășurate, discuții și dezbateri tematice, concursuri,
spectacole literar artistice adresate tuturor categoriilor de utilizatori: copii, adolescenți, tineri și
adulți. In contextul activităților culturale, remarcăm inițierea de noi proiecte și cluburi de interese.
Biblioteca are în prezent încheiate acorduri de colaborare cu instituții preşcolare, de învăţământ
preuniversitar. În cadrul Campaniei Naționale de Promovare a Bibliotecilor Publice Ne vedem la
bibliotecă!, inițiată de Programul Novateca, biblioteca a distribuit mai multe materiale promoționale,
a informat potențialii utilizatori despre serviciile, programele oferite.
Biblioteca activează 5 zile în săptămînă, de la orele 8.00 pînă la 17.00. În cadrul instituției exista 2
bibliotecari care ajuta si consulta utilizatorii. Serviciile şi activităţile Bibliotecii sunt promovate prin
intermediul paginii de Facebook (www.facebook.com/biblioteca publică Zubrești).
Centrul de Implicare și fitness a fost înființat în cadrul proiectului finanțat de către Corpul Păcii,
perioada de implementare fiind septembrie 2019- ianuarie 2020. În cadrul proiectului au fost
organizate seminare cu următoarele tematici: Fitness și sănătate femenină , Nutriție, Femeile în
politică, Antreprenoriatul feminin în turismul rural, Femeia, familia și psihologia sănătatea.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt femeile din localitate. Centrul de Implicare și Fitness este la
balanța APL. Costul total al proiectului 99419,43 lei dintre care de la Corpul Păcii 61203,00 lei de
la APL. Problemele cu care se confruntă Centrul de Implicre și fitness este lipsa unui antrenor
specializat, deoarece persoana instruită în proiect a plecat din localitate.

Centrul de resurse pentru tineri a fost renovat în cadrul apelului de propuneri implementate de
GAL-ul „Lunca Bîcului„ în contextual promovării LEADER în RM, cu suportul Agenției SUA pentru
dezvoltare internațională și a programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului
Afacerilor Externe al Poloniei, implementate de Solidarity Fund PL în Moldova. Prin renovarea
Centrului de Resurse am creat condiții adecvate pentru activitatea tinerilor. Centrul este plasat în
incinta Casei de Cultură. Problemele cu care se confruntă Centrul de Resurse pentru Tineri se
referă la lipsa coordonatorului pe problemele tinerilor. Costul total al proiectului este de 52750 lei,
dintre care 29250 lei de la finanțator, iar 23500lei contribuție din partea APL.

Serviciile medicale. În localitate activează Oficiul Medicilor de Familie care este amplasat în
încăperea fostului spital cu un personal medical de 12 angajați. De asemenea în sat este amplasat
punctul Asistenței Medicale Urgente (AMU) gestionat de Substația AMU Strășeni, care își
desfășoară activitatea în raionul Strășeni și este în gestiunea Staţiei Zonale Asistenţă Medicală
Urgentă „Centru”. Activitatea de bază este axată în acordarea de asistenţă medicală urgentă de
calitate, sporirea accesibilității serviciilor medicale acordate, evaluarea şi perfectarea continuă a
nivelului de asistenţă medicală de urgenţă acordată populaţiei. Deplasările autosanitarelor se
înregistrează în regim online prin sistemul GPS, ce a fost implementat pe parcursul anilor 20122013. Baza tehnico-materială a SAMU este la nivelul satisfăcător de dotare cu utilaj medical,
medicamente şi articole parafarmaceutice ce asigură activitatea eficientă şi calitativă a Serviciului
AMU. În localitate activează o farmacie, ce asigura localnicii cu necesarul de medicamente si
produse de igiena.
O altă instituție medicală amplasată în localitate este IMSP Centru de Sănătate Hospice, în care
beneficiază de îngrijiri paliative pacienți grav bolnavi din Republica Moldova cu maladii incurabile
în stadii terminale în condiţii de staţionar. În spital, pe baza poliței de asigurare medicală, sunt
îngrijiți bolnavi de cancer, cei care suferă de insuficiență renală, insuficiență cardiacă cronică ș.a.
Hospice este rezultatul unor investiții străine și oferă condițiile bune de spitalizare. Azilul și-a
început activitatea în anul 2006 cu suportul investițiilor americane din statul Carolina de Nord,
SUA, fiind construit în locul unui spital părăsit, la inițiativa unui medic, Vasile Suruceanu, actualul
director al instituției. Anual în Hospice beneficiază de îngrijiri cca 190-210 pacienți. În anul 2015 la
Wroclaw, Polonia, instituția a obținut titlul de „Cel mai bun ospiciu din lume din spațiul rural”.

3.4.

Economia

3.4.1.

Structura de afaceri a economiei locale și a domeniului de afaceri

Satul Zubrești are o economie preponderent agrară, care determină structura economiei,
activitatea economică, si in mod special problemele şi oportunităţile de dezvoltare economică a
localităţii.
În conformitate cu datele statistice în satul Zubrești în anul 2019 erau înregistrați 15 agenţi
economici dintre care 3 SRL (20 %), 6 întreprinderi individuale (40%), 5 gospodării țărănești
(33%), 1 societate pe acțiuni (7%).
În perioada 2014-2019 numărul întreprinderilor cu drept de persoane juridică și cu drept de
persoane fizică a crescut cu 1 unitate, fiind înregistrată doar o gospodărie țărănească.

Figura 5. Agenţii economici după forma organizatorico-juridică.

Sursa: Primăria Zubrești

În localitate nu este nici un antreprenor care ar lucra în baza patentei de întreprinzător. De
asemenea, nu sunt înregistrate cooperative agricole sau asociații de gospodării țărănești, ceea
limitează oportunitățile antreprenoriale și accesul la instrumentele financiare de susținere a
afacerilor.
Tabelul 10. Agenţii economici după forma organizatorico-juridică.
Agenţi economici
Total:
Întreprinderi cu drept de persoane fizice,
inclusiv:
- întreprinderi individuale
- gospodării ţărăneşti
- patentă
Întreprinderi cu drept de persoane juridice,
inclusiv:
- societăţi pe acţiuni
- societăţi cu răspundere limitată
- cooperative
- întreprinderi de stat
- întreprinderi municipale
- asociaţii de gospodării ţărăneşti
Uniuni de întreprinderi (necomerciale)
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2015
14
10

2016
14
10

2017
14
10

2018
14
10

2019
15
11

6
4

6
4

6
4

6
4

6
5

4

4

4

4

4

1
3
-

1
3
-

1
3
-

1
3
-

1
3
-

În perioada de analiză, numărul populației ocupată în economie a fost în descreștere de la 1320 în
anul 2015 la 1011 în anul 2019, ce constituie o diminuare cu aproximativ 23%. După tipurile de
activități economice, industria reprezintă principala ramura de angajare a populației. Numărul
persoanelor ocupate în agricultură în perioada de referință a scăzut de aproximativ 2,5 ori, iar în
construcții de 2 ori. Totodată, a crescut de aproximativ 3 ori numărul persoanelor ocupate în
transport și telecomunicații. In acelasi timp, a ramas neschimbat numărul persoanelor încadrate în
comerț, administrația publică locală și educație.

3.4.2.

Sectorul agricol

Agricultura. În domeniul agricol activează întreprinderea SA ”Zubreşti”, care își desfășoară
activitatea pe suprafețe agricole atât proprii cit si arendate. Principalele culturi sunt vița de vie,
pomi fructiferi, legume, grîu etc. SA ”Zubreşti” este principalul producător de fructe din raionul
Strășeni.
Din totalul de 2421 ha, suprafața terenurilor agricole constituie 1490 hectare (61,55%), din care
terenurile arabile ocupă suprafaţa de 839,17 ha, suprafaţa livezilor 182,26 ha, viile 468 viile
437,48 ha, păşuni şi imaşuri 73 ha. Suprafața de terenuri agricole ce revine unei persoane
constituie cca 0,54 ha.
Terenurile cu destinaţie agricolă sînt terenurile arabile, plantaţiile multianuale, fîneţele, maşurile,
pepinierele şi altele asemenea. Terenurile agricole pot fi atribuite în folosință întreprinderilor,
instituţiilor, organizaţiilor agricole, precum şi cetăţenilor pentru agricultură, legumicultură, păşuni şi
fîneţe.
Gradul de împădurire a zonei este de 202,5 ha, constituind doar 8,36% din suprafața totală a
terenurilor. Terenuri ale fondului silvic sînt terenurile acoperite cu păduri, precum şi cele
neacoperite cu păduri, însă destinate împăduririi. Terenurile fondului silvic se folosesc de către
întreprinderile, instituţiile, organizaţiile gospodăriei silvice şi de alte întreprinderi conform
destinaţiei silvice. În scopul asigurării împăduririi necesare şi prevenirii eroziunii solurilor, pentru
împădurire pot fi folosite şi terenuri nefavorabile agriculturii.

Autorităţile administraţiei publice locale, de comun acord cu organele de stat pentru ocrotirea
naturii, pot să atribuie terenuri din fondul silvic cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor, pentru a fi folosite temporar în scopuri agricole. (Codul funciar, art.62).
Suprafața terenurilor sub ape este de 25,21 ha cu o pondere de 1,04%. Terenurile fondului apelor
sînt terenurile aflate sub ape - albiile cursurilor de apă (23,56 ha), cuvetele lacurilor, iazurilor (7,87
ha), rezervoarele de apă – mlaştinile(1,65 ha), terenurile pe care sînt amplasate construcţii
hidrotehnice şi alte amenajări ale serviciului apelor, precum şi terenurile repartizate pentru fîşiile
de deviere (de pe maluri) a rîurilor, a bazinelor de apă, canalelor magistrale intergospodăreşti şi a
colectoarelor.
Terenurile fondului apelor se folosesc pentru construcţia şi exploatarea instalaţiilor ce asigură
satisfacerea necesităților de apă potabilă, tehnică, curativă, a altor necesităţi ale populaţiei, ale
serviciului apelor, ale agriculturii, industriei, gospodăriei piscicole, energeticii, transportului, precum
şi altor nevoi ale statului şi societăţii. (Codul funciar, art.63).

Figura 6. Structura fondului funciar,%.

