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INTRODUCERE 

Dezvoltarea locală și scopul strategiei. 

Strategia de dezvoltare locală a satului Zubrești reprezintă prin sine un document complex de 

politici, care stabilește obiectivele, prioritățile, acțiunile și inițiativele necesare pentru 

dezvoltarea durabilă a satului.  

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului implementat de Centrul de Informare pentru 

Autorităţile Locale/Solidarity Fund PL în Moldova în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare 

Regională Centru. Proiectul este implementat în 7 localităţi rurale din Regiunea de dezvoltare 

Centru, și promovează principiile dezvoltării durabile la nivel local, consolidarea capacităţilor 

beneficiarilor în planificarea participativă, guvernare locală eficientă şi responsabilă şi un proces 

decizional participativ. 

Ținînd cont de obiectivele enunțate şi conținutul documentului, prezenta Strategie de dezvoltare 

a satului Zubrești devine instrumentul principal de planificare strategică a dezvoltării locale 

integrate pînă în 2021 și este coerentă cu cele mai importante documente de politici de nivel 

național, regional și raional. 

Planificare strategică integrată la nivel local reprezintă un instrument esenţial prin intermediul 

căruia se stabilesc obiectivele de dezvoltare a localităţii pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi 

modalităţile de realizare a acestora. În acest sens, strategia de dezvoltare locală constituie cadrul 

în care se va realiza dezvoltarea locală integrată, incluzivă şi armonioasă a comunităţii, iar 

calitatea vieţii locuitorilor se va ameliora pe parcursul implementării acesteia. Acest cadru 

serveşte atît intereselor private, cît şi celor publice, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii 

elementelor de ordin economic, social şi de mediu de care cetăţenii şi firmele au nevoie pentru a 

prospera pe termen lung. 

Contextul strategic 

Contextul strategic are scopul de a identifica priorităţile de dezvoltare stabilite la nivel: naţional, 

regional, raional. Compartimentul în cauză îşi propune, de asemenea, să identifice influenţa pe 

care o au sau o pot avea strategiile respective asupra dezvoltării comunitare. Cadrul strategic de 

planificare determină priorităţile/acţiunile locale de dezvoltare și în acest sens, documentul 

enumeră principalele obiective strategice în cadrul politicilor privind investițiile, infrastructura, 

energia, mediul, cooperarea pentru dezvoltare etc. 

Coerența documentelor de politici locale cu cele regionale și naționale creează condițiile 

necesare privind cooperarea la nivel local și regional, atragerea și valorificarea eficientă a 

investițiilor, asigură consens privind dezvoltarea și durabilitatea intervențiilor. De asemenea, un 

cadru strategic coerent asigură avantaje privind competitivitatea teritorială și guvernanța. 

Strategii și programe naționale. Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2020”, document 

de dezvoltare strategică a țării, care asigură dezvoltarea economică calitativă și reducerea 

sărăciei, axat pe 8 priorități de bază, pe care ulterior le transpune în obiective strategice pe 

termen mediu. 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională pe anii 2016-2020, principalul document de 

planificare care stabilește obiectivele și instrumentele intersectoriale de dezvoltare a regiunilor. 

Pentru planificarea strategică la nivel local, la fel de importante sunt și documentele de 

planificare sectorială, care stabilesc viziunea și prioritățile de dezvoltare, iar în mod special 

identifică abordările strategice specifice sectorului. Aici, menționăm Strategia de Dezvoltare a 

Turismului ”Turism 2020”, Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii pentru anii 2012-2020, Strategia de Mediu (2014 - 2023), Strategia Naţională de 

Gestionare a Deşeurilor în Republica Moldova 2013-2027, Strategia de Alimentare cu Apă și 
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Sanitaţie 2014 – 2028, Strategia Energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030, Strategia 

de Transport şi Logistică pe anii 2013-2022 etc. 

Strategii și programe regionale. Strategia de Dezvoltare Regională Centru (2016-2020)1 este 

documentul de nivel regional, care stabilește priorităţile şi măsurile specifice dezvoltării regiunii. 

Investițiile în domeniul dezvoltării regionale, conform Strategiei sunt orientate spre dezvoltarea 

teritorială echilibrată și durabilă a regiunii și se realizează în următoarele domenii prioritare:  

 Îmbunătățirea accesului la servicii și utilități publice de calitate; 

 Dezvoltarea economică durabilă și competitivă a regiunii; 

 Consolidarea unei bune guvernanțe regionale. 

Pentru a sprijini elaborarea unor proiecte investiționale regionale mai bune, din anul 2012, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a inițiat planificarea regională sectorială în 4 

domenii: managementul deșeurilor, apă și canalizare, eficiența energetică a clădirilor publice și 

drumuri locale și regionale.  

Programele regionale sectoriale reprezintă instrumente operaționale care încorporează 

necesitățile sectoriale corelate cu obiectivele de dezvoltare, definesc necesitatea investițiilor și 

identifică concepte de proiecte pentru aceste domenii. Procesul elaborării programelor regionale 

sectoriale facilitează inițiativele locale și regionale în contextul consolidării capacităților APL-

urilor de a elabora proiecte la nivel regional.2 

Modelul de furnizare a serviciilor în sectorul managementul deșeurilor este zona de 

management, ceea ce presupune că la nivelul zonei, comunitățile utilizează aceleași tehnologii, 

instalații și echipamente. Conform Programului regional sectorial de management al deșeurilor 

pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, satul Zubrești este inclus în zona de management nr.1 

care cuprinde raioanele: Hînceşti, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Străşeni și Dubăsari (anexa 1). 

Pe termen mediu (2018-2022) se planifică ca toate comunitățile din regiune să fie asigurate cu 

servicii de colectare a deșeurilor. 

În domeniul alimentării cu apă și canalizare pînă în anul 2020, conform țintelor stabilite, circa 

85% din populația rurală raionului Strășeni va fi conectată la sisteme de aprovizionare cu apă și 

45% la sisteme de canalizare. Abordarea principală se bazează pe regionalizarea serviciilor de 

alimentare cu apă și canalizare pentru localități grupate în aglomerări logice care, potențial, vor 

spori numărul de persoane cu acces la sisteme de apă și canalizare (anexa 2). 

Obiectivul general al Programului regional sectorial în eficiență energetică este de a eficientiza 

consumul de energie în instituțiile publice din Regiunea de Dezvoltare Centru prin trecerea 

etapizată la noile standarde în conformitate cu cerințele Directivelor UE. Pentru atingerea 

obiectivului stabilit este necesară renovarea pînă în anul 2020 a 174 452 m² din suprafața 

clădirilor publice (rata de reabilitare – 10%). Pentru raionul Strășeni aceasta presupune renovarea 

a 14,521 m² (din totalul de 145.210 m²) cu economii de energie de circa 2.294 MWh/an. 

În domeniul infrastructurii drumurilor regionale și locale, conform Programului Regional 

Sectorial, satul Zubrești face parte din coridorul de drumuri nr. 15, R1 – Bucovăț – Negreşti – 

Codreanca – R20 – Mălăiești – M2 cu lungimea totală de 76,20 km, care urmează a fi reabilitat 

către anul 2020 cu suportul proiectului Băncii Mondiale (anexa 3). 

Strategii și programe raionale. Strategia de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru 

perioada 2016 – 2020 reprezintă cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării 

                                                           
1http://adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=540&id=2637&t=/Planificare-i-programare-regionala/Strategii-i-

programe-regionale/Strategia-de-Dezvoltare-Regionala-Centru-2016-2020/  
2http://adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&id=2371&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-

regionale-sectoriale-PRS/Programul-Regional-Sectorial-de-Management-al-Deseurilor-Solide-pentru-Regiunea-de-

Dezvoltare-Centru/ 

http://adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=540&id=2637&t=/Planificare-i-programare-regionala/Strategii-i-programe-regionale/Strategia-de-Dezvoltare-Regionala-Centru-2016-2020/
http://adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=540&id=2637&t=/Planificare-i-programare-regionala/Strategii-i-programe-regionale/Strategia-de-Dezvoltare-Regionala-Centru-2016-2020/
http://adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&id=2371&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS/Programul-Regional-Sectorial-de-Management-al-Deseurilor-Solide-pentru-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru/
http://adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&id=2371&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS/Programul-Regional-Sectorial-de-Management-al-Deseurilor-Solide-pentru-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru/
http://adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=542&id=2371&t=/Planificare-i-programare-regionala/Programe-regionale-sectoriale-PRS/Programul-Regional-Sectorial-de-Management-al-Deseurilor-Solide-pentru-Regiunea-de-Dezvoltare-Centru/
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durabile, în care creşterea economică, coeziunea socială şi protecţia mediului sunt 

complementare şi se sprijină reciproc.  

Abordarea integrată a acestor aspecte va conduce la o mai bună coordonare a actorilor locali şi 

intervenţiilor acestora şi rezolvarea mai eficientă a problemelor de dezvoltare economico-sociale. 