Sursa: Primăria Zubrești

În perioada 2015-2019 au fost înregistrate 9 de tranzacţii cu terenuri cu suprafaţa de 5,4 ha, la
preţul total de 212 967,5 lei. Pe întreaga perioada de referință, numărul tranzacțiilor a avut același
ritm de creștere cu ușoare fluctuații.
Tabelul 11. Piaţa funciară.
Categorii de terenuri
Numărul tranzacţiilor
Suprafaţa teren., ha
Valoarea totală, mii lei
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3.4.3.

2015
1
0,4299
5310,50

2016
3
0,9422
48319,20

2017
3
3,1552
148855,00

2018
-

2019
2
0,8656
10482,81

Comerțul și serviciile

Domeniul comerţului este mai dinamic, deoarece solicită investiţii mai mici comparativ cu celelalte
activităţi economice. Spectrul produselor comercializate include produsele alimentare, băuturi,
materiale de construcție, articolelor electrice şi de uz casnic etc. La capitolul prestării serviciilor,
începând cu anul 2014, în sat activează o sală de festivități.
Tabelul 12. Principalii agenți economici din localitate
Nr.

Denumirea

Domeniul

Forma de

Volumul

Nr.

Profit/Pierderi,

Total

Impozite

agentului
economic

crt

de
proprietate vânzărilor, angajaţi
activitate
mii lei
(2019)

S.A Zubrești
agricol
Î.I Cîrlig
comerț
Nicoleta
3.
Î. I Lungu
comerț
Vasile
4.
Î.I Anastasia
comerț
Gălușcă
5.
Î.I Tamara
comerț
Ticlenco
6.
Î.I
comerț
Ecoplodselect
Î.I
7.
SRL Pîiine
producere
Caldă
8.
SRL Oleg și
comerț
Maria
9.
SRL SCMS
agricultură
ModernDesign
10.
BERLAGR
industrie
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1.
2.

SA
Î.I

6238

28
1

1899

403

în
bugetul
local, mii
lei
171,8

Î.I

76259

1

9500

2400

2400

Î.I

2520 ,0 mii

8

102,0 mii

97,0 mii
lei

10,0 mii
lei

Î.I

2

Î.I

1

mii lei (2019)

impozite,
mii lei

SRL

68195

6

57567

9500

1240

SRL

172338,9

1

-

-

5100

SRL

1388

9

171

57

4

srl

268880

10

4600

19508

3320

Majoritatea activităţilor economice sunt realizate în sectorul privat. În perioada de referinţă,
creşterea numărului de agenţi economici şi a investiţiilor a fost nesemnificativă.
În industria prelucrătoare funcționează brutăria și fabrica de vin. Totalitatea agentilor economici in
cauza asigura un loc de munca pentru aproximativ 100 de persoane.
Tabelul 13. Necesitățile locale neacoperite de afaceri mici.
Necesitatea
locală

Modalitatea
de acoperire
(tipul afacerii
mici)
Întreprinderi
mici și mijlocii

1

Atragerea
investițiilor
(locuri de muncă)

2

Dezvoltarea
serviciilor turistice

GȚ

3

Dezvoltarea
serviciilor de
recreere
Dezvoltarea
serviciilor sociale

SRL, ÎI

4

Parteneriat
public -privat

Premizele şi potenţialul existente
Distanță mică până la centrul raional
și capitală, reconstrucția drumului
regional, producători de struguri în
regiune, reconstrucția rețelelor de
canalizare și a stației de epurare,
prezența producătorilor agricoli
Peisaj atractiv, prezența unui sit
arheologic, membru GAL Lunca
Bîcului, prezența meșterilor populari,
motivarea locuitorilor pentru
dezvoltarea serviciilor turistice prin
reconstrucția caselor rurale.
O cerință a locuitorilor, lipsa acestui
serviciu în teritoriu
Solicitarea locuitorilor care nu se
includ în serviciile sociale deja
existente

Volumul
investiţiilor
iniţiale
(MDL)
2 mln

Numărul
necesar de
angajaţi

1 mln

10

2 mln

4

800 mii

4

15
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3.5.

Infrastructura

3.5.1.

Infrastructura Utilităților Publice

Satul este amplasat la 43 km de mun. Chișinău și 16 km de centrul raional Strășeni. Localitatea
este situată în partea Centrală a Republicii Moldova, în partea de Nord a raionului Strășeni. Satul

se află la o distanță de 15 km de la rețeaua de transport de importanța națională și internațională:
R 1 (E58) Chişinău - Ungheni - frontiera cu România, la o distanță de 9 km de la M 5 Chișinău Bălți și la 10 km de la stația de cale ferată Bucovăț.
Lungimea totală a drumurilor constituie 19,6 km, dintre care 1,9 km sau 10% sunt drumuri locale (
drumuri locale – drumuri care asigură legătura între oraşele-reşedinţă şi satele (comunele) din
componenţa raionului, precum şi legătura între sate (comune), inclusiv accesul spre ele dinspre
drumurile naţionale, şi care sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale)
17,7 km sunt străzi (străzi – drumuri publice din interiorul localităţilor şi care sînt proprietate publică
a unităţilor administrativ-teritoriale) de importanţă locală dintre care 5,7 km sau 29 % sunt cu
acoperire rigidă și 12 km sau 61% sunt fără acoperire rigidă.

Figura 7. Rețeua rutieră locală.
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drumuri regionale – drumuri de însemnătate regională care asigură legătura între localitățile din două sau
mai multe raioane sau între minim 4 localități dintr-o unitate administrativ-teritorială;
drumuri comunale – drumuri care asigură legătura între satul-reşedinţă de comună şi satele componente sau
obiectivele de interes comunal şi care sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

Starea generală a drumurilor cu acoperire rigidă este satisfăcătoare și asigură accesul către
gospodării pe tot parcursul anului prin intermediul diverselor mijloace de transport. Totuși, calitatea
nu asigură durabilitatea carosabilului, care este afectat de factorii meteorologici.
Tabelul 14. Infrastructura de transport.
Km, Nr.
Drumuri publice, km
de importanta națională,
inclusiv cu îmbrăcăminte rigidă
de importanta locala
inclusiv cu îmbrăcăminte rigidă
Linii de cale ferată, km
Stații de așteptare
Mijloace de transport existente
- autoturisme
- autobuse
- camioane
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19,6
1,9
1,9
17,7
5,7
1

5

Starea drumului /
calitatea*
4/3
4/3
4/2
4/3
-

-

Rețelele de apă şi canalizare. Primăria Zubrești administrează în localitate serviciul de
aprovizionare cu apă potabilă de la fântânile arteziene. Satul dispune de un sistem de
aprovizionare cu apă cu o lungime de circa 4,5 km din care 2 km este o porţiune nouă de reţea
construită în anul 2014 cu finanţare din sursele APL și contribuția locuitorilor satului. La apeduct
sunt conectate 116 gospodării individuale (9,5%) din 1218, precum şi 6 instituții publice: liceul,

grădiniţa, primăria, Oficiul Medicilor de Familie, IMSP Centru de Sănătate Hospice şi fabrica de
vin. Prețul pentru 1 m3 de apă este de 9 lei. Cu toate acestea, principala sursă de apă din
localitate rămân a fi fântânile mină. In pofida acestor date, calitatea apei nu corespunde in
totalitate cerințelor sanitare.
Tabelul 15. Sistemul de alimentare cu apă.
Sistemul (tipul:
centralizat/local, din rîu, din
sonda arteziană, etc)

Proprietate

Acoperirea în
Tipul apei
pers./gospodării (tehnică /
potabilă)

3

Calitatea
Costul (1 m )
apei
Pers fiz Pers
(de la 1 la 7)*

fiz

Centralizat din sondă arteziană
APL
116
tehnică
5
9 lei
* 1 – extrem de proastă, 2 – foarte proastă, 3 –proastă, 4 – medie, 5 – bună, 6 – foarte bună, 7 – perfectă
Sursa: Primăria Zubrești .

În satul Zubrești se implementează proiectul ,,Renovarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de
epurare” în valoare de 15.265.152,22 lei. Pentru a finaliza acest proiect este necesar ca populația
satului să vină cu o contribuție în sumă de 2.289.772,83 lei. Prin Decizia Consiliului local nr. 1/3
din 16.03.2016 s-a hotărât ca mărimea contribuției gospodăriilor casnice să fie de 3500 lei per
gospodărie. Achitarea contribuției poate fi efectuată atât ca plată unică cât și în rate. Persoanele
care nu doresc să se conecteze la rețeaua de canalizare, sunt obligate să-și construiască haznale
din beton armat conform cerințelor sanitare și în baza autorizației primăriei, să încheie contracte cu
agenți economici ce prestează servicii de evacuare a apelor reziduale. După implementarea
proiectului, persoanele care vor dori să se conecteze la rețeaua de canalizare vor trebui sa achite
o contribuție de 7000 lei.
Managementul deșeurilor. Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare,
transportare, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor. Conform legislaţiei, autorităţile publice
locale sunt responsabile de gestionarea deşeurilor. În acest scop, a fost adoptată decizia nr 7/15
din 13.12.2012 ”Regulile de asigurare a curăţeniei în localitatea Zubreşti, r. Străşeni”. Localitatea
dispune de 2 terenuri pentru depozitarea deșeurilor, alocate prin decizia consiliului local, dar
neautorizate de către inspecția ecologică, deoarece nu corespund cerințelor sanitare. Cheltuieli
anuale pentru evacuarea deșeurilor constituie aproximativ 5 mii lei, cheltuiți pentru procurarea
motorinei pentru tractorul primăriei.
Conform Deciziei Consiliului local Zubrești nr.5/16 din 20.09.2017, s-a stabilit că în sat va fi o
singură gunoiște. Astfel, a fost stabilit un singur poligon pentru depozitarea deșeurilor menajere ”la
marginea satului din sus”, a cărui suprafață este de 1,32 ha. Potrivit Deciziei Consiliului local
nr.7/6 din 24.11.2016 s-a aprobat tariful pentru evacuarea deșeurilor menajere (persoane fizice) –
5 lei pe lună de la fiecare persoană matură, iar pentru depozitarea deșeurilor evacuate cu mijloc de
transport propriu la gunoiște autorizată- 120 lei / anual de familie.
Tabelul 16. Sistemul de evacuare a deșeurilor.
Sistemul (tipul: centralizat / individual,
evacuarea de la poartă / de pe platforme,
gunoiști autorizate / neautorizate)
Evacuarea de la poartă

Proprietate

Acoperirea în
pers.
/gospodării
98

Calitatea
(de la 1 la
7)*
4

Costul (pentru
consumători,
m3)
APL
5 lei per
persoană
matură
* 1 – extrem de proastă, 2 – foarte proastă, 3 –proastă, 4 – medie, 5 – bună, 6 – foarte bună, 7 - perfectă
Sursa: Primăria Zubrești .

Localitatea este acoperită de serviciile de telefonie fixă şi mobilă, inclusiv conexiune Internet a
tuturor operatorilor de reţea: Moldtelecom, Moldcell, Orange.
Alimentarea cu gaze naturale. Sistemul de gazificare centralizat cuprinde 438 gospodării ce reprezintă
o pondere de 36%. Lungimea totală a rețelei conductelor de gaze naturale constituie 22,80 km.

3.5.2.

Fondul locativ

Locuința este un criteriu important în determinarea nivelului de trai al populației. Fondul locativ
existent la 01.01.2020 era constituit din 1087 case. Suprafața totală a fondului locativ la
31.12.2019 era de 53 916 m2. Raportat la numărul de 2865 locuitori, suprafața ce revine unei
persoane este de 18,8 m2. Integralitatea locuințelor este conectata la rețeaua electrica, iar 85% din
locuințe sunt conectate la rețeaua telefonica. 36% din locuințe au acces la gaze naturale, pe când
doar cca 10% sunt conectate la apeduct.
Tabelul 17. Asigurarea localității cu servicii.
Servicii edilitare
Nr. apartamente/gospodării
Înzestrate cu apeduct
Înzestrate cu canalizare
Asigurate cu gaze naturale
Conectate la reţeaua telefonică
Conectate la reţeaua electrică
Sursa: Primăria Zubrești .

1087
116 / 9,5%
438 / 36%
85%
100%

Impozitul pe imobil în proporţie de 100% se acumulează în bugetul local. Valoarea anuală a
impozitului pe imobil este stabilită de legea Bugetului pentru anul curent la nivel de ţară. Valoarea
imobilului este influențata de suprafaţa casei, etajarea, materialele de construcţie utilizate, accesul
la utilităţi, infrastructura rutieră existentă în prejmă. Piaţa imobiliară este influenţată de starea
economică generală, oportunităţile de angajare pentru tineri. Administraţia publică locală nu ţine
registrul imobilelor în vînzare sau a solicitărilor de imobile, dar duce evidenţa proprietarilor de
imobile, pentru a asigura colectarea impozitului pe imobil. Administraţia publică locală organizează
licitaţii de vânzare sau arendă a imobililor proprietate publică, în corespundere cu legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova.
Tabelul 18. Piaţa imobiliară
Numărul tranzacțiilor
Sursa: Primăria Zubrești .

3.6.

2015
1

2016
2

2017
2

2018
-

2019
2

Buna guvernare și management

3.6.1.

Gestionarea administrativă

Conform Legii privind administrația publică locală nr. 436–XVI din 28.12.2006, autoritățile
administrației publice locale ale com. Zubrești sunt reprezentate prin Consiliul Local şi Primar,
asistat de specialiștii locali din Primărie. Activitatea autorităților administrației publice locale este
bazată pe legislația în vigoare şi propriile Regulamente de organizare şi funcționare.
Consiliul local Zubrești este organul deliberativ suprem al comunei, care este organizat şi îşi
desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare şi propriul Regulament de organizare
şi funcționare. În conformitate cu aceste prevederi, Consiliul local asigură procesul de gestionare şi
procesul decizional în localitate. Consiliul Local se întrunește în ședințe ordinare o dată la 3 luni
sau în ședințe extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea Primarului sau la cererea a cel
puţin o treime din numărul total de consilieri.
Consiliul local stabilește, anual, pe baza de inventariere a bunurilor materiale şi financiare,
valoarea patrimoniului propriu, precum şi a unităților din subordonarea sa care îi revin prin lege,
impozitele şi taxele locale, inclusiv: pentru amenajarea teritoriului, amplasarea obiectelor de
comerț, serviciile stării civile şi adeverințe eliberate de primărie pe teritoriul administrat de APL
Zubrești.

Tabelul 19. Consiliul local, după sexe, vârste şi vechime.
Sexe/grupe de vârste
TOTAL
Bărbați
Femei
Grupe de vârstă
sub 35 ani
35-50 ani
peste50 ani

Număr
persoane
13
9
4
2
8
3

Categorii social vulnerabile
-

Cu studii
superioare
8
4
4

Realeşi

2
4
2

3
2

5
3
2

Sursa: Primăria Zubrești .

Consiliul local Zubrești este format din 13 consilieri, dintre care 4 (30%) sunt femei și 9 bărbați
(70%). Din numărul total de consilieri 5 (38 %) sunt realeși. Majoritatea consilierilor (61,5%) sunt
cu studii superioare, dintre care 50% sunt femei. Consilieri locali din categorii social-vulnerabile nu
sunt înregistrați. Ponderea consilierilor cu vîrsta 35-50 ani este 61%, cei cu virsta până la 35 de ani
este de 15%, iar cei cu virsta peste 50 de ani este de 24%.
Primăria şi servicii publice locale. Primăria este instituția administrației publice locale condusă
de primar prin care se realizează principiile de autonomie locală, descentralizarea serviciilor
publice, consultarea cetățenilor şi este organul de conducere operativă a treburilor publice locale.
Primarul este autoritatea reprezentativă a populației şi executivă a Consiliului local. Primăria are o
organigramă elaborată şi aprobată. Toți angajații se subordonează direct primarului. Existența
organigramei instituționalizează relațiile dintre şef şi subordonat, eliminând eventualele cauze de
conflict.
Tabelul 20. Serviciile publice și atribuțiile lor.
Funcția
publică/postul
Primar

Secretar al CL

Contabil șef

Atribuții de bază ale funcției publice/postului
 numește, stabilește atribuțiile și eliberează din funcție șefii de
subdiviziuni, de servicii din subordine, personalul primăriei, conduce și
controlează activitatea acestora, contribuie la formarea și reciclarea
profesională.
 exercită funcția de ordonator principal de credite.
 reprezintă colectivitatea locală în relațiile cu alte autorități publice,
persoane fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în instanțele
judecătorești, în condițiile legii.
 constată încălcările legislației în vigoare comise de persoane fizice și
juridice în teritoriul administrat.
 organizează şi asigură desfășurarea ședințelor Consiliului comunal,
 înștiințează despre convocarea consiliului local.
 buna funcționare a primăriei.
 efectuează lucrările de secretariat.
 aducere la cunoștința publică deciziile consiliului local și a dispozițiilor
normative ale primarului.
 întocmește procesului verbal al ședințelor consiliului.
 asigură funcționarea compartimentelor de stare civilă şi protecție
socială
 eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local,
în afara celor care conțin informații secrete, stabilite potrivit legii.
 legalizează şi autentifică actele adoptate.
 planifică, gestionează și controlează resursele financiare publice.
 calculează salariul.
 prezintă dări de seamă la centrul de statistică, inspectoratul fiscal,
fondul social și Direcția de finanțe.
 elaborează proiectul bugetului, efectuarea operațiilor legate de
executarea bugetului.

Nr de
funcții
publice /
posturi
1

1

1

Funcția
publică/postul
Specialiști în
perceperi
fiscale

Specialist în
reglementarea
regimului
proprietății
funciare

Nr de
funcții
publice /
posturi

Atribuții de bază ale funcției publice/postului
 asigură evidenta impozitelor şi taxelor locale, calculează, percepe
impozitele.
 efectuează și prezintă dări de seamă la Inspectoratul Fiscal, Casa
teritorială de asigurări sociale.
 întocmește avizele de plată a obligațiilor fiscale şi distribuirea
contribuabililor.
 efectuează controlul fondului funciar, folosirea rațională a terenurilor și
protecția acestora indiferent de destinația lor, în raza primăriei
localității.
 pregătește, înregistrează şi eliberează în modul stabilit de lege
documentele juridice a posesorilor funciari.
 organizează licitații pentru vânzarea sau locațiunea bunurilor
proprietate publică.

1

1

Sursa: Primăria com. Zubrești .

În cadrul Primăriei Zubrești sunt angajate 8 persoane, dintre care 7 femei (87,5%) şi 1 bărbat
(12,5%). Din cei 8 angajați, 2 persoane (25%) au vârsta până la 35 de ani, 2 persoane (25%) au
vîrsta cuprinsă între 35-50 ani şi 4 persoane (50%) au vârsta peste 50 ani. În calitate de funcționar
public, stagiul de muncă mai mare de 10 ani este deținut de 4 persoane dintre care 3 femei și un
bărbat.
Tabelul 21. Aparatul primăriei, după sexe, vârste şi vechime.
Sexe/grupe de vârste
TOTAL
Bărbați
Femei
Grupe de vârstă
sub 35 ani
35-50 ani
peste50 ani

Număr persoane

Categorii social
- vulnerabile

Cu vechimea mai
mică de 1 an

8
1
7

-

-

2
2
4

Cu vechimea
mai mare de 10
ani
4
1
3
-

Sursa: Primăria Zubrești

Clădirea primăriei este amplasată în centrul satului, iar spre instituție duce un drum bun asfaltat.
Imobilul este în stare satisfăcătoare, dar necesită reparație capitală. Este o clădire cu un singur
nivel, si doar pe lângă unele scări este asigurată o pantă de acces pentru persoanele în cărucior.
De asemenea, ușile nu sunt adaptate pentru persoanele in cărucior. Edificiul nu este conectat la
sistemul de aprovizionare cu apă centralizat. Sistemul de încălzire este pe bază de gaze naturale
și este asigurat în toate spațiile instituției. Grupul sanitar este în interiorul clădirii, asigurat cu apă
rece.
Transparența decizională. În conformitate cu Regulamentul de funcționare a Consiliului local
dreptul de inițiere a procesului de decizie aparține consilierilor şi primarului satului. Proiectul de
decizie inițiat este prezentat secretarului Consiliului, care organizează pregătirea proiectului de
decizie, solicită avizele comisiilor consultative. În elaborarea unui proiect de decizie, în mediu sunt
implicate 1 - 2 persoane, iar durata de pregătire a proiectului este de aproximativ între 2 - 20 zile.
În cadrul ședințelor sunt examinate chestiunile conform ordinii de zi aprobate la începutul ședinței
respective. Unul din mijloacele de implicare a populației în gestionarea treburilor publice sunt
consultările proiectelor de decizii cu cetățenii, cu societatea civilă şi cu reprezentanții sectorului
privat. Dintre modalitățile de asigurare a transparenței procesului decizional este utilizat panoul
informativ și conlucrarea consilierilor cu localnicii, plasarea postărilor pe rețelele de socializare
Facebook și pagina web, publicarea actelor administrative în Registrul actelor locale.