În cadrul procesului participativ de planificare strategică a raionului au fost identificate direcțiile 

de dezvoltare, cărora le corespund anumite obiective strategice, iar satul Zubrești este vizat în 

mod direct în următoarele direcții de dezvoltare și obiective strategice: 

Obiectiv strategic Programe 

Dezvoltarea managementului 

performant în administrația 

publică 

Creșterea calității procesului de planificare și 

implementare a proiectelor socio-economice 

Creșterea competitivității 

întreprinderilor din raion 

Promovarea dezvoltării formelor de asociere între agenţii 

economici 

Dezvoltarea culturii 

antreprenoriale 

Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale agenţilor 

economici 

Crearea și dezvoltarea 

infrastructurii agricole 

Dezvoltarea piețelor agricole prin programul de 

stimulare a activităților de colectare și comercializare a 

producției agricole locale 

Eficientizarea incluziunii 

persoanelor vulnerabile în viața 

social-economică 

Dezvoltarea serviciilor de incluziune socială a 

persoanelor vulnerabile în raion 

Integrarea copiilor din familii 

vulnerabile în societate 

Elaborarea mecanismelor pentru îmbunătățirea modului 

de viață a copiilor din familii vulnerabile 

Îmbunătățirea calității vieții a 

persoanelor vîrstnice 

Elaborarea mecanismelor pentru îmbunătățirea modului 

de viață a persoanelor vîrstnice 

Eficientizarea sistemului de 

învățămînt prin sporirea gradului 

de participare la educaţie în 

raion 

Asigurarea accesului elevilor la activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare 

Accesul populaţiei la serviciile şi 

produsul cultural în raionul 

Străşeni 

Repararea şi ajustarea infrastructurii culturale la 

condiţiile moderne de funcţionare 

Popularizarea şi promovarea patrimoniului cultural 

raional 

Promovarea şi îmbunătăţirea 

serviciilor bibliotecilor din 

raionul Străşeni 

Dezvoltarea serviciilor interactive de bibliotecă prin 

utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 

Îmbunătățirea serviciilor 

turistice din raionul Strășeni 

Diversificarea portofoliului de produse turistice 

Sporirea numărului de turiști în 

raionul Strășeni 

Dezvoltarea infrastructurii de suport turistic 

Promovarea şi dezvoltarea 

performanţei sportului ca motor 

al sănătăţii cetăţenilor 

 

Sporirea gradului de participare activă a populaţiei din 

raion cu un complex de măsuri de popularizare a 

modului sănătos de viaţă. 

Accesul larg al populaţiei la spaţiile sportive pe teritoriul 

raional. 

Îmbunătăţirea eficienţei 

energetice 

Asigurarea unui management energetic performant şi 

dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniu 

Eficientizarea consumului de energie 

Aprovizionarea cu apă şi 

canalizare a localităţilor din 

Construcţia reţelelor de aprovizionare cu apă potabilă și 

canalizare 
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raionul Străşeni pentru anii 

2016-2021 

Asigurarea dezvoltării durabile a 

raionului prin prisma factorilor 

de mediu 

Înverzirea şi amenajarea spaţiilor 

Gestionarea resurselor de apă ale raionului 

Dezvoltarea unui sistem integrat 

de management al deşeurilor 

Dezvoltarea unui sistem instituţionalizat de management 

al deşeurilor 

Îmbunătăţirea infrastructurii de management al 

deşeurilor 

Îmbunătățirea infrastructurii 

drumurilor din raion 

Program de reabilitare a infrastructurii rutiere 

Cadrul strategic orientează activitățile din planul de acțiuni a Strategiei în cauză pentru perioada 

ulterioară, calendarul realizării lor și responsabilitățile părților implicate. Acțiunile urmează a fi 

implementate de autoritățile publice locale din sat în colaborare cu autoritățile publice locale de 

nivelul II, ministerele de resort și alte instituții publice, precum și cu partenerii de dezvoltare. 

Descrierea procesului participativ și metodologia elaborării documentului 

Strategia de dezvoltare locală a satului Zubrești a fost elaborată în cadrul unui proces participativ 

cu implicarea membrilor comunității din partea instituțiilor publice, sectorului privat și societății 

civile pe parcursul perioadei iunie – septembrie 2016. În această perioadă procesul de planificare 

a fost organizată în 4 etape. Prima, etapa de pregătire planificării, s-a realizat prin asigurarea 

angajamentului și a consensului părților implicate, desemnarea coordonatorului local a 

procesului de planificare, stabilirea cadrului partenerial local și informarea comunității despre 

proces în cadrul primei ședinței de lansare. La a doua etapa, analiza situației curente, au fost 

elaborate analizele contextului strategic, socio-economică și SWOT, de asemenea au fost 

evaluate performanțele comunității. Analiza socio-economică și analiza SWOT au fost elaborate 

cu implicarea nemijlocită a membrilor grupului de lucru local. La a treia etapa a fost elaborat 

cadrul strategic: în baza analizelor efectuate și problemelor identificate membrii grupului de 

lucru au formulat viziunea de dezvoltare a localității, au identificat obiective strategice, măsurile 

și acțiuni. Ultima etapă, implementarea strategiei, au fost identificate ideile de proiect și pregătit 

portofoliu de proiecte. 

În vederea colectării informaţiei necesare pentru analiza-diagnostic au fost utilizate atît metode 

calitative (metoda focus-grup), cît și cantitative de cercetare (ancheta de teren). Metoda focus-

grup a fost utilizată și în cadrul unei alte ședințe cu tema: ,,Elaborarea elementelor de brand ale 

localității”. Scopul ședinței organizate a fost de a consulta opiniile diferitor grupuri sociale din 

sat pentru a identifica unele elemente specifice de brand ale localității. Activitatea focus-grupului 

s-a desfășurat după o metodologie specială, care a pus în evidență elemente de brand a cadrului 

natural și funcțional a localității. 

Chestionarul de colectare a datelor a fost prezentat și examinat în cadrul primei ședinței, de 

membrii grupului de lucru, specialiști din diverse domenii de activitate, care au contribuit la 

colectarea de date statistice pentru efectuarea analizei-diagnostic pentru elaborarea profilului 

comunității. Cu ajutorul acestui chestionar a fost colectat materialul empiric pentru elaborarea 

profilului comunității care a făcut posibilă punerea în evidență a stării reale de lucruri din diverse 

domenii de activitate: resurse naturale și umane, servicii sociale, economie etc. În acest scop au 

fost utilizați atît indicatori cantitativi, cît și calitativi, obiectivi și subiectivi. Datele statistice 

furnizate de către autoritățile publice, instituțiile de resort din localitate, precum și informațiile 

disponibile ale Bazei de date cu indicatori social-economici și IDAM au permis de a efectua o 

analiză amplă a vieții social-economice a satului, a gradului de utilizare a resurselor umane, 

sociale, fizice, naturale de care dispune comunitatea. La etapă de implementare a Strategiei 

locale va fi folosită matricea de evaluare și monitorizare a implementării documentului, iar 
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rezultatele procesului, care va fi unul participativ, vor fi expuse în rapoartele de evaluare și 

monitorizare. 

Identitate locală. 

Imaginea rurală reprezintă o expresie a identității rurale, deoarece toate semnificațiile unui peisaj 

rural au un rol important în crearea unei legături între imaginea reală/natural a satului și imaginea 

percepută, de multe ori indusă prin diferite intervenții ale branding-ului unei localități. 

Identitatea rurală a satului Zubrești s-a construit fiind influențată de-a lungul timpului de toate 

evenimentele și momentele istorice ale spațiului geografic respectiv. În urma analizei de imagine 

întreprinsă la nivelul satului Zubrești vom sintetiza rezultatele contribuției aduse de principalele 

părți interesate în cadrul atelierului de lucru privind identificarea elementelor de brand ale 

localității. Imaginea rurală este dominată de componenta vizuală – caracteristici ale cadrului 

natural. Astfel, după trăsăturile fizice rezidenții satului asociază localitatea cu vița de vie, nucul, 

spicul de grîu caracteristice teritoriului pe care este amplasat satul. Odată ce localitatea este 

înconjurată și umbrită de nuci, turiștii străini pot fi primiți cu bucate și copturi cu nucă. Satul are 

o priveliște de invidiat de la ”piscul lui Cîrlig”, unde este amplasată crucea înălțării neamului 

care face localitatea deosebită. După aspectul funcţional, satul se evidențiază cu o imagine 

agricolă dezvoltată prin prezență terenurilor agricole și desfășurarea activităților agricole pe 

terenurile respective. De menționat ca, aprecierea la nivelul “bunului simţ” oferă imaginea 

satului ca o comunitate restrînsă ca populaţie, omogenă, cu locuitori între care se stabilesc relaţii 

directe, ocupată preponderent în agricultură şi purtătoare a unor tradiţii specifice. Satul este 

perceput de proprii locuitori, de rezidenți care participă la viața de zi cu zi, ca un sat care are o 

așezare geografică favorabilă, cu o imagine pozitivă și cu un potențial dezvoltat de atracție a 

investitorilor și rezidențelor datorită proximității față de centrul raional Strășeni. Dintre 

simbolurile teritoriale satul dispune de o stemă neoficială, elaborată în bază legendei satului.  
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I. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNITĂȚII 

1.1 Date generale despre comunitate  

Satul Zubrești este o unitate administrativ-teritorială inclusă în componenţa raionului Strășeni. 

Localitatea este situată în partea Centrală a Republicii Moldova, în partea de Nord a raionului 

Strășeni, la o distanţă de 16 km de la centrul raional Strășeni și 43 km de la capitala ţării – mun. 

Chişinău. De la rețeaua de transport de importanța națională și internațională: R 1 (E58) Chişinău 

- Ungheni - frontiera cu România, satul se află la o distanță de 15 km, de la M 14 Chișinău - 

Bălți localitatea se află la o distanță de 9 km și la 10 km de la stația de cale ferată Bucovăț. 

Suprafaţa totală ocupată de localitate este de 2420,69 ha. Numărul de locuitori – 3043 persoane. 

După numărul de locuitori satul ocupă locul 8 printre cele 25 unități administrativ-teritoriale din 

raionul Strășeni. Densitatea populației - 128 persoane/km ² 

Satul Zubrești pentru prima dată a fost menționat 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 la una din lupte, iar drept răsplată pentru ajutorul oferit i-a dăruit 

moșii și averi, iar Zubrea a întemeiat pe aceste meleaguri satul Zubrești.  

În dicționarul geografic al Basarabiei din anul 1904 localitatea a fost descrisă de Zamfir Arbore 

astfel: Zubreşti, sat mare, în județul Orhei, volostea Cobîlca. Poziţiunea geografică: 47°14' 

latitudine, 26°11' longitudine. Are 360 case, cu o populaţie de 1987 suflete de răzeşi; o biserică, 

cu hramul Sf. Mihail; şcoală elementară rusească; 583 vite mari; vii şi grădini cu pomi; livezi; 10 

mori de vînt. 