3.6.2.

Bugetul Local

În procesul de dezvoltare a capacităților de analiză şi planificare strategică a autorităților publice
locale îl constituie utilizarea rațională a resurselor financiare şi îmbunătățirea managementului
acestora, prin orientarea spre domeniile prioritare prevăzute în principalele documente de politică
ale autorității.
În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar, Legii privind finanțele publice locale,
care determină politica bugetar–fiscală inclusiv şi a localităților rurale, se elaborează proiectul de
buget. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor se efectuează în conformitate cu nivelul veniturilor şi
cheltuielilor anilor precedenți, fără însă a se lua în considerație creanțele şi datoriile. Elaborarea
bugetului se face în baza plafoanelor stabilite de către Ministerul Finanțelor. APL dispune de taxele
locale, veniturile din administrarea bunurilor publice şi cele parvenite din prestarea serviciilor. APL
poate beneficia de resurse financiare suplimentare prin intermediul organismelor finanțatoare şi
donatoare.
Primăria nu poate finanța toate cheltuielile cu veniturile proprii, de aceea pentru acoperirea lor sunt
necesare transferurile de la bugetul raional şi central, care sunt estimate în conformitate cu
prevederile Legii privind finanțele publice locale.
Veniturile bugetului local. Încasările în teritoriu nu pot acoperi toate cheltuielile pentru
necesităţile instituţiilor publice. In aceste condiţii, pentru acoperirea cheltuielilor sunt necesare
transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriului, care sunt estimate în conformitate cu
prevederile Legii privind finanțele publice locale. In anul 2019, pentru satul Zubrești aceste
transferuri au constituit 76,2% din bugetul local.

Figura 8. Structura veniturilor, anul 2019.

Sursa: Primăria Zubrești

Tabelul 22. Veniturile bugetului local, mii lei
2016

2017

2018

2019

2020 plan

Venituri proprii

971,8

1181,4

931,3

1189,5

1240,1

Transferuri

2362,9

2917,9

3255,2

3802,6

3948,4

Total venituri

3334,7

4099,3

4186,5

4992,1

5188,5

Sursa: Primăria Zubrești

Veniturile proprii sunt formate din: (1) Impozitele pe proprietate (funciar și pe bunurile imobiliare);
(2) Taxele Locale; și (3) Alte venituri fiscale și nefiscale.

Figura 9. Dinamica veniturilor, mii lei ( 2016-2020).

Sursa: Primăria Zubrești .

Veniturile bugetului local în perioada 2016-2020 au fost în creștere datorita atât veniturilor proprii
cât și a transferurilor. Pentru anul 2020 veniturile sunt de 5188,5 mii lei ce este cu 55,6% mai mult
comparativ cu anul 2016. Totodată, transferurile în perioada de referință au crescut cu 67%, iar
veniturile proprii doar cu 27,7%, ceea ce presupune un efort disproporționat pe sursele de venituri.
Tabelul 23. Veniturile bugetului local, anul 2019, lei
Denumirea indicatorului
1. Veniturile – total:
Venituri regulatorii
2. Veniturile proprii
3.Taxele locale
4. Mijloace speciale
5.Transferturi

TOTAL

Venituri, cheltuieli
de bază

Taxele locale

5078,9

1189,5

86,8

1189,5
86,8

1189,5
86,8

Sursa: Primăria Zubrești .

Stabilirea limitelor şi repartizarea cheltuielilor bugetare pe executori de buget şi destinaţii se
efectuează în exclusivitate de către autorităţile administraţiei publice locale, în concordanţă cu
domeniile de activitate şi competenţele care le revin în vederea funcţionării lor şi în interesul
colectivităţii locale respective.

Figura 10. Structura cheltuielilor, anul 2020.

Sursa: Primăria Zubrești .

Cheltuielile aprobate în bugetele locale, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.
Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale şi efectuarea de cheltuieli se realizează de către
executorii de buget doar cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.
În structura cheltuielilor ponderea cea mai mare (47,97%) este deţinută de cheltuielile pentru
educație, după care urmează cheltuielile pentru aparatul administrativ cu 21,09%. Cheltuielile
pentru Casa de cultură şi bibliotecă întrunesc cumulativ 11,5%, după care urmează cheltuielile
destinate amenajării teritoriului cu 8,78% și fondul rutier cu 7,16%.
Tabelul 24. Structura și evoluția cheltuielilor bugetare, în perioada 2017-2019 mii lei
2020
2017
2018
2019
Denumirea indicatorilor
plan
Cheltuieli total
Aparatul administrativ
Armata Națională
Grădinița
Școala Fondul rutier
Biblioteca
Cultura, arta, sport
Tutela
Amenajarea teritoriului
Cheltuieli neatribuite la alte grupe (de servicii)
Serviciile cantinei sociale/ alimentație liceu
Fondul de rezervă

4159,3
998,1
1,8
2031,1
348,0
108,8
473,2

4186,5
895,4
0,8
2141,1
351,2
243,3
260,2

4992,1
1052,1
1,1
2393,5
357,1
193,3
368,2

5188,5
1194,1
2
2553,2
352,2
200,2
433,7

81,8
91,4
25,1

210,0
51,1
6,2
27,1

437,9
152,5
33,4

311,3
90
51,0

Sursa: Primăria Zubrești .

Pe parcursul perioadei analizate, primele trei priorități în structura cheltuielilor bugetare au
fost:
Prioritatea 1 – Sistemul de învățământ preșcolar deține ponderea cea mai mare în totalul
cheltuielilor bugetare. În anii 2018 – 2020, ponderea cheltuielilor educaționale a fost de cca 50%.
Prioritatea 2 – Aparatul administrativ. Cheltuielile administrative au constituit, aproximativ 20%
în totalul cheltuielilor. În 2020 pentru aparatul administrativ sunt planificate 23 % din total cheltuieli.

Prioritatea 3 – Amenajarea teritoriului. Ponderea acestor cheltuieli pentru 2020 sunt planificate
de aproximativ 12,7% pentru amenajarea teritoriului și reparația drumurilor.

3.6.3.

Societatea civilă

În satul Zubrești sunt înregistrate și activează 3 asociații obștești. Din acestea fac parte două
asociații a părinților grădiniței de copii Ghiocel și Liceului Teoretic Zubrești și Asociaţia
Obştească „Prosperare Zubreşti”, care acordă asistența medicală, îngrijire paliativă şi medicosocială la domiciliu şi Hospice.
„Prosperare Zubreşti” a fost creata în anul 1999 cu scopul de a îmbunătăți climatului socioeconomic și medical a populației de la sate. La moment, în cadrul organizației activează 72 de
angajați. Pe parcursul a circa 17 ani au fost implementate 19 proiecte cu implicarea partenerilor
din SUA, Germania, Polonia, România, Suedia, Franța, Olanda, Rusia, Norvegia.
In anul 2006, pe lîngă organizație, a fost deschis primul Hospice din Republica Moldova ce
efectuează îngrijiri medico-sociale pentru persoanele ce suferă de boli incurabile din toata
republica.
Pe parcursul anilor 2008-2012, cu suportul asociației, a activat un centru de copii cu nevoi
speciale la baza căruia a fost înființată Fanfara de copii „Speranța” care continue să activeze și
în prezent.
De asemenea, pe lîngă AO “Prosperare Zubreşti” a fost întemeiat Despărțământul ”Grigore
Vieru” al Astrei din România cu sediu în Sibiu ce oferă posibilitatea de a face schimburi de
activități cultural-educative a Românilor de pretutindeni. În acest context, sunt organizate
activități in colaborare cu Județul Mureș, unde participa deseori Ansamblu folcloric „La Fîntâna
Dorului”. Ansamblul a fost creat pe lîngă Centrul de Sănătate, cu susținerea financiara Primăriei
Zubrești si este constituit din lucrători medicali.

3.7.

Analiza SWOT

Infrastructură, servicii comunale, locuințe, mediu
Puncte tari

- Amplasarea în relativa apropiere de
-

-

centrul raional Strășeni (16 km) și
mun. Chișinău (43 km)
Amplasarea în apropierea rețelei de
transport de importanță națională și
internațională (R1 – 15 km, M14 – 9
km)
Amplasarea în apropierea stației de
cale ferată Bucovăț (10km)
Numărul mare a fîntînilor de mina (556)
Existența rețelei de alimentarea cu
gaze naturale
Existența rețelei de internet, telefonie
și televiziune prin cablu
Fondul silvic
Bazine acvatice

Puncte slabe

- Diminuarea
-

-

suprafețelor
solurilor
fertile din cauza eroziunii
Spații verzi insuficiente
Tăiere ilicită a pădurilor
Scăderea
nivelului
apelor
de
suprafață
Rețeaua de apeduct și canalizare slab
dezvoltată
Numărul mic de gospodării conectate
la apeduct
Inexistența sistemului de canalizare și
stației de epurare a apelor uzate
Creșterea necesităților de apă în
localitate (apropierea volumului de
apă necesar anual față de capacitățile
maxime ale surselor de apă existente)
Grad înalt de poluare a apelor de
suprafață
Starea sanitară nesatisfăcătoare a
bazinelor acvatice
Starea precară a stațiilor de tratare a
apei (utilaj uzat)
Grad sporit de poluare a mediului
Lipsa ONG-urilor și inițiativelor
comunitare din domeniul ecologic
Numărul
scăzut
a
activităților
ecologice organizate
Atitudine nepăsătoare a unor locuitori
față de mediu (aruncarea deșeurilor la
întâmplare, arderea acestora)
Lipsa sistemului de gestionare
eficientă
a
deșeurilor
(depozit
neautorizat pentru deșeuri)
Asigurarea redusă cu facilităţi de
confort a locuințelor
Rețeaua de drumuri locale și străzi
deteriorată
Ponderea înaltă a drumurilor în stare
nesatisfăcătoare (92,44%)
Lipsa utilajelor pentru curățirea
drumurilor
Prestatorii de servicii transport
pasageri nu respectă orarului rutelor
stabilite
Serviciu de transportare a pasagerilor
necalitativ și neregulat
Infrastructură tehnico-edilitară uzată/
învechită
Iluminatul stradal slab dezvoltat (80%)
Clădirile instituțiilor publice nu sunt
termoizolate (casa de cultură,

-

Oportunităţi
Atragerea
fondurilor
din
surse
naționale și internaționale în domeniul
protecției mediului
Reabilitarea drumurilor de importanța
locală din programe regionale
Extinderea iluminatului stradal cu
suportul programului ”Dar 1+3”, AIPA.
Eficientizarea energetică a clădirilor
publice,
programul
”Inițiativa
primarilor”.
Reparația capitală a Căminului
Cultural
programul
”Inițiativa
primarilor”, AIPA.

-

-

primăria, oficiul poștal, centrul
medicilor de familie)
Ritm scăzut de colectare a contribuției
pentru
construcția
rețelei
de
canalizare
Lipsa Planului Urbanistic General
Pericole
Birocrația în instituțiile publice
Instabilitatea economică/politică din
țară
Manifestări intense ale proceselor de
inflație pe piața financiară națională;
Prețurile ridicate ale furnizorilor de
energie importată de peste hotare;
Dezastre naturale (furtuni, inundații,
secetă)
Pandemia
Cadrul normativ și legislativ instabil
Tărăgănarea
reformei
de
descentralizare
Reglementări dificile la FEN

Patrimoniu, Economie
Puncte tari

Puncte slabe

- Oportunități
- Ponderea înaltă a terenurilor agricole
(69%)

-

- 8,3% din suprafața localității este
-

acoperită cu plantații forestiere
Majoritatea populației este în vîrsta
aptă de muncă (65%)
Prezența agenților economici puternici
Existența spațiilor /clădirilor pentru
dezvoltarea activităților economice
Practica pozitivă de colaborarea între
instituții publice - autoritățile APL agenţi economici
Administrația locală deschisă spre
colaborare
și
parteneriate
cu
investitorii locali și străini.
Localitatea este membră a GAL
„Lunca Bîcului” (7 agricultori)

-

-

Oportunităţi
- Resurse
pentru
dezvoltarea
agroturismului și turismului ecleziastic
- Dezvoltarea turismului piscicol și a

-

reduse de angajare
pentru populația locală
Emigrarea tinerilor și populației apte
de muncă în oraș și peste hotarele
țării
Scăderea numărului de locuitori
Sporul natural negativ al populației
Ponderea înaltă a terenurilor erodate
(29,37%)
Scăderea fertilității solurilor
Lipsa spațiilor de recreere/zonelor
verzi,
Lipsa obiectivelor turistice atractive
Lipsa infrastructurii de agrement
turistic;
Nevalorificarea potențialului turistic al
localității;
Tehnica agricolă învechită și duce la
cheltuieli suplimentare
Cunoștințe reduse în accesarea
pieţelor de desfacere ca rezultat,
producătorii nu au unde îşi realiza
produsele agricole
Lipsa unui centru de consultanţă în
agricultură
Numărul redus de agenți economici
Investiții reduse în economia locală
Pericole
Dezastre naturale (inundații și secetă)
Emigrarea populației, în special în
rîndul tinerilor

-

zonelor piscicole în scop de agrement
Recuperarea
spațiilor
neutilizate
pentru înființarea întreprinderilor;
Parteneriatul public-privat;
Oportunități
pentru
atragerea
investițiilor (AIPA)
Intensificarea cooperării cu partenerii
de dezvoltare și instituțiile finanțatoare
Acordarea periodică a fondurilor
naționale în vederea suportului
mediului de afaceri (ODIM).

-

Instabilitatea cadrului național legal
Birocrația în instituțiile publice
Concurența neloială
Instabilitatea economică/politică din
țară
- Manifestări intense ale proceselor de
inflație pe piața financiară națională;
- Prețurile ridicate ale furnizorilor de
energie importată de peste hotare;

Educație, cultură, sănătate
Puncte tari

- Prezența a numeroase instituțiilor de
-

învățămînt și cultură
Personalul calificat în domeniu
învățămăntului (care deține grad
didactic)
Copii talentați
Asociațiile active a părinților și
pedagogilor
Rețea de instituții medicale funcționale
(OMF, Punctul AMU, IMSP Hospice)
Funcționarea Serviciului de Asistență
Socială în localitate
Formația folclorică ansamblu cu titlul
model
Cerc de dansuri
Monumente istorice
Muzeu
Școala duminicală și cor bisericesc
Centrul pentru resurse pentru tineri
Centrul de informare si implicare a
femeilor
Centrul de creatie ”Mâini dibace”

Puncte slabe

- Insuficiența
-

-

Oportunităţi

- Existența unui cadru legislativ stabil în
domeniul învăţămîntului
- Existența unor programe europene de
parteneriat educaţional, la care
Republica Moldova este asociată
- Proiectele/programele comunitare de
mobilitate în domeniul educaţiei
(TEMPUS, Erasmus-Mundus, Jean
Monnet, Youth in Action, Marie Curie
şi e-Twinning)
- Posibilități de utilizare a spațiilor
disponibile;

-

cadrelor
tinere
în
domeniul medical
Infrastructura sportivă slab amenajată
Starea nesatisfăcătoare a edificiului
casei de cultură și dotarea insuficientă
cu echipament și mobilier
Insuficiența locurilor amenajate pentru
odihnă și agrement
Lipsa condițiilor atractive pentru
cadrele didactice tinere
Fluctuația cadrelor
Neasigurarea intimității pacienților pe
timp de pandemie la instituțiile
medicale
Aspect inestetic a ogrăzii liceului
Diminuarea numărului de elevi la
școală
Micșorarea anuală a numărului de
elevi, cu implicații asupra formării
personalului didactic calificat în
unitățile școlare cu efective mici;
Casa de cultură este insuficient dotată
cu aparataj audio/video performant,
lipsa costumelor muzicale pentru
copiiþlþadulți.
Sala de spectacole necesită reparații,
este lipsă grupul sanitar
Delicvența în rîndul tinerilor
Pericole
Volumul finanțării bugetare mic per
elev
Pandemia
Instabilitatea economică/politică din
țară
Manifestări intense ale proceselor de
inflație pe piața financiară națională;
Prețurile ridicate ale furnizorilor de
energie

- Atragerea surselor extrabugetare
- Sporirea gradului de implicare a
părinților în soluționarea problemelor
de asigurare a educației;
- Acces la fonduri externe şi granturi;
- Stimularea creaţiei populare şi
revigorarea meșteșugurilor și tradițiilor
cultural-artistice
- Colaborarea cu programul ”Corpul
păcii”

APL , participare comunitară
Puncte tari

-

Grad înalt de pregătire profesionala
Grad înalt de transparență decizională
State de personal complete
Dotare cu echipamente IT
Capacitate de atragere a resurselor
financiare externe
- Supraveghere video a edificiului
- ”Garda populară” activă
- Implicarea cetățenilor în rezolvarea
problemelor comunitare

Puncte slabe

- Volumul veniturilor bugetare proprii
redus

- Număr
-

-

-

Oportunităţi
Implementarea strategiei de reformă a
administrației publice
Participarea reprezentanților APL la
cursuri de dezvoltare profesională,
oferite inclusiv și de Academie de
Administrare Publică
Implicarea cetățenilor satului în
dezvoltarea comunității și rezolvarea
problemelor de interes deosebit.
Implementarea
proiectelor
investiționale şi de asistență tehnică
Crearea unui sistem integrat de
management al deșeurilor la nivel
regional

-

insuficient a funcționarilor
angajați în administrația publică locală
Lipsa resurselor financiare pentru
angajarea personalului
Lipsă specialistului în elaborare a
proiectelor
Insuficiența
resurselor
financiare
pentru dezvoltarea culturii, sporturilor
din
localitate
și
reabilitare
a
infrastructurii fizice
Insuficienta de spatii pentru angajați
Nivelul
redus
de
implicare
cetățenească
în
rezolvarea
problemelor de interes local
Mass-media slab dezvoltată
Pagina web neactualizată
Lipsa spatiilor de recreere si grupului
sanitar în clădirea primăriei
Grad înalt de uzura a unității de
transport a APL
Pericole
Dificultăți de natură organizatorică,
politică şi financiară, determinate de
procesul de regionalizare
Principiile de impozitare a bugetului
de austeritate;
Instabilitatea cadrului legislativ
Ponderea mică a veniturilor proprii a
bugetului local
Instabilitatea economică/politică din
țară

4.
4.1.

Strategia de dezvoltare socio-economică
Viziunea comunității

Viziunea conturează imaginea privitoare la profilul organizației, direcțiile principale de evoluție a
domeniilor de interes public şi răspunde la întrebarea: care este stadiul de dezvoltare spre care se
tinde, pentru perioada 2021-2026.
Formularea presupune fragmentare viziunii in elemente-cheie, specifice fiecărui sector sau
domeniu implicat.
Viziunea satului Zubrești:
• dezvoltat cu mulți locuitori, atractiv pentru tineret și diasporă.
• un sat model și modern, cu o infrastructură bună , confortabil pentru trai.
• localitate cu servicii accesibile și de calitate
• un sat cu economie dezvoltată și diversă, cu atractii turistice
• Locuitori implicați în modernizarea localității, mîndri de satul nostru, Zubrești

4.2.

Cadrul și direcțiile strategice

Obiective Strategice:
Obiectivul strategic 1. Infrastructură satisfăcătoare, servicii comunale dezvoltate, mediu ambiant
curat.
Obiectivul strategic 2. Număr mare de activități economice, cu locuri de muncă pentru toți
locuitorii, cu agricultură modernă și infrastructură turistică bine dezvoltată.
Obiectivul strategic 3. Infrastructură de agrement și sport, educație și cultură bine dezvoltată,
servicii medicale calitative și cu cadre tinere suficiente.
Obiectivul strategic 4. APL cu capacitate financiară înaltă, cu state de personal completat și
condiții de lucru, cu nivel înalt de implicare a cetățenilor.

4.3.

Planul de acțiuni pentru anii 2021 – 2026

Obiectivul strategic 1.