1.2  Caracteristici spațiale și resurse naturale  

Relieful. Teritoriul satului Zubrești este amplasat pe Podişul Central al Moldovei. Relieful este 

înclinat de la vest spre est, este fragmentat cu înălţimile cuprinse între 100 – 310 m față de 

nivelul mării. Pe alocuri, se întîlnesc unele văi înguste, nu prea adînci, vîlcele, a căror adîncime 

nu depăşeşte 20 - 30 m. Procesele erozionale se manifestă mediu. Ravenele au o răspîndire 

limitată, însă pe pante se dezvoltă procesele eroziunii plane. 

Fondul forestier. Suprafaţa plantaţiilor forestiere a localităţii este prezentată atît sub forma de 

terenuri silvice, inclusiv terenuri acoperite cu păduri, cît și sub formă de vegetație forestieră, 

inclusiv fîșii forestiere de protecție. Plantații de tufari și arbuști pe teritoriul satului lipsesc. 

Suprafața plantațiilor forestiere constituie 202,29 ha. și a fost constantă. Din suprafața totală a 

fondului funciar al satului Zubrești, cca 8,3% este acoperită cu plantații forestiere. Acestea au o 

suprafață de 202,29 ha și sunt reprezentate preponderent de terenuri silvice – 145,76 ha și fîșii 

forestiere de protecție – 56,53 ha. Pădurile ocupă 145 ha. Fondul forestier este utilizat 

preponderent în calitate de resursa pentru încălzire cît și pentru recreere.  

Clima și aierul. Climatul are un caracter temperat continental, cu ierni blînde şi scurte, calde și 

cu puțină zăpadă, cu veri lungi, fierbinți și precipitații reduse, pe parcursul lunilor calde ale 

anului căzînd deseori ploi torențiale abundente, care pot provoca inundații. Astfel, variabilitatea 

vremii este destul de semnificativă de la an la an. 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 particularităţile naturale este afectat mai frecvent de îngheţuri de 

primăvară, secete, ploi torenţiale însoţite uneori de grindină, inundații şi furtuni puternice, 
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temperaturi caniculare de lungă durată vara ori prea scăzute iarna. În perioada anilor 2005 - 2015 

teritoriul satului a fost afectat în anii 2007, 2013 cu secete de diferită intensitate, care au dus la 

scăderea recoltei culturilor agricole. Recolta principalelor culturi agricole tîrzii a fost 

compromisă în cea mai mare parte. De asemenea, schimbările în structura precipitaţiilor și ploile 

abundente locale, însoţite de furtuni şi căderi de grindină, care deseori au loc după perioade cu 

temperaturi extrem de înalte au dus la deteriorarea drumurilor locale în special celor care nu sunt 

acoperite cu terasament de asfalt şi au albii superficiale. 

Solurile. Pe teritoriul satului în raport cu vegetaţia, clima, lumea animală, relief şi rocă, şi 

solurile sunt repartizate tot 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 învelişului 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% 

Terenuri care nu pot fi utilizate 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 alunecari de teren, rîpi etc. 

În localitate în ultimii 3-5 ani nu au fost efectuate studii pedologice şi cercetări geologice.  

Principalele probleme cu care se confruntă administrația publică locală privind întreținerea și 

utilizarea solurilor pot fi enumerate: diminuarea suprafețelor solurilor fertile din cauza eroziunii 

și din cauza utilizării acestora pentru destinații neagricole, erodarea solurilor. 

Starea actuală a solurilor, precum și eficiența utilizării resurselor de sol nu pot fi considerate 

satisfăcătoare din următoarele motive principale: parcelarea fondului funciar și deteriorarea 

sistemelor antierozionale regionale; lipsa organizării antierozionale a terenurilor agricole și a 

măsurilor de conservare a solurilor; cantitățile insuficiente de îngrășăminte încorporate în sol. 

Apele de suprafaţă şi apele subterane. Reţeaua hidrografică a satului este reprezentată de r. 

Taghil și 2 iazuri artificiale cu suprafaţa totală de 7,87 ha. Bazinele acvatice sunt utilizate 

preponderent pentru irigaţie şi piscicultură. În localitate sînt prezente 6 izvoare, din care 5 sunt 

amenajate, de apă potabilă, care alimentează populaţia. Localitatea mai dispune de cca 632 

fîntîni de mina, din care cca 620 sunt amenajate. Starea fîntînilor este satisfăcătoare.  

Apele subterane ca și apele de suprafață cele subterane au o importanță majoră în activitatea 

omului, dar rezervele lor, în regiunea de amplasare a satului Zubreşti, de asemenea sunt reduse. 

Satul Zubreşti este aprovizionat cu apă potabilă în proporţie de 85%, gradul de acoperire a 

necesităţilor localităţii cu apă nepotabilă este de 15%.  

Educația ecologică și activități în folosul comunității. În localitate anual se organizează cîte 2 

campanii de educație ecologică a populației. Acestea au loc de obicei în primăvara și toamna cu 

participarea elevilor liceului, reprezentanților autorităților publice locale și cetățenilor. În sat, 
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precum și în localități învecinate lipsesc ONG-urile care activează în domeniul ecologic. În 

opinia membrilor grupului de lucru numărul activităților ecologice organizate în comună este 

scăzut, comunitatea nu se implică suficient în activități ecologice și manifestă responsabilitate 

joasă față de protejarea mediului ambiant.  

Organizarea spațială a comunității. Suprafața totală a localității este de 2420,69 ha, dintre care 

terenul intravilan ocupă cca 158,27 ha sau 6,5% din totalul suprafeţei localităţii. Suprafața 

ocupată de construcții și curți constituie 41,48 ha. Terenuri cu destinație agricolă constituie 

1667,40 ha, terenuri destinate fondului apelor constituie 26,08 ha, fondului silvic – 145,75 ha. 

Alte terenuri au o suprafață 367,93 ha, printre care cele mai răspîndite sunt alunecări de teren 

(30,54 ha) și rîpi (1,44 ha). 

 

În perioada anilor 2011-2015 nu au fost construite clădiri noi. Din elemente de infrastructură în 

anul 2014, din sursele fondului rutier au fost construite 0,7 km de drum din pietriș care duce spre 

biserica satului. Costul investiției este de cca 2000 000 lei. În zona rezidențială în anul 2015 au 

fost construite 2 km de rețele electrice noi. Iar în anul 2011 cu finanțare din bugetul local și 

contribuția locuitorilor, a fost construită rețeaua de alimentare cu apă cu o lungime totală de 3 

km. Pe teritoriul satului lipsesc parcuri și scuaruri, acestea necesită a fi construite. Satul Zubrețti 

nu dispune de Planul Urbanistic General. 

1.3 Populație și resurse umane  

Evaluarea principalelor indicatori statistici privind populaţia localităţii se bazează pe date 

statistice oficiale înregistrate în localitate, prezentate de primăria satului Zubrești. Numărul 

populaţiei stabile a satului Zubrești la 01.01.2016 a constituit 3200 persoane.  

Structura populaţiei pe grupe mari de vîrstă se caracterizează prin următoarea corelaţie de vîrste: 

618 persoane sau 19,9% o constituie persoanele sub vîrsta aptă de muncă, 2016 persoane sau 

65% – în vîrsta aptă de muncă şi 469 sau 15,1% – peste vîrsta aptă de muncă. Coeficientul 

îmbatrînirii populației constituie 15,11%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 

50.5% bărbați și 49.5% femei.  

Evoluția principalelor indicatori demografici din localitate poate fi urmărită în tabel: 

7%

69%

8%

1%

15%

Figura 1. Intravilanul și suprafețele diferitor tipuri de terenuri, ha

Suprafața intravilan

Terenuri agricole

Plantații forestiere

Terenuri aflate sub ape

Alte terenuri
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Denumirea indicatorilor 2011 2012 2013 2014 2015 

Populaţia stabilă din localitate 3180 3196 3175 3200 3215 

Numărul nou-născuţilor 28 33 34 39 16 

Numărul decedaţilor 31 33 31 41 33 

Sporul natural al populaţiei -3 0 +3 -2 -15 

Tabelul 1. Evoluția principalelor indicatori demografici din satul Zubrești, anii 2011-2015 

Conform datelor statistice populația localității crește în anul 2015 cu cca 1,1%, față de anul 

2011. Un element specific al momentului actual privind principalelor fenomene demografice este 

faptul ca sporul natural preponderent este negativ. Problema principală în domeniul respectiv 

este migrația persoanelor tinere din localitate. În prezent asistăm la procesul de îmbătrînire al 

populației satului prin diminuarea contingentelor tinere şi creșterea ponderii populației vîrstnice. 

Principalele surse de venit pentru diferite categorii ale populaţiei sunt: salarii, pensii, remitențe și 

alocații sociale. 

Ocuparea populaţiei în cîmpul muncii din localitate. Populaţia în vîrstă aptă de muncă a 

satului Zubreşti în anul 2015 număra aproximativ 2016 persoane, număr ce reprezintă 

aproximativ 65% din totalul populaţiei localității. Populaţia aptă de muncă șomeră reprezintă 39 

de persoane, aproximativ 2% din total.3 Din totalul celor 110 de șomeri prezenți în localitate, 

doar 39 sunt înregistrați la Agenția Ocupării Forței de Muncă, acest trend fiind specific pentru 

întreaga perioadă de analiză, anii 2011-2015. Din totalul populaţiei în vîrstă aptă de muncă de 

aproximativ 2016 persoane, sunt angajați în cîmpul muncii 435 locuitori (cca 22%). În ultimii 5 

ani putem constata o scădere a numărului de salariați cu aproximativ 150 de persoane. Cea mai 

mare parte a locuitorilor satului Zubreşti are ca ocupaţie de bază agricultura. 