Infrastructură satisfăcătoare, servicii comunale dezvoltate, mediu ambiant curat
Specialist APL

10 ha de spații împădurite

10,0

Surse de
finanțare
FEN, IFAD, Buget
local
AIPA, Buget local

Secretarul

4 instruiri

2022-2023

5,0

Buget local

Specialist APL

1 ha de spații plantate

2022-2026

500,0

Primarul

Permanent

5,0

Surse externe,
Buget local
Buget local

Primarul

Râulețul Taghil – 8 km
2 Bazine acvatice
Evaluare lunară

2021

-

Primarul

100% de contribuție colectată

2022-2026

2000,0

Primarul

4 km de rețea construită

- Extinderea rețelei de apeduct

2021-2026

5000,0

Primarul

90% din populație
15 km de rețea construită

- Amenajarea fântânilor publice

2021-2026

100,0

Primarul

30 fântâni amenajate

- Amenajarea Roții din Centrul Satului

2022-2026

100,0

Primarul

Proces verbal de recepție
aprobat

- Construcția și amenajarea unui havuz

2023-2026

200,0

Primarul

Proces verbal de recepție
aprobat

- Reconstrucția și dotarea Postului Pompieri

2024-2026

600,0

Primarul

Proces verbal de recepție
aprobat

2024-2026

3500,0

Surse externe,
Buget Local,
Contribuție
Surse Externe,
Buget Local,
Contribuție
Surse externe,
Buget local,
Contribuția
cetățenilor
Surse Externe,
Buget Local,
Contribuție
băștinaș
Surse Externe,
Buget Local,
Contribuție
Surse Externe,
Buget Local,
Contribuție
Surse Externe,
Buget Local,
Contribuție
Surse Externe,
Buget Local,

Primarul

Edificiul Construit

Proiecte / Activități

- Plantarea fâșiilor de protecție, împădurirea
-

spațiilor fără vegetație
Activități de instruire pe tema utilizării solurilor
și respectarea regulilor agrotehnice
Plantarea copacilor de salcie în adiacența
spațiilor acvatice
Curățirea rîurilor și râulețelor, bazinelor
acvatice
Creșterea
frecvenței
controlului
și
supravegherea din partea cetățenilor
Colectarea contribuției de la cetățeni pentru
construcția rețelei de canalizare

- Construcția

rețelelor
strada Ștefan cel Mare

canalizare

porțiune

Perioada de
implementare
2021-2025

Cost,
mii lei
200,0

2021-2026

Voluntari

- Construcția și dotarea complexului sportiv

Responsabil

Indicatori de performanță

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

2022-2026
2023-2026

20,0
300,0

2024-2026

100,0

- Extinderea rețelelor de gaze naturale

2022-2026

800,0

- Implementarea sistemului de colectare

2021-2022

100,0

2021-2022

300,0

2021-2026

10,0

Surse de
finanțare
Contribuție
Surse externe
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local,
Contribuția
cetățenilor
Surse externe,
Contribuția
cetățenilor
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local,
Contribuția
cetățenilor
Buget local, ONG

2021-2026

-

-

Permanent
Permanent

20,0
-

Buget local, ONG
-

2021

100,0

- Reparația și construcția drumurilor locale

2021-2026

1750,0

- Instalarea de semne rutiere
- Construcția de trotuare

2021-2026
2021-2026

60,0
2000,0

- Procurarea utilajelor pentru curățirea

2023-2026

200,0

2021-2023

2000,0

2024

1000,0

Proiecte / Activități

- Instituirea biroului notarial
- Construcția stației de tratare a apei locală
(instituții)

- Conectarea la traseul de aprovizionare cu apă
Chișinău- călărași

-

selectiva a deșeurilor
Procurarea tomberoanelor

- Măsuri de informare a populației privind
-

gestionarea deșeurilor
Stimularea inițiativelor locale de creare a
ONG
Evenimente publice pe domeniul mediului
Creșterea numărului de contracte de
colectare a deșeurilor
Construcția drumului de acces spre gunoiște

drumurilor
- Reparația acoperișului Casei de cultură

- Reparația sălii festive

Responsabil
Primarul
Primarul
Primarul

Indicatori de performanță
Instituție funcțională
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat

Primarul

8 km rețea construită

Primarul
Primarul

Construcția a platforme pentru
colectarea selectivă a deșeurilor
500 tomberoane

Primarul

10 activități

Secretarul CL

5 evenimente comune APL -ONG

Secretarul CL
Primarul

5 evenimente anual
50% din total de gospodării

Buget local

Primarul

Buget local,
Contribuția
cetățenilor
Surse externe
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local

Primarul

...km de drum construit în
varianta albă
350 mii pe an
400 m liniari beton

Primarul
Primarul
Primarul
Director
instituție
Director
instituție

60 Indicatoare rutiere
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat

Perioada de
implementare
2025-2026

Cost,
mii lei
1400,0

Surse de
finanțare
Surse externe,
Buget local

Primăria
- Termoizolare

2025-2026

500,0

- Reparație acoperiș

2025-2026

500,0

- Amenajarea căilor de acces

2021-2022

150,0

Oficiu poștal
- Reparație acoperiș

2021-2026

- Termoizolare

Proiecte / Activități

- Lucrări exterioare clădirii Casei de cultură

Responsabil

Indicatori de performanță
2

Director
instituție

Termoizolarea -1256 m

Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local

Primarul

Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat

150,0

Surse externe

Șef oficiu poștal

2021-2026

80,0

Surse externe

Șef oficiu poștal

- Reparație interior

2021-2026

20,0

Surse externe

Șef oficiu poștal

- Amenajare sala de așteptare a consumatorilor

2021-2026

100,0

Surse externe

Șef oficiu poștal

- Schimbarea locației oficiului poștal

2021

-

-

Grădiniță
- Reparație capitală interior grădiniță

2024-2026

1800,0

Primarul

- Amenajare teren de joc

2021-2022

200,0

Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local

Primarul

Proces verbal de recepție
aprobat
3 terenuri de joc amenajate

Liceu
- Amenajare teritoriu

2022-2024

800,0

- Termoizolare clădirii Liceu

2024-2026

1200,0

Directorul
liceului
Directorul
liceului

Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat

- Extinderea rețelei de iluminat

2021-2022

1000,0

Surse externe,
Buget instituție
Surse externe,
Buget raional și a
instituției
Surse externe,
Buget local,
Contribuția
cetățenilor

Primarul

10 km de rețea construită

Primarul
Primarul

Primar

Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat
Scrisoare de solicitare expediată

Obiectivul strategic 2. Număr mare de activități economice, cu locuri de muncă pentru toți locuitorii, cu agricultură modernă și
infrastructură turistică bine dezvoltată
Perioada de
implementare
2021-2023

Cost,
mii lei
-

Surse de
finanțare
Surse externe

- Evaluarea statutului proprietății publice

2021-2023

-

Surse externe

- Inițierea PPP
- Instruirea AE în managementul proiectul

2022-2024
2021-2022

-

-

- Stimularea IMM
- Reconstrucția pieții agricole

2021-2026
2023-2026

50,0
150,0 lei

- Evaluarea serviciilor de transport public
- Amenajare obiectivelor turistice

2021 - 2026
2021-2026

100,0

- Amenajarea locurilor de recreere

2021-2022

20,0

Buget local
Surse externe,
Buget Local,
Contribuție
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local

- Stimularea organizării caselor rurale în

2021-2023

10,0

2021-2026

Proiecte / Activități

- Delimitarea proprietății de terenuri

-

domeniul turismului
Instruire in domeniul subvenționării procurării
de tehnica
Instalarea
panourilor
și
indicatoarelor
informative
Actualizarea și oficializarea simbolicii locale

Responsabil

Indicatori de performanță

Specialist în
reglementarea
regimului
funciar
Specialist în
reglementarea
regimului
funciar
Primarul
Reprezentant
GAL
Primarul
Primarul

100 % terenuri delimitate

Secretarul CL
Primarul

2 ședințe anual
2 obiective amenajate

Primarul

2 obiective amenajate

Buget local

Specialist APL

4 Instruiri organizate anual

-

AIPA, IFAD

Secretarul CL

4 Instruiri organizate anual

2023-2024

20,0

AIPA, IFAD

Primarul

5 indicatoare

2022-2024

30,0

Buget local

Primarul

Stemă, imn, drapel oficializat

100 % proprietăți evaluate

Acord aprobat
4 evenimente anual
4 evenimente anual
Proces verbal de recepție
aprobat

Obiectivul strategic 3. Infrastructură de agrement și sport, educație și cultură bine dezvoltată, servicii medicale calitative și cu
cadre tinere suficiente
Perioada de
implementare
2022-2023
Permanent
Permanent

Cost,
mii lei
30,0
30,0
5,0

- Organizarea cercurilor pe interese
- Organizarea instruirilor pentru liderii locali

Permanent
2021-2022

10,0

- Reparația capitala a edificiului Asistenței

2022-2024

medicale de urgenta
Diversificarea serviciilor medicale oferite OMF

Proiecte / Activități

- Deschiderea filialei școlii de arte
- Participarea la concursurile raionale
- Oferirea de mențiuni membrilor colectivelor

Surse de
finanțare
Buget local
Buget local
Buget local

Responsabil

Indicatori de performanță

Primarul
Primarul
Primarul

Instituție funcțională
4 evenimente anual
1 eveniment anual

Primarul
Specialist APL

2 cercuri funcționale
4 evenimente anual

500,0

Buget local
Surse externe,
Buget local
Surse externe

Primarul

2022-2026

300,0

Surse externe

Primarul

- Livrarea de pachete alimentare
- Servicii pentru copii în situații de risc

2024-2026
2023-2026

-

Primarul
Specialist APL

- Asistență

2022-2024

-

Specialist

Serviciu funcțional

-

/ consiliere pentru victimele
persoanelor supuse violenței
Instruire managementul scrierii de proiecte

2021-2022

10,0

Specialist APL

4 evenimente anual

- Instituirea unui festival cultural local și

2021-2023

50,0

Specialist APL

Decizie aprobată

-

regional
Organizarea cercului de dans la gradinita

2021

30,0

AdB, Buget local
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
ONG
Surse externe,
Buget local
Surse externe,
Buget local
Buget local,
Contribuție
cetățeni

Proces verbal de recepție
aprobat
Utilaj
Reparație
4 campanii anuale
Serviciu funcțional

Director instituție

Serviciu funcțional

-

Înregistrare muzeului
Angajare personalului la muzeu
Editarea unei pliant informativ despre muzeu
Înființarea muzeului deportaților

2022
2023-2024
2024
2024-2026

-

Primarul
Primarul
Director instituție
Director instituție

Decizie aprobată
Decizie aprobată
1000 buc printate
PPP instituit
2 evenimente anual
Decizie aprobată
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție

artistice

-

0,5
50,0

- Colectarea exponatelor pentru muzeu
- Angajarea metodistului sportiv
- Reparația utilajului sportiv existent

Permanent
2021
2021

-

Buget local
Buget local, Surse
externe
-

2,0

Buget local

Director
Primarul
Specialist APL

- Amenajarea terenului adiacent Casei de

2023-2024

5,0

Buget local

Primarul

Perioada de
implementare

Cost,
mii lei

Surse de
finanțare

- Procurarea

2021-2023

30,0

Buget local

-

costumelor naționale pentru
cercurile folclorice
Procurarea scaunelor în sala mare la casa de
cultura
Procurarea instrumentelor muzicale

2023-2023

150,0

2021-2023

40,0

- Construcția grupului sanitar și conectarea la

2022-2023

50,0

2021-2026
2022-2026

100,0
10.0

2022-2023

5,0

2022-2024

50,0

2021-2023

1000,0

Proiecte / Activități

Responsabil

cultură

-

-

rețeaua de canalizare la casa de cultura
Diversificarea activităților cultural educative
Rețeaua internet în Sala Mare a Casei de
Cultură
Elaborarea și implementarea programelor
pentru adulți
Revizuirea sistemelor de pază a instituțiilor
publice

- Amenajarea stadionului din centrul satului

Indicatori de performanță

Primarul

aprobat
20 costume

Buget local, Surse
externe
Buget local, Surse
externe

Director instituție

500 scaune

Director instituție

Buget local, Surse
externe
Buget local
Buget Local

Director instituție

Pentru colectiv folcloric
acordeon, Tobă, Nai
Cobză
Proces verbal de recepție
aprobat
2 activități noi organizate
Rețea accesibilă

Buget local, Surse
externe
Buget local

Specialist

Buget local, Surse
externe

Primarul

Primarul
Director instituție

Director instituție

2

Programe elaborate

Camere video instalate grădiniță
(5)
casa de cultură (1)
Liceu (4)
Gard construit
Iluminat stradal
Pavaj, Scenă

Obiectivul strategic 4. APL cu capacitate financiară înaltă, cu state de personal completat și condiții de lucru, cu nivel înalt de
implicare a cetățenilor
Perioada de
implementare
2021
2023-2026

Cost,
mii lei
500,0

Permanent
Trimestrial/la
necesitate
2024-2026

5,0
600,0

2021-2022
2021-2022

10,0
15,0

Trimestrial
2026
2023

5,0
20,0
200,0

- Organizarea instruirilor tematici profesionale

2021-2026

2% din buget

Buget local

Specialist APL

- Vizite, schimb de experiențe
- Promovarea adresei registrului Acte locale
- Efectuarea unui audit a echipamentului IT și

2021-2026
2021-2022
2022-2023

10,0
40,0

Buget local
Buget local

Secretarul CL
Secretarul CL
Primarul

2023-2026

50.0

Buget local

Primarul

Proiecte / Activități

- Revizuirea statelor de personal
- Construcția unei anexe
- Organizarea adunărilor pe mahale
- Organizarea întâlnirilor cetățenilor cu
consilierii

- Instalarea difuzoarelor pentru anunțuri și
-

comunicări publice
Instalarea panourilor informative pe mahale
Înregistrarea/Transmiterea ședințelor CL
online
Editarea unui Buletin informativ Info Zubrești
Amenajarea spațiului de recreere
Procurarea unui automobil

Surse de
finanțare
Buget local,
Surse externe
Buget local
Buget local,
Surse externe
Buget local
Buget local,
Surse externe
Buget local
Buget local
Buget local

Responsabil
Primarul
Primarul
Secretarul
Primarul
Primarul
Primarul
Primarul
Primarul
Primarul
Primarul

înlocuirea celor vechi

- Organizarea ghișeului unic

Indicatori de performanță
Decizie aprobată
Proces verbal de recepție
aprobat
Delegatului mahalei selectat
4 evenimente anual
Proces verbal de recepție
aprobat
4 panouri
Dotarea cu camere video
Microfoane
1200 buc / ediția
Sală amenajată
Proces verbal de recepție
aprobat
100% din specialiști participă la
evenimente
2 evenimente anual
4 evenimente anual
Proces verbal de recepție
aprobat
Proces verbal de recepție
aprobat

4.4. Planul și cadrul de monitorizare și evaluare
4.4.1. Etape de implementare
Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Comunitară a satului Zubrești depinde, în mare
măsură, de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a acesteia,
de prezența unei coaliții închegate în societate. În procesul realizării Strategiei vor fi implicați mai
mulți actori, fiecare urmând un scop personal, îndeplinind rolul de implementator al acțiunilor
planificate. Aceștia sunt :
1. Administrația publică locală (Consiliul Local , Primarul, Primăria)
2. Locuitorii satului
3. Societatea civilă
4. Agenții economici
5. Structuri externe (Consiliul raional, Guvernul, Organizațiile internaționale).
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară (SDC) a s. Zubrești . poate fi divizată
convențional în 3 etape:
1. Adoptarea SDC. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi supusă dezbaterilor în
cadrul Audierilor publice organizate de către primărie. După dezbatere și ajustarea
propunerilor și recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre
aprobare. După aprobarea strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acțiuni
trimestriale și anuale privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de
Acțiuni.
2. Implementarea SDC se va efectua prin realizarea acțiunilor, activităților, măsurilor și
proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect vor fi stabilite
obiective, planul activităților necesare, perioada de desfășurare (durata), responsabilii și
partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate și asigurate sursele de
finanțare a proiectelor propuse spre implementare.
3. Monitorizarea SDC. În perioada de implementare responsabilii de realizarea planului de
acțiuni vor raporta îndeplinirea activităților, proiectelor și atingerea obiectivelor specifice.
Monitorizarea proiectelor, acțiunilor și strategiilor se va efectua prin intermediul Indicatorilor
de implementare stabiliți. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul Strategic de
acțiuni se vor iniția măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan.
4.4.2. Monitorizarea strategiei
Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice și
obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare și (ii)
raportarea rezultatelor evaluării.
Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Comisia pentru Implementarea
Strategiei (în continuare CIS). CIS va fi creată prin Decizia Consiliului Local cu statut de Comisie
obștească pe lângă Consiliul local și Primărie în componența căreia va fi asigurată reprezentarea
tuturor factorilor implicați în dezvoltare:
 Consiliul local (președinții comisiilor consultative de specialitate sau consilieri locali)
 Reprezentanți Primărie (Primarul, 2 – 3 specialiști)
 Comunitatea oamenilor de afaceri
 Instituții educaționale (directori instituții de învățământ)
 Organizații non-guvernamentale (reprezentanți ai ONG-lor ce activează în domeniul
protecției mediului, social, apărarea drepturilor omului și de tineret, etc.).
 Cetățeni. (grupul va fi reprezentativ și va include tineri, persoane dezavantajate, număr
proporțional de femei și bărbați, reprezentanți ai diverse grupuri sociale sau etnice).

Figura 11. Structura cadrului instituțional de monitorizare și implementare a Strategiei

Comisia pentru implementarea
Strategiei (CIS)

Consiliul
local

Reprezentanți
Primărie

Comunitatea
oamenilor de
afaceri

Instituții
educaționale

ONG

Cetățeni

În implementarea strategiei responsabilitățile de bază ale CIS vor fi:
 Planificarea implementării acțiunilor
 Elaborarea și promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare
 Coordonarea activităților de implementare a acțiunilor și proiectelor de dezvoltare
 Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării
problemelor identificate
 Monitorizarea implementării planului de acțiuni
 Elaborarea rapoartelor și prezentarea lor către Consiliul Local
 Acordarea asistenței tehnice și consultative în toate domeniile
 Elaborarea și dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare
 Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității
 Elaborarea și inițierea modificărilor în strategie
 Elaborarea studiilor și proiectelor de dezvoltare, etc.
CIS își va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată în 6 luni.
Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa
nemijlocit de monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a Planului de acțiuni.
Competențele Consiliului Local se vor axa pe:
 Coordonarea activităților de antrenare a populației în acțiunile de realizare a proiectelor
 Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenței în activitatea APL
 Încurajarea Voluntarilor în diverse activități publice
 Stimularea și coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor comune
ale Strategiei
 Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea,
monitorizarea și evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei.
Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către
responsabilii de implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni și a
obiectivelor specifice. Anual CIS va prezenta Consiliul Local raportul de evaluare a implementării
Strategiei.
Obiect
Monitoring

Elaborator/
Destinatar

Raport

Realizarea
obiectivelor

CIS și Consiliul Local

Rapoarte semestriale/
anual

Realizarea
acțiunilor,
proiectelor

Responsabili de
implementare

Raport semestrial sau
după finisarea
activității

Descriere
Raport bazat pe analize, sondaje a
locuitorilor pentru evaluarea impactului
implementării strategiei
Rapoarte prezentate de responsabilii de
implementare
privind
îndeplinirea
acțiunilor, proiectelor

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de dezvoltare. Pentru
fiecare acțiune planificată sunt stabiliți anumiți indicatori de implementare. În baza informațiilor
furnizate de la responsabilii de implementare, beneficiari sau instituții specializate se vor stabili
nivelul și gradul de implementare a acțiunilor și atingere a obiectivelor fixate.
Riscuri și Impedimente de Implementare
Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezența
anumitor riscuri și impedimente de implementare: (i) interne și (ii) externe.
Domeniu

Descriere
Riscuri și impedimente interne

Managementul
implementării
strategiei
Parteneriat

Dezvoltarea
economică
Social

Mediu











Confruntări de interese privind implementarea strategiei
Prevalarea intereselor personale
Resurse financiare limitate
Lipsa capacităților de atragere a investițiilor
Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri și comunitatea
Indiferența și neimplicarea populației în susținerea activităților
Lipsa de experiență a structurilor societății civile și neimplicarea lor
Neimplicarea partenerilor internaționali
Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea bazei economice
locale
 Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale
 Pauperizarea continuă a populației
 Emigrarea forței de muncă
 Populație neconștientizată privind efectele poluarea mediului
Riscuri și impedimente externe

Cadrul politicojuridic
Relații parteneri
externi
Starea economiei










Instabilitatea cursului politic
Contradicția și instabilitatea legislației în vigoare
Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale și centrale
Neimplicarea partenerilor internaționali
Potențial investițional redus
Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare
Infrastructură de afaceri nedezvoltată
Risc de țară.