Cultura. Activitatea culturală în satul Zubrești este reprezentată de o reţea de instituţii culturale 

care contribuie la formarea, promovarea şi dezvoltarea valorilor tradiţional-artistice a populaţiei 

din localitate. Astfel, în localitate activează o filială a școlii de arte de la Strășeni. În cadrul 

Liceului teoretic Zubrești își desfășoară activitatea cercul de dans și un cerc teatral. De 

asemenea, de sărbători cum ar fi hramul satului, revelionul, paștele, sărbătorile naționale sunt 

organizează concerte muzicale cu participarea artiștilor autohtoni. 

Casa de Cultură a fost construită în anul 1966, este amplasată în zona centrală a satului, dispune 

de două săli de spectacole (sala mare și sala mică) cu 770 locuri, birouri de lucru și săli de 

repetiţii. Casa de cultura dispune de mijloace tehnice audio-vizuale, sistem de încălzire, mobilier. 

Manifestările culturale ce se desfășoară țin de sărbătorile tradiționale ale neamului și sînt foarte 

atractive, dar organizarea lor necesită mijloace care sînt insuficiente. În sat activează două 

formații artistice de amatori  „La fîntîna dorului” și Fanfara, care participă la diferite concursuri 

muzicale. Primul colectiv este format din angajații din domeniul medical, iar Fanfara este 

compusă din circa 20 de copii. Pentru rezultate obținute, prin ordinul Ministerului Culturii nr. 

270 din 15.12.2015 acestora li s-a conferit titlul de formație “model”.  

În localitate există o bibliotecă publică, care este amplasată în incinta Casei de Cultură. 

Activitatea de bază a bibliotecii constă în promovarea cărții și lecturii şi desfășurarea activităților 

culturale. Fondul de cărţi din bibliotecă, în perioada anilor 2011 – 2015, a înregistrat o 

descreștere ușoară în anul 2015 cu cca 5 % față de anul 2011 și constituie 7 030 de cărți, dintre 

                                                           
3 http://mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati  

http://mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati
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care 646 sunt în limba rusă. În anul 2015 fluxul cititorilor a constituit 229 persoane, iar numărul 

copiilor care au vizitat biblioteca este 308. 

În anul 2014 biblioteca din sat a fost selectată ca finalistă în programul „NOVATECA”4 cu o 

durată de cinci ani. Programul se axează pe patru domenii principale 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.  

Sportul. Activitatea sportivă din comună se desfășoară preponderent în Liceul teoretic Zubrești, 

care dispune de o sală de sport și teren sportiv unde sunt practicate, în cadrul secțiilor sportive, 

cele mai cunoscute genuri de sport cum ar fi fotbal, volei, și tenis de masă. Resursele financiare 

alocate pentru practicarea și promovarea sportului au constituit în anul 2015 circa 8,1 mii de lei, 

sumă care este aproximativ de 2 ori mai mare în comparație cu anul 2011 (4,3 mii lei).  

În perioada martie – august 2016 s-a implementat proiectul ”Renovarea stadionului cu scopul 

promovării unui stil de viață sănătos în rîndul locuitorilor din satul Zubrești”. În rezultatul 

implementării proiectului au fost instalate bănci, coșuri de gunoi, plase pentru fotbal și volei, 

aparate pentru exerciții și au fost desfășurate seminare despre importanța activităților fizice 

pentru sănătatea oamenilor. Proiectul a fost implementat în cadrul concursului programului de 

Granturi Mici cu suportul poporului american. 

Odihnă şi divertisment. Localitatea nu dispune de locuri amenajate de agrement, respectiv și 

vizitarea acestora de către locuitori dar și oaspeți nu este posibilă. Totuși, peisajul natural de care 

dispune satul oferă posibilități sporite de dezvoltare și promovare a turismului. În acest sens, 

sporirea turismului este o nouă direcție de perspectivă a dezvoltării localității. În urma discuțiilor 

cu membrii grupului de lucru și alți reprezentanți ai comunității infrastructura de agrement 

necesită a fi creată. 

Mass media. Comuna nu dispune de mijloace locale de informare în masă. Totodată, activitățile 

comunității sunt reflectate în ziarul raional ”Străşeneanca”. Aproximativ 300 de locuitori sunt 

abonați la diverse ziare și reviste la Poșta Moldovei. Numărul gospodăriilor conectate la internet 

a crescut de la 200 gospodării în anul 2011 pînă la 500 în anul 2015. Accesul la internet există și 

în biblioteca publică și primărie. 

Educaţia. Sistemul educaţional al satului Zubreşti se constituie din instituţie preşcolară -

grădiniţă-creşă și instituţie de învăţămînt - Liceul Teoretic Zubrești. 

Grădinița de copii Ghiocel. Conform datelor oferite de primărie în anul 2015 frecventează 

grădiniţa cca 150 copii la capacitatea acesteia de 320 locuri. Suprafața încăperilor grupelor, 

inclusiv cabinete și săli pentru ocupație, constituie 781 m². Spaţiile instituţiei sunt suficiente şi 

sunt folosite la capacitatea de 47%. Sunt constituite 6 grupe cu o medie de 25 copii în grupe. În 

grădiniţă activează în total 14 cadre didactice, care asigură procesul educaţional. Dotarea cu 

materiale metodologice şi educaţionale este satisfăcătoare. 

                                                           
4 http://novateca.md/ro/stiri/item/475-bibliotecile-publice-din-moldova-centre-comunitare-active-capabile-sa-

raspunda-nevoilor-moderne-de-informare  

http://novateca.md/ro/stiri/item/475-bibliotecile-publice-din-moldova-centre-comunitare-active-capabile-sa-raspunda-nevoilor-moderne-de-informare
http://novateca.md/ro/stiri/item/475-bibliotecile-publice-din-moldova-centre-comunitare-active-capabile-sa-raspunda-nevoilor-moderne-de-informare
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Învăţămîntul şcolar. Edificiul liceului teoretic Zubreşti a fost dat în exploatare în 1973, dispune 

de 650 de locuri și are o suprafaţa totală a clădirii 2 304 m². În anul 2008 în baza ordinului 

Guvernului instituţia obţine statutul de Liceu Teoretic5. Instituția dispune de 22 de săli de clasă, 

1 sală sportivă, o sală de festivităţi, laboratoare, ateliere, o sală de computere conectate la 

internet, bibliotecă, sala de lectură. 

Spaţiul instituţiei este suficient şi este folosit la capacitatea de cca 53%. Numărul de copii 

înmatriculați în anul 2015 este de 347 și este în descreștere față de anul 2011 cu 18%. Numărul 

claselor în anul 2015 este 16 și înregistrează o scădere treptată făță de anul 2011 cu 6 clase. La 

începutul anului de studii 2015/2016 numărul cadrelor didactice este de 28, numărul acestora 

fiind în descreștere față de anul 2011 cu 9 cadre didactice. În mediu la un cadru didactic revin 

12-13 elevi. 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.  

Ocrotirea sănătăţii. În localitate activează Oficiul Medicilor de Familie, numărul personalului 

medical încadrat în sfera ocrotirii sănătăţii este constituit din 12 persoane. Localul OMF este 

amplasat în încăperea fostului spital. Instituţia asistenței medicale primare dispune de o bază 

tehnico-materială slab dezvoltată. În localitate activează o farmacie. 

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”.6 Activitatea de bază este axată în acordarea volumului 

necesar de asistenţă medicală urgentă de calitate, sporirea accesibilităţii serviciilor prespitalicești 

acordate, evaluarea şi perfectarea continuă a nivelului de asistenţă medicală de urgenţă acordată 

populaţiei. Deplasările autosanitarelor se înregistrează în regim online prin sistemul GPS, 

implementat pe parcursul anilor 2012-2013. 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. 

O altă instituție medicală amplasată în localitate este IMSP Centru de Sănătate Hospice, în care 

beneficiază de îngrijiri paliative pacienți grav bolnavi din toată țara cu maladii incurabile în 

stadii terminale în condiţii de staţionar7 . În spital, baza poliței de asigurare medicală, sunt 

îngrijiți bolnavi de cancer, cei care suferă de insuficiență renală, insuficiență cardiacă cronică ș.a. 

În anul 2015 la Wroclaw, Polonia, instituția a obținut titlul de „Cel mai bun ospiciu din lume, din 

spațiul rural”. Azilul și-a început activitatea în 2006 cu suportul investițiilor americane de statul 

Carolina de Nord, SUA, fiind construit în locul unui spital părăsit, la inițiativa unui medic, 

Vasile Suruceanu, actualului director instituției. Hospice este rezultatul unor investiții străine și 

oferă condițiile bune de spitalizare. Anual în Hospis beneficiază de îngrijiri cca 190-210 pacienți. 

 Evoluţia morbidităţii populaţiei satului de diferite boli este prezentată în figură următoare: 

                                                           
5 http://ctice.md/portalscolar/institution.php?id=7030398&an=2015  
6 http://www.szamu-centru.ms.md/?menu=6&lang=ro 
7 https://zubrestihospice.wordpress.com/  

http://ctice.md/portalscolar/institution.php?id=7030398&an=2015
http://www.szamu-centru.ms.md/?menu=6&lang=ro
https://zubrestihospice.wordpress.com/


17 

 

 

Figura 3. Dinamica evoluţiei morbidităţii populaţiei de diferite boli în perioada 2011-2015, 

număr persoane. 

Analizînd dinamica afecțiunilor pe principalele cauze de boli în satul Zubrești se constată că 

traume și otrăviri, bolile aparatului respirator și digestiv se evidențiază prin numărul lor mai 

mare în comunitate, urmate de bolile cardiovasculare și alcoolism. Aproape toate bolile, cu 

excepția la SIDA, înregistrează o creștere în anul 2015 față de anul 2011. 