Anexe
Anexa 1. Fișe de proiecte
Fișa de proiect 1.
Titlul proiectului:
Obiectiv :
Obiectiv din
strategie
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Activități cheie:

Rezultate așteptate:

Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:
Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Reconstrucția drumurilor locale
Creșterea nivelului de trai prin dezvoltarea infrastructurii drumurilor
Infrastructură satisfăcătoare, servicii comunale dezvoltate, mediul
ambiant curat
s. Zubrești
În localitatea noastră majoritatea drumurilor locale nu sunt accesibile pe
tot parcursul anului, fiind drumuri de țară și crează probleme la
deplasarea pe aceste drumuri. Prin proiectul dat ne propunem să
reconstruim 5 km drum betonat, astfel se va facilita deplasarea
locuitorilor. Dezvoltând infrastructura de drumuri în localitate creăm noi
oportunități pentru atragerea investițiilor, realizării proiectelor din
domeniul turismului. Vor fi create condiții mai bune, oferea accesibilității
cetățenilor către gospodării și durabilitatea drumului în timpul ploilor.
 pregătirea documentației tehnice
 campanie de informare și sensibilizare
 identificarea antreprenorului
 realizarea lucrărilor
 monitorizarea lucrărilor
5 km de drum construit
Reducerea timpului de deplasare.
Creșterea accesului populaţiei spre obiectivele sociale
Proiectul se afla in faza de initiere intocmire deviz local.
APL, parteneri locuitorii satului, agenții economici, băștinașii
10 luni
3500mii lei
AIPA, ADR Centru, Buget Local

Fișa de proiect 2.
Titlul proiectului:
Obiectiv :
Obiectiv din
strategie
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Activități cheie:

Rezultate așteptate:
Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:
Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Renovarea acoperișului Casei de Cultură
Îmbunătățirea infrastructurii locale
Infrastructură satisfăcătoare, servicii comunale dezvoltate, mediul
ambiant curat
s. Zubrești, r. Stășeni
Casa de Cultură a fost construită în anul 1966 și este amplasată în zona
centrală a satului. Până la moment nu s-au efectuat lucrări de
reconstrucție capitală a acoperișilui și a fațadei, iar stratea și aspectul
acoperișului și a fațadei este nesatisfăcătoare. În consecință este afectat
interiorului, fiindcă în caz de ploie apa pătrunde în sala mare a casei de
cultură. Din această cauză s-a deteriorat o porțiune de podea și prezintă
pericol pentru spectatori.
Prin proiectul dat va fi renovat acoperișul Casei de Cultură și fațada,
astfel vom crea condiții mai bune pentru desfășurarea activităților
culturale și vom proteja patrimoniul public;
 renovarea intrărilor în clădire;
 reducerea cheltuielilor pentru încălzire, avînd posibilitatea
întrebuințării surselor financiare economisite pentru alte necesități
 creșterea rezistenței clădirilor împotriva factorilor atmosferici va
contribui la dispariția igrasiei, rezistența în timp și îmbunătățirea
infrastructurii clădirilor.
1. Elaborarea documentației tehnice
2. Informarea populației despre proiect
3. Desfășurarea licitației publice
4. Realizarea lucrăriloe de construcție
5. Monitorizarea lucrărilor
6. Inaugurarea proiectului
Acoperiș și fațadă renovată
Este în proces de elaborare documentația tehnică
Responsabil de proiect este APL, iar partenerii proiectului este Asociația
Băștinașilor Zubrea
12 luni
1200 mii lei
Programul Comunitatea Mea , APL, bîștinașii, agenți economici din
localitate.

Fișa de proiect 3.
Titlul proiectului:
Obiectiv :
Obiectiv din
strategie
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Activități cheie:

Rezultate așteptate:
Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:
Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Construcția trotuarelor
Crearea condițiilor de acces pentru locuitori
Infrastructură satisfăcătoare, servicii comunale dezvoltate, mediul
ambiant curat
s. Zubrești, porțiunea de drum de pe str. Ștefan cel Mare
Porțiunea de drum de pe strada Ștefan cel Mare, cu lungimea de 3 km, a
fost construită prin anii 1980 și nu a fost reparată până la moment ,
trotuarul fiind deteriorat. Prin proiectul dat ne propunem să renovăm 3 km
de troruar, astfel se va diminua riscul accidentelor rutiere, fiindcă la
moment pietonii se deplasează pe partea carosabilă a drumului.
 pregătirea documentației tehnice
 informarea populației
 contractarea agentului economic
 executarea lucrărilor de renovare a trotuarului
 activități de comunicare și vizibilitate a proiectului
3 km de trotuar renovat
la moment nu este elaborată documentația tehnică
Responsabili de proiect este APL, iar partenri pot fi agenții economici din
localitate, băștinașii, locuitorii satului, CR
10 luni
1500 mii lei
AIPA, Buget loca, Buget raional

Fișa de proiect 4.
Titlul proiectului:
Obiectiv :
Obiectiv din
strategie
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Activități cheie:

Rezultate așteptate:
Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:
Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Extinderea rețelor de canalizare
Crearea condițiilor sanitare și protejarea mediului înconjurător
Infrastructură satisfăcătoare, servicii comunale dezvoltate, mediul
ambiant curat
s. Zubrești, porține str. Ștefan cel Mare
La moment se implemntează în localitate proiectul Reconstrucția rețelelor
de canalizare și a stațiilor de epurare, însă proiectul existent nu cuprinde
și construcția rețeleor de canalizare pe o porține de drum de pe str.
Ștefan cel Mare. Din cauza bugetului auster, APL nu reușește să
abordeze problema.
 elaboraea documentației tehnice pentru proiect
 identificarea antreprenorului
 executarea lucrărilor
 colectarea contribuției
 monitorizarea executării lucrărilor
Rețea de canalizare construită
proiectul tehnic este în proces de elaborare
 APL,
 locuitorii,
 agenții economici din teritoriul
10 luni
2000 mii lei
 FEN,
 Buget local,
 contribuția cetățenilor

Fișa de proiect 5.
Titlul proiectului:
Obiectiv :
Obiectiv din
strategie
Localizare:
Succintă descriere
proiect:

Activități cheie:

Rezultate așteptate:
Statutul proiectului:
Responsabil și
parteneri:

Durată estimativă:
Costuri estimative:
Potențiale surse de
cofinanțare:

Amenajarea locurilor de recreere (stadion)
Crearea condițiilor adecvate pentru desfășurarea activităților de recreere
Obiectivul strategic 3. Infrastructură de agrement și sport, educație și
cultură bine dezvoltată, servicii medicale calitative și cu cadre tinere
suficiente
s. Zubrești, stadionul din centrul satului
În localitate nu există locuri bine amenajate pentru organizarea
activităților de recreere și petrecerea timpului liber. Prin proiectul dat ne
propunem să renovăm gardul, poarta stadionului și să construim o scenă.
Vom renova pista pentru alegrări și vom construi și amenaja diferite zone
tematice, astfel se vor crea premize pentru petrecerea timpului liber
pentru locuitori.
 elaborarea documentației de proiect
 informare și consultarea cetățenilor
 identificarea antreprenorului
 efectuarea clucrărilor
 monitorizarea lucrărilor
 comunicare și vizibilitate
zonă de recreere amenajată
În elaborare
 APL este responsabilă de proiect,
iar parteneri pot fi
 Asociația Băștinașilor Zubrea,
 Consiliul Raional
10 luni
1200 mii lei
 FISM,
 AIPA,
 Buget local,
 Buget raional,
 contribuția băștinașilor

Anexa 2. Sesiunea de prioritizare a proiectelor eligibile finanțării din partea
programului CM
În ziua nr. 3 din cadrul atelierului de planificare strategică organizat pe 25,26,27 noiembrie 2020
facilitatorul CM, dl Igor Mironiuc, a organizat o sesiune de prioritizare a proiectelor eligibile
finanțării în cadrul programului de proiecte de până la 60 000 USD finanțat de USAID prin
intermediul proiectului Comunitatea Mea, cu condiția că comunitatea parteneră asigură cel puțin
35% din costul total al proiectului.
Din planurile de acțiuni ale obiectivelor strategice elaborate în cadrul atelierului de planificare
strategică, au fost selectate proiectele ce presupun eforturi financiare mai mari de 60 000 USD.
După prezentarea părții teoretice privind eligibilitatea proiectelor pentru a fi înaintate finanțării din
partea programului CM, grupul de planificare a stabilit dacă ideile de proiect examinate, sunt
potrivite pentru cofinanțarea programului CM, folosind criteriile minime de evaluare a unui proiect
prezentate participanților:
 Dacă ideea de proiect este acceptabilă conform definiției formulate de programul CM;
 Dacă ideea de proiecte reflectă o prioritate formulată de cetățeni;
 Dacă proiectul poate fi implementat cu o finanțare de până la 60 000 USD din partea
programului CM;
 Dacă sunt siguri că comunitatea va putea asigura contribuția de cel puțin 35% din costul
total al proiectului;
 Dacă proiectul poate fi finalizat în termen de 12 luni.
După acest exercițiu, grupurile mici au prezintat rezultatele examinării efectuate, întregului grup
de participanți. Proiectele care au corespuns tuturor criteriilor, au fost înaintate pentru votare,
după cum urmează:
1) Reparația și construcția drumurilor locale
2) Construcția de trotuare
3) Reparația acoperișului Casei de cultură
4) Reparația sălii festive
5) Lucrări exterioare clădirii Casei de cultură
6) Reparație capitală în interiorul grădiniței
7) Termoizolarea clădirii Liceului
8) Extinderea rețelei de iluminat
După prezentarea proiectelor, participanții la atelier au votat online, fiecare participant a beneficiat
de 3 voturi. Participanții au avut posibilitatea să ofere toate 3 voturi ca vot pentru unul din cele 17
proiecte, sau câte unul pentru fiecare proiect, pe care îl consideră cel mai important pentru
comunitate.
Ca rezultat al votării, proiectul ”Reparația și construcția drumurilor locale”, a acumulat majoritatea
de voturi.
Ulterior, facilitatorul CM, Igor Mironiuc, a prezentat condițiile și termenele limită de scriere și
depunerea proiectul spre finanțare către programul CM.