Bolile cardiovasculare, principala cauză de mortalitate, reprezintă cca 5% în totalul 

îmbolnăvirilor în anul 2011 și 14% în totalul îmbolnăvirilor în anul 2015. Astfel se constată o 

creștere a bolilor cardiovasculare în totalul îmbolnăvirilor în anul 2015 față de anul 2011. 

Îmbunătăţirea sistemului de ocrotire a sănătăţii din satul Zubreşti şi sporirea nivelului de calitate 

a serviciilor medicale prestate în următorii ani este condiţionată de un şir de factori: crearea 

condiţiilor adecvate de lucru şi trai a medicilor (mai ales tinerii specialişti) şi antrenarea 

specialiştilor de o înaltă calificare, ridicarea nivelului de conştientizare a populaţiei cu privire la 

promovarea unui mod de viaţă sănătos.  

Pentru a crește nivelul de integrare a persoanelor în etate din sat a fost inaugurat un Centru de 

Comunicare pentru bătrîni. Proiectul s-a implementat pe timp de iarnă, în perioada decembrie 

2015 – februarie 2016 cu implicare a 15 voluntari din rîndul tinerilor. În cadrul proiectului s-au 

realizat cca 13 activităţi, printre care: instruirea tinerilor voluntari; deschiderea oficială a 

centrului de comunicare; vizionarea filmelor din anii tinereţii acestor bătrîni; organizarea 

discuțiilor pe diferite teme cu participarea medicilor, psihologului, reprezentanților raionului. 

Organizarea diferitor activități cum ar fi: învăţăm de la bunici, instruire utilizării programului 

skype etc. Pentru a extinde serviciile centrului şi integrarea bătrînilor defavorizaţi, bătrînii ţintuiţi 

la pat, bolnavi și singuratici sunt vizitați și ajutați la domiciliu de alți bătrîni implicaţi în proiect 

și de tinerii voluntari. Costul total al proiectului constituie 24 934 lei. 

Asigurarea cu locuinţe şi facilităţi de confort. Localitatea numără 1158 case de locuit. 

Suprafaţa totală a fondului locativ este de aprox. 57 091 m², dintre care spațiu locativ ocupă 46 

927 m². Prin urmare, localitatea dispune de un număr mediu de cca 2,7 persoane per casă, sau 

unei persoane îi revine în mediu o suprafaţă totală de cca 18,7 m². O reflecţie asupra stării 

fondului locativ pune în evidenţă o stare nesatisfăcătoare din punct de vedere a înzestrării 

acestuia, cu apeduct sau rețea proprie de apă 10% şi a celor gazificate 38%. 
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1.4  Infrastructura și servicii publice  

Rețeaua de transport. Drumurile reprezintă un element esenţial al potenţialului economiei 

localității pe ele se transportă cea mai mare parte a materiei prime, materialelor, mărfurilor, 

produselor agricole, forţei de muncă, atît locale cît şi la nivel naţional. Comparativ cu alte 

localități din raion, dezvoltarea infrastructurii, continua să se menţină la Zubrești pe o treaptă 

inferioară în ce priveşte densitatea reţelei de drumuri publice, calitatea acestora, atît şi în 

asigurarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor. Astfel, statistica 

menţionează că an de an asigurarea fondurilor a fost sub limita celor necesare pentru dezvoltarea 

rețelei de drumuri. 

Lungimea drumurilor de importanță locală din sat este de 7 km. Dintre care 2,8 km sunt asfaltate, 

2,70 km pietruite și 1,5 km sunt drumuri de pămînt. Drumuri asfaltate și cele pietruite sunt într-o 

stare nesatisfăcătoare și necesită a fi reabilitate. Suprafața drumurilor locale este de 95,51 ha, iar 

suprafața străzilor localității ocupă 20,00 ha. Ponderea drumurilor asfaltate în totalul drumurilor 

locale constituie 47,06%, iar ponderea drumurilor în stare nesatisfăcătoare constituie 92,44 

Potrivit I.S. ”Gările si Stațiile Auto” transportul public de pasageri este organizat de 7 rute de 

autobuz/microbuz Zubrești-Strășeni și 7 rute Voinova-Chișinău.8 Serviciul de transport public de 

pasageri este nesatisfăcător. Din cauza drumurilor deplorabile are loc o uzură rapidă a unităților 

de transport, astfel, deseori, din cauza defecțiunilor tehnice serviciul nu poate fi prestat. 

Totodată, prestatorii de servicii transport nu respectă orarul rutelor stabilite, precum și numărul 

acestora ceea ce creează anumite dificultăți pentru circulația locuitorilor satului. Numărul mediu 

de rute regulate pe săptămînă este 69,5%.9 

Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare. Satul Zubreşti 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 plus contribuția locuitorilor satului. La 

apeduct sunt conectate 113 gospodării individuale precum şi 6 obiecte: liceul, grădiniţa, 

primăria, Oficiul Medicilor de Familie, IMSP Centru de Sănătate Hospice şi fabrica de vin. Cu 

toate acestea principala sursă de apă din localitate sunt fîntînile. Calitatea apelor potabile, atît din 

apeduct cît şi din fîntîni este mult sub cerinţele sanitare.  

Rețele energetice. Instituţiile publice, agenţii economici şi locuitori comunei sunt conectaţi la 

reţeaua de alimentare cu energie electrică, deservită de compania Union Fenosa. În anul 2013 

localitatea a primit circa 100 mii lei de la Fondul de Eficiență Energetică pentru extinderea 

iluminatului stradal.  

Alimentarea cu gaze naturale. Sistemul de gazificare centralizat cuprinde 438 gospodării (38% 

din total). Lungimea totală a rețelei conductelor de gaze naturale constituie 22,80 km. 

Rețele de distribuție a energiei termice. Localitatea dispune de o rețea de alimentare cu energie 

termică, la care sunt conectate doar instituțiile publice. Astfel, consumul anual al energiei 

termice poate fi vizualizat în tabelul următor: 

Tabelul 2. Consumul anual al energiei termice, anii 2011-2015. 

                                                           
8 http://www.autogara.md/orar/  
9 Baza de date cu indicatori social-economici și IDAM, 2014, accesată la http://mec.gov.md/ro/content/indicatori-

social-economici-pe-localitati  

  

http://www.autogara.md/orar/
http://mec.gov.md/sites/default/files/idam_2014_si_bd_cu_indicatorii_social-economici_public_0.xlsx
http://mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati
http://mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumul anual de energie termică în 

sediile administrative si cu destinaţie 

socială aflate la balanţa APL, Gcal 

24 259 15 188 16 523 21 920 20 445 

Cheltuielile anuale cu energia termică 

utilizată în sediile administrative si cu 

destinaţie sociale aflate la balanţa APL, mil. 

lei 

135563 93,868 130,88 115954 127607 

În calitate de sursă de energie regenerabilă sunt utilizate panouri solare instalate pe clădirea 

grădiniței. 

Managementul deșeurilor. Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, 

transportare, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor. Conform legislaţiei în vigoare, 

autorităţile publice locale sînt abilitate cu dreptul de a coordona procesul de gestionare a 

deşeurilor la toate compartimentele, de a propune şi urmări realizarea politicilor şi strategiilor 

guvernamentale în acest domeniu, de a ţine pasul cu cerinţele şi tendinţele Uniunii Europene. 

În satul Zubrești, ca și în majoritatea unităților administrativ-teritoriale, activităţile privind 

salubrizarea localităţilor, colectarea separată a deşeurilor sînt organizate la nivel scăzut. 

Localitatea dispune actualmente de 2 terenuri pentru depozitarea deșeurilor alocate prin decizia 

consiliului, dar neautorizate de către inspecție ecologică. Terenurile respective nu sînt amenajate 

conform standardelor de salubrizare. Cheltuieli anuale totale în anul 2015 cu prestarea serviciilor 

de salubrizare au constituit 4 500 lei. În mare parte banii au fost cheltuiți pe procurarea motorinei 

pentru transportarea deșeurilor, care se efectuează cu tractorul aflat la balanța primăriei. Sistemul 

de gestionare a deșeurilor nu este dotat cu resurse necesare și necesită a fi suplinit cu cel puțin 2 

unități de transport și 3 angajați pentru colectarea și transportarea deșeurilor. De asemenea în sat 

lipsesc coșuri de gunoi amplasate pe teritoriu. 

Potrivit informației Serviciului Ecologic din raionul Strășeni, în localităţile rurale se manifestă o 

gestionare neadecvată a deşeurilor menajere prin extinderea suprafeţelor gunoiştilor neautorizate, 

care conduce la poluarea terenurilor arabile, inclusiv a apelor freatice. Referitor la 

responsabilităţile de gestionare a deșeurilor la nivel de autoritate publică locală aceste au fost 

atribuite, dar nu se realizează în practică pe motivul potenţialului uman şi financiar redus. 

1.5 Economie locală  

În comuna cotul Morii sunt înregistrate 32 unități economice din domeniul industriei alimentare, 

comerțului, agriculturii și prestării serviciilor. Numărul mediu scriptic anual de salariați în 

unitățile economice constituie 194 unități. Numărul deținătorilor funciari constituie 2 947. 

În industrie locală funcționează brutăria și fabrica de vin, dată în arendă. În domeniul comerțului 

sunt comercializate produsele alimentare și materiale de construcții. La capitolul prestării 

serviciilor în sat activează din anul 2014 o sală de banchete. În domeniul agricol activează o 

singură întreprindere SA Zubreşti, care își desfășoară activitatea pe suprafețele agricole mai mult 

de 50 ha. Principalele culturi care cresc pe acestea suprafețe sunt vița de vie, copaci fructiferi, 

legume, grîu etc. SA Zubreşti este principalul producător de fructe din raionul Strășeni.  
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Suprafaţa totală a fondului funciar este de 2420,69 ha, ponderea cea mai mare o deţin terenurile 

agricole – 1667,4 ha sau 69%, din care terenurile arabile constituie 41% şi ocupă suprafaţa de 

993,2 ha, suprafaţa livezilor 163,4 ha, viilor (437,8 ha), păşuni şi imaşuri (73 ha). Total terenuri 

agricole pe persoana în Zubrești constituie cca 0,54 ha. 

Figura 4. Structura terenurilor agricole al satului Zubrești 

 

 
Terenurile agricole nu sunt irigate, iar în ultimii ani din cauza condiţiilor climaterice spre agenţii 

economici suportă pierderi.  

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 se enumeră Biserica “Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” din anul 1897, 

monumentul în memoria consătenilor căzuți în război 1941-1945 și tumulul din epoca antică.10  

Pe cel mai înalt punct geografic a localității ”piscul lui Cîrlig” la inițiativă unui grup de bărbați în 

anul 2014 a fost amplasată o impunătoare 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 la un Drum al Crucii și al Pocăinței în forma Sfintei Cruci, prin țară. 

1.6  Capacitate instituțională  

Evaluarea capacităţilor instituționale autorităților publice locale se circumscrie prevederilor art. 

11 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 şi vizează 

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

administrativ-teritoriale respective. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice locale are 

loc potrivit prevederilor Legii nr.436 privind administraţia publică locală şi Legea nr. 457 din 

14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea 

consiliilor locale şi raionale. Astfel, administrația publică locală a satului Zubrești este 

constituită din: consiliul local și primar. 

Consiliul local - autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei comunei, aleasă în vederea 

soluţionării problemelor de interes local, constituită din 11 consilieri, care își desfășoară 

activitatea conform regulamentului de funcționare aprobat la 19.08.2015, prin decizia nr. 6/11. În 

                                                           
10 http://date.gov.md/ckan/dataset/5180-registrul-monumentelor-republicii-moldova/resource/c2d3b4f9-0052-434b-

83ae-7904fb87445a  
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conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în cadrul Consiliului local Zubrești, în funcție 

de specificul local, în anul 2015 au fost create comisii consultative de specialitate din domeniile 

finanțelor, economiei, educației, culturii, tineretului și sportului. 

Primar - autoritate reprezentativă a populaţiei şi executivă a consiliului local și este şeful 

administraţiei publice locale. Primarul își exercită atribuţiile sale de bază în conformitate cu 

Legea 436 din 28.06.2006 privind administraţia publică locală.  

În exercitarea atribuţiilor sale legale, primarul este asistat de structura funcţională – primăria. Ca 

structură funcţională, primăria, are următoarele atribuţii principale: întocmeşte proiecte de 

decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului; aduce la cunoştinţă publică 

deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului; colectează şi prezintă primarului 

informaţii privind starea economică şi socială a comunei; supraveghează executarea măsurilor 

dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat; contribuie la elaborarea 

proiectului de buget pentru următorul an bugetar; asigură executarea bugetului, în conformitate 

cu deciziile consiliului local ș.a. 

În cadrul primăriei activează 4 funcționari publici – secretarul consiliului local, contabil-șef, 

perceptor fiscal, inginer cadastral, dintre care 2 femei și 2 bărbați. Suplimentar organigramei tip 

a unității administrativ-teritoriale este angajată o persoană. Pentru instruirea funcționarilor 

publici și a consilierilor locali în anul 2015 nu au fost alocate surse financiare. Pe grupe de vîrstă 

doar un angajat are sub 35 ani, 2 angajați au vîrsta între 36 – 50 ani și 3 angajați au vîrsta peste 

51 ani.  

Fișele de post sunt elaborate pentru toate funcțiile. Evaluarea angajaților are loc odată pe an. Ca 

măsuri de motivare și stimulare a angajaților în perioada 2013-2015 au fost folosite acordarea 

premiilor. Pe scara de salarizare în funcții în perioada 2013-2015 au fost avansați 2 bărbați și 2 

femei. În opinia administrației locale, principalele posturi care trebuie constituite pentru a crește 

capacitatea administrativă a UAT sunt specialist în protecția drepturilor copilului, specialist în 

elaborarea proiectelor, jurist, specialist TIC. În perioada de referință în cadrul primăriei nu au 

fost înregistrate declarații de conflict de interese. Primăria dispune de un ghid al angajatului 

UAT. 6 angajați ai primăriei dețin cunoștințe și utilizează TIC. Majoritatea angajaților primăriei 

cunosc limba rusă, nici un angajat nu cunoaște limba engleză și limba franceză. Un singur 

angajat al primăriei Zubrești a beneficiat de cursuri de dezvoltare profesională în perioada 

analizată. 

Managementul finanțelor publice locale. În conformitate cu prevederile legii privind sistemul 

bugetar, Legii privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, care determină 

politica bugetar-fiscală inclusiv și a localităților rurale, se elaborează proiectul de buget. 

Prognoza veniturilor ți cheltuielilor se efectuează în conformitate cu nivelul veniturilor și 

cheltuielilor anilor precedenți. 

Compoziția, mărimea, direcția și utilizarea resurselor locale, în special cele financiare, reprezintă 

principalele elemente ce caracterizează capacitatea administrativă și operațională a autorităților 

locale pentru a realiza mai multe sarcini legale.  

Figura 5. Evoluția bugetului satului Zubrești în perioada 2013-2015 

Anul 
Bugetul localității, lei Veniturile localității, lei 

Planificat Realizat Planificat Realizat 



22 

 

2013 2 238 900 2 384 100 704 900  802 700  

2014 2 599 300 2 962 000 935 000  985 800  

2015 2 812 800 2 868 700 606 200  598 300  

 

În general, bugetul localității este limitat la capacitatea financiară înregistrată în legislație. 

Ponderea veniturilor proprii în perioada 2013-2015 a variat între 20% și 33% din total buget, 

indicatorul reprezentînd capacitatea financiară mică, specifică majorității localităților rurale din 

țară. 

În ceea ce privește deficitele bugetare și venituri proprii reduse, alocările bugetare sunt destul de 

austere, fiind orientate în principal spre acoperirea nevoilor cele mai stringente ale localității, 

inclusiv salariile și întreținerea instituțiilor publice. 

Figura 6. Venituri proprii realizate prin colectarea taxelor și impozitelor locale 
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 2013 2014 2015 

Planificate Colectate Planificate Colectate Planificate Colectate 

Impozit pe 

proprietate 

12 500 26 500 19 000 30 200 24 700 34 000 

Impozit funciar 153 900 148 500 144 400 135 000 140 000 134 500 

Impozit pe 

venit, persoane 

fizice 

428 700 466 700 405 000 428 600 375 000 356 700 

Taxe locale 51 500 45 700 54 900 52 500 53 000 57 500 

Alte venituri 

fiscale total și 

nefiscale 

58 300 115 300 311 700 339 500 13 500 15 600 

În structura veniturilor proprii în anul 2015, circa 82% reprezintă impozitul pe venit al 

persoanelor fizice în comun cu impozitul funciar, iar lipsa antreprenoriatului și al altor activități 

economice, nu contribuie la dezvoltarea localității, taxele colectate în acest sens fiind de circa 18 

% din veniturile proprii, fapt care demonstrează o dată în plus baza fiscală săracă și efortul 

bugetar puternic depus de umerii APL. 

 2013 2014 2015 

Volumul defalcărilor/transferurilor 

bugetare pentru execuția bugetară a 

anilor 2013-2015 

1534 000 2123 800 2206 600 

Costurile administrative anuale  432 700 404 900 535 700 

Volumul cheltuielelor de personal, 

total  

432 700 404 900 537 700 

Volumul cheltuielelor de personal, 

salariu 

256 300 256 900 263 600 
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Figura 7. Repartizarea cheltuielilor bugetare ale satului Zubrești pe grupe de cheltuieli, 

201411 

 

În ceea ce priveşte structura cheltuielilor bugetului satului Zubrești, aceasta este dominată de 

cheltuielile pentru învăţămînt, care alcătuiesc circa 57 % din cheltuielile totale, 16% din bugetul 

local revine cheltuielilor administrative, alte 16 % pentru cultură, artă, sport, 6% pentru 

transport, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică. 

Transparența luării deciziilor. În perioada anilor 2013-2015 au fost elaborate în total 228 

proiecte de decizii, 69 în anul 2013, 78 în anul 2014 și 81 în anul 2015. Au fost adoptate 223 

proiecte de decizii, 66 în anul 2013, 76 în anul 2014 și 81 în anul 2015. Deciziile aprobate au 

fost preponderent cu caracter normativ. Marea majoritate a proiectele de decizii au fost inițiate 

de primar, dar au fost și proiecte de decizii inițiate de alți subiecți cum ar fi: consilierii, urmare a 

adresării persoanelor fizice și juridice sau urmare a adresării autorităților publice raionale și 

centrale. Un proiect de decizie este elaborat în mediu pe parcurs a 5 zile. Ca forme de consultare 

a proiectelor de decizii în perioada respectivă au fost utilizate preponderent audieri publice, 

dezbateri publice și mese rotunde. Comisiile consultative de specialitate s-au întrunit în ședințe: 

de 19 ori în 2013, 21 ori în 2014 și 17 ori în 2015. În perioada anilor 2013-2015, Consiliul local 

s-a întrunit în şedinţe, respectiv, 2013 – 6 şedinţe, 2014 – 7 şedinţe, 2015 – 9 şedinţe. La 

ședințele consiliului local au fost prezenți, în medie, cîte 12 consilieri. Numărul de dispoziții 

emise de primar în anul 2013 este de 65 dispoziții cu caracter normativ și 47 dispoziții cu 

caracter individual, în anul 2014 respectiv 52/28 dispoziții și în anul 2015 71/53 dispoziții. 

La nivel de instituție sunt folosite planuri lunare, trimestriale și anuale. Monitorizarea 

implementării planului de activitate pe parcursul anului a fost efectuată de Inspectoratul Fiscal de 

Stat și Departamentul Control Financiar și revizie. 

                                                           
11 Baza de date cu indicatori social-economici și IDAM, 2014, accesată la http://mec.gov.md/ro/content/indicatori-

social-economici-pe-localitati  
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http://mec.gov.md/ro/content/indicatori-social-economici-pe-localitati
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Activitatea primăriei ca instituție a fost evaluată în această perioadă doar la nivel intern iar 

rezultatele evaluării au fost prezentate în formă de rapoarte. Sistemul de circulație a 

documentelor este unul reglementat.  

Pentru asigurarea transparenței procesului decizional se utilizează panoul informativ din cadrul 

primăriei și site Internet actualizat în mod periodic, se organizează periodic ședințe de informare 

și consultare cu mai multe grupuri sociale din comunitate, se distribuie materiale informaționale 

privind activitatea decizională în mai multe locuri publice din localitate, se efectuează vizite la 

domiciliu la cei care mai rar vin la primărie. Transparența procesului decizional este asigurată și 

prin intermediul consilierilor.  

Pentru asigurarea participării locuitorilor satului Zubrești în procesul decizional sunt organizate 

consultații publice speciale, este anunțat publicul larg despre data și ora organizării ședințelor 

consiliului local, se colectează propunerile și inițiativele de la locuitori. 

Viața asociativă. În localitate sunt înregistrată 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 asistenţa medicală, îngrijire paliativă şi 

medico-socială la domiciliu şi Hospice.  

„Prosperare Zubreşti” a fost creata în anul 1999 cu scopul de a îmbunătăți climatului socio-

economic și medical a populației de la sate. La moment în organizație activează 72 de angajați. 

Pe parcursul de circa 17 ani au fost implementate 19 proiecte cu implicarea partenerilor din 

SUA, Germania, Polonia, România, Suedia, Franța, Olanda, Rusia, Norvegia.  

Pe lîngă organizație în 2006 a fost deschis primul Hospis din Republica Moldova ce efectuează 

îngrijiri medico sociale la persoane ce suferă de boli incurabile din toata republică.  

Pe parcursul 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 Dispărțămîntul ”Grigore 

Vieru” al Astrei din România cu sediu în Sibiu ce da posibilitate de a face schimburi de activități 

cultural-educative a Românilor de pretutindeni. În acest context sunt activități cu Județul Mureș, 

unde participa des Ansamblu folcloric „La Fîntâna Dorului” creat pe lîngă Centru de Sănătate și 

unde majoritatea sunt lucrători medicali cu susținerea financiara Primăriei Zubrești.  
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II. ANALIZA INTEGRATĂ SWOT  

2.1 Avantaje, provocări și riscuri.  

Analiza SWOT reprezintă instrumentul principal, aplicat în evaluarea calitativă a situaţiei din 

diferite domenii ale vieţii comunitare a satului Zubrești, care face o analiză internă pentru a 

vedea care sunt punctele tari și punctele slabe ale comunității, urmate de o analiză externă 

concentrată pe oportunitățile și riscurile cele mai importante. Analiza SWOT fost realizată în 

procesul de planificare strategică, de membrii grupului de lucru şi principalele parţi interesate. 

Puncte forte Puncte slabe 

- Amplasarea în apropierea centrului 

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) 

- 8,3% din suprafața localității este 

acoperită cu plantații forestiere 

- Ponderea înaltă a terenurilor agricole 

(69%) 

- Numărul mare a fîntînilor de mina (556) 

- Majoritatea populației este în vîrsta aptă 

de muncă (65%) 

- Existența rețelei de alimentarea cu gaze 

naturale 

- Existența rețelei de internet, telefonie și 

televiziune prin cablu 

- Prezența instituțiilor de învățămînt și 

cultură 

- Personalul calificat în domeniu 

învățămăntului (care deține un grad 

didactic)  

- Copii talentați 

- Asociațiile active a părinților și 

pedagogilor 

- Existenţa instituţiilor medicale 

funcţionale (OMF, Punctul AMU, IMSP 

Hospice) 

- Prezența agenților economici activi 

- Existența spațiilor /clădirilor pentru 

dezvoltarea activităților economice 

- Practica de colaborarea între instituţii 

publice - autorităţile APL - agenţi 

economici 

- Administrația locală deschisă spre 

colaborare cu investitorii străini și 

parteneriate 

- Funcționarea Serviciului de Asistență 

- Ponderea înaltă a terenurilor erodate 

(29,37%) 

- Lipsa ONG-urilor din domeniul 

ecologic 

- Numărul scăzut a activităților ecologice 

organizate  

- Atitudine nepăsătoare a unor locuitori 

față de mediu (aruncarea deșeurilor 

oriunde, arderea acestora) 

- Lipsa obiectivelor turistice atractive 

- Lipsa spațiilor de recreere/zonelor 

verzi,  

- Lipsa Planului Urbanistic General 

- Sporul natural negativ al populației 

- Lipsa infrastructurii de agrement 

turistic; 

- Descreșterea numărului de copii la 

școală (cu 18% în anul 2015 față de 

anul 2011) 

- Asigurarea redusă cu facilităţi de 

confort a locuințelor  

- Ponderea înaltă a drumurilor în stare 

nesatisfăcătoare (92,44%) 

- Prestatorii de servicii transport pasageri 

nu respectă orarului rutelor stabilite 

- Grad înalt de poluare a apelor de 

suprafaţă 

- Infrastructură tehnico-edilitară 

uzată/învechită 

- Iluminatul stradal slab dezvoltat  

- Tehnica agricolă învechită și duce la 

cheltuieli suplimentare 

- Sectorul turistic slab dezvoltat 

- Mass-media slab dezvoltată 

- Emigrarea populației, în special 

tinerilor, în mediu urban și peste hotare 

- Inexistența sistemului de canalizare și 

stației de epurare a apelor uzate 

- Clădirile instituțiilor publice nu sunt 

termoizolate 

- Insuficiența cadrelor tinere în domeniul 
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Socială la primărie 

- Funcționarea bisericii 

medial 

- Activitățile culturale slab dezvoltate 

- Nevalorificarea potenţialului turistic al 

localității; 

Oportunităţi Ameninţări 

- Atragerea fondurilor străine în domeniul 

protecției mediului  

- Resurse pentru dezvoltarea turismului 

religios 

- Dezvoltarea turismului piscicol și a 

zonelor piscicole în scop de agrement 

- Recuperarea spațiilor neutilizate pentru 

înființarea întreprinderilor; 

- Parteneriatul public-privat; 

- Oportunități pentru atragerea 

investițiilor străine 

- Intensificarea cooperării cu partenerii de 

dezvoltare și instituțiile finanțatoare 

- Acordarea periodică a fondurilor 

naționale în vederea suportului mediului 

de afaceri, o atenție deosebită fiindu-i 

acordată IMM-urilor. 

- Existenţa unui cadru legislativ stabil în 

domeniul învăţămîntului; 

- Existenţa 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); 

- Posibilităţi de exploatare profitabilă a 

spaţiilor disponibile; 

- Atragerea surselor extrabugetare, 

sporirea gradului de implicare a 

părinţiilor în soluţionarea problemelor 

de asigurare a educaţiei; 

- Asigurarea accesului la servicii 

educaţionale de calitate; 

- Acces la fonduri externe şi granturi; 

- Stimularea creaţiei populare şi 

revigorarea meşteşugurilor și tradițiilor 

cultural-artistice 

- Reabilitarea drumurilor de importanța 

locală  

- Extinderea iluminatului stradal 

- Eficientizarea energetică a clădirilor 

publice 

- Reparația capitală a Căminului Cultural 

- Crearea paginii web a 

primăriei/localității 

- Emigrarea populaţiei, în special în rîndul 

tinerilor 

- Instabilitatea cadrului național legal 

- Birocraţia în instituţiile publice  

- Principiile de impozitare a bugetului de 

austeritate 

- Insuficiența surselor financiare 

- Concurenţa neloială 

- Instabilitatea economică/politică din 

țară 

- Îmbătrînirea populaţiei 

- Manifestări intense ale proceselor de 

inflație pe piața financiară națională; 

- Prețurile ridicate ale furnizorilor de 

energie importată de peste hotare; 

- Micşorarea anuală a numărului de 

elevi, cu implicaţii asupra formării 

personalului didactic calificat în 

unităţile şcolare cu efective mici; 

- Lipsa condiţiilor atractive pentru 

cadrele didactice tinere  

- Populaţia şcolarizată în învăţămîntul 

primar şi învăţămîntul gimnazial în 

scădere datorită scăderii demografice 

- Volumul finanţării bugetare mic 

- Capacitate redusă de satisfacere a 

nevoilor culturale, informaţionale, de 

comunicare 

- Înrăutăţirea situaţiei sociale a populaţiei 

- dificultăţi de natură organizatorică, 

politică şi financiară, determinate de 

procesul de regionalizare 

- Dezastre naturale (inundații și secetă) 

- Lipsă specialistului în elaborare a 

proiectelor  

- Principiile de impozitare a bugetului de 

austeritate; 
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- 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 investiţionale 

şi de asistenţă tehnică 

- Crearea unui sistem integrat de 

management al deşeurilor 

2.2 Probleme privind dezvoltarea comunității. 

În rezultatul efectuării analizei socio-economice, precum și în cadrul ședințelor a Grupului de 

planificare strategică au fost identificate principalele impedimente de dezvoltare a localității. 

Acestea țin de următoarele domenii:  

Mediu și resursele naturale 

 Diminuarea suprafețelor solurilor fertile din cauza eroziunii acestora  

 Diminuarea suprafețelor solurilor fertile din cauza utilizării acestora pentru destinații 

neagricole 

 Erodarea solurilor 

 Scăderea fertilității solurilor 

 Scăderea nivelului apelor de suprafață 

 Starea sanitară nesatisfăcătoare a bazinelor acvatice  

 Creșterea necesităților de apă în localitate (apropierea volumului de apă necesar anual față 

de capacitățile maxime ale surselor de apă existente) 

 Grad sporit de poluare a mediului  

 Starea precară a stațiilor de tratare a apei (utilaj uzat) 

 Depozitarea incorecta a deșeurilor  

Social și servicii 

 Oportunități reduse de angajare pentru populația locală 

 Emigrarea tinerilor și populației apte de muncă în oraș și peste hotare 

 Scăderea numărului de locuitori 

 Diminuarea numărului de elevi la școală  

 Infrastructura sportivă slab amenajată 

 Starea nesatisfăcătoare a edificiului casei de cultură și dotarea insuficientă cu echipament și 

mobilier 

 Lipsa cercurilor de activități culturale 

 Lipsa locurilor de amenajate pentru odihnă și agrement 

 Lipsa parcurilor și spațiilor verzi 

 Rețeaua de drumuri locale și străzi deteriorată 

 Serviciu de transportare a pasagerilor necalitativ și neregulat 

 Rețeaua de apeduct și canalizare slab dezvoltată  

 Numărul mic de gospodării conectate la apeduct  
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 Lipsa sistemului de gestionare eficientă a deșeurilor (depozitelor autorizate pentru deșeuri) 

 Iluminarea stradală insuficientă  

Financiar și instituțional  

 Volumul veniturilor bugetare proprii redus 

 Număr redus a funcționarilor angajați în administrația publică locală 

 Lipsa resurselor financiare pentru angajarea personalului suplimentar 

 Insuficiența resurselor financiare pentru dezvoltarea culturii, sporturilor din localitate și 

reabilitare a infrastructurii fizice 

 Nivelul redus de implicare cetățenească în rezolvarea problemelor de interes local 

 Lipsa pieţei 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 

 Lipsa paginii web a primăriei 
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III. CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI 

3.1 Viziune 

Avînd ca bază analiza social-economică a comunității și în urma identificării necesităților și 

potențialului de dezvoltare de către membrii grupului de lucru a fost formulată VIZIUNEA 

strategică a satului Zubrești pentru perioada 2016-2021:  

 

 

 

 

3.2 Principiile dezvoltării locale 

Dezvoltarea unei localități, inclusiv punerea în aplicare a procesului de realizare a viziunii, poate 

avea loc numai în urma acceptării de către membrii comunității a unui sistem de principii 

fundamentale care trebuie sa devină norme de conduită pentru următorii ani.  

Profesionalism Administraţia publică locală în colaborare cu actorii locali îşi vor exercita 

rolul şi funcţiile sale în localitate cu competenţă, eficienţă şi atitudini etice. 

Responsabilitate Se va manifesta printr-o atitudine responsabilă faţă de prestarea serviciilor 

publice cetăţenilor localităţii cu scopul de a menţine şi îmbunătăţi calitatea 

serviciilor oferite. 

Parteneriat  Dezvoltarea relațiilor și colaborarea cu diferite organizații și grupuri 

implicate, instituții de stat, societatea civilă și mediul de afaceri pentru a 

contribui la dezvoltarea localității. 

Transparența Procesul de luare a deciziilor şi implementarea lor este unul transparent şi 

eficient, prin respectarea metodelor şi tehnicilor decizionale. Deciziile 

adoptate vor contribui la soluţionarea problemelor locale şi vor avea un 

impact pozitiv asupra colectivităţii. 

Orientare spre 

rezultate 

Presupune concentrarea maximă a eforturilor părţilor implicate în procesul 

de implementare a strategiei cu scopul de a atinge rezultatele dorite. 

Incluziune Respectarea echităţii de gen şi participării incluzive a tuturor grupurilor de 

cetăţeni. Asigurarea accesului la informare, expunere şi implicare în viaţa 

APL şi în procesul de luare a deciziilor la nivel local a femeilor, 

persoanelor cu dezabilități, asociaţiilor de veterani, etc. 

Eficiență Realizarea programelor și proiectelor locale utilizînd eficient resursele 

natural, umane, financiare ș.a. 

Consultare  Orice acțiune cu impact asupra comunității vă fi consultată cu întreaga 

comunitate și implementată cu acordul majorității. 

 

Satul Zubrești va deveni o comunitate atractivă pentru investitori și turiști cu 

infrastructură dezvoltată, cu servicii eficiente și accesibile, cu spaţii verzi şi zone de 

agrement create.  
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3.3 Obiective și măsuri de dezvoltare 

Procesul de identificare a obiectivelor a pornit de la necesităţile multiple ale localității. Este o 

realitate faptul că resursele locale sînt limitate și insuficiente pentru a realiza toate proiectele care 

ar putea fi implementate în condiții ideale. De aceea, eforturile locale se vor concentra pe 

realizarea celor mai importante acțiuni, cu impact multiplu asupra mai multor sectoare. Astfel, au 

fost identificate următoarele obiective de dezvoltare a satului Zubrești în perioada 2016 – 2021: 
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servicii și utilități 

publice

Dezvoltarea 
serviciilor și 
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infrastructurii 
sociale 

Construcția/reabilit
area infrastructurii 

utilități publice

Susținerea dezvoltării 
economice locale
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climat investițional 

favorabil
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Îmbunătățirea 
managementului 

administrativ local 

Consolidarea 
capacităților 

actorilor locali
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potențialului de 

dezvoltare al 
localității

Consolidarea 
cooperării cu partenerii 

de dezvoltare şi 
atragerea investiţiilor 

în localitate

Satul Zubrești va deveni o comunitate atractivă pentru investitori și turiști cu 

infrastructură dezvoltată, cu servicii eficiente și accesibile, cu spaţii verzi şi zone 

de agrement create. 
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IV. CADRUL OPERAȚIONAL AL STRATEGIEI 

4.1 Planul de acțiuni 2016-2021 

Nr. Măsuri Acțiuni Perioada de 

realizare 

Responsabil Parteneri / Surse 

de finanțare  

Indicatori de produs 

Obiectiv strategic 1. Creșterea accesului la servicii și utilități publice 

1.  1.1 Construcția / 

reabilitarea 

infrastructurii utilități 

publice 

 

Lucrările de reabilitare a 

drumurilor locale  

2016-2021 APL, 

MTID 

Consiliul raional / 

FR, Parteneri de 

dezvoltare 

25 km de drum 

reabilitat 

Construcţia reţelelor de 

aprovizionare cu apă potabilă, 

canalizare în s. Zubreşti. 

2016-2018 APL, MM Consiliul raional / 

FEN, Parteneri de 

dezvoltare 

Lungimea rețelelor 

construite 

Inventarierea obiectelor 

acvatice şi a surselor de apă. 

2017 APL, 

Inspectoratul 

Ecologic 

Consiliul raional, 

Inspecţia Ecologică 

Registru obiectelor 

acvatice şi a surselor 

de apă elaborat 

Elaborarea planului local 

pentru eficienţă energetică de 

către primăria Zubrești 

2017 – 2021 Managerul 

energetic 

raional 

Consiliul raional / 

Parteneri de 

dezvoltare 

1 plan elaborat 

Efectuarea auditului energetic 

pentru clădirile publice din sat. 

2017 – 2021 AEE, 

Managerul 

energetic 

raional, APL 

Consiliul raional / 

Parteneri de 

dezvoltare 

Nr. clădiri 

Efectuarea auditului energetic 

pentru sistemele de iluminat 

stradal din cadrul primăriilor. 

2017 AEE, 

Managerul 

energetic 

raional, APL 

Consiliul raional / 

Bugetul local, 

Parteneri de 

dezvoltare 

1 Raport elaborat 

Extinderea rețelelor de 

iluminare stradală  

2017-2020 APL Union Fenosa, 

Agenții economici / 

Bugetul local, surse 

atrase 

Lungimea străzilor 

iluminate; 

nr. străzilor iluminate 
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Eficientizarea consumului de 

energie electrică prin trecerea 

treptată la corpuri de iluminat 

cu LED 

2016-2020 APL, Agenții 

economici 

Consiliul raional / 

Bugetul local, surse 

atrase 

Nr. corpuri LED 

instalate  

Creșterea eficienței energetice 

a instituțiilor/clădirilor publice 

2017-2021 APL, AEE Consiliul raional / 

FEE, Bugetul local, 

surse atrase 

Nr. panourilor solare 

instalate; 

nr. clădiri eficientizate 

energetic 

Amplasarea coșurilor pentru 

deșeuri pe străzi, în locurile 

publice a satului 

2017-2020 APL Bugetul local, 

surse atrase 

Nr. de coșuri 

amplasate 

Lichidarea gunoiștilor 

neautorizate și informarea 

populației despre sancțiunile 

pentru depozitarea gunoiștilor 

în locurile neautorizate. 

2017-2018 APL Inspectoratul 

Ecologic / Bugetul 

local 

Nr. gunoiștilor 

neautorizate lichidate; 

nr. campanii de 

informare; 

panouri de informare 

instalate 

Organizarea campaniilor de 

informare a populației privind 

colectarea selectivă a 

deșeurilor. 

2017-2020 APL ONG / Bugetul 

local, parteneri de 

dezvoltare 

Nr. campanii de 

informare organizate 

Organizarea serviciul de 

colectare a deșeurilor o dată pe 

săptămînă 

2016-2020 APL Bugetul local; 

surse atrase 

Deșeurile colectate o 

dată pe săptămînă  

Amenajarea și întreținerea 

gunoiștilor în conformitate cu 

cerințele de mediu. 

 

2016-2020 APL Bugetul local; 

surse atrase 

Gunoiști amenajate și 

întreținute în 

conformitate cu 

cerințele de mediu 

2.  1.2 Dezvoltarea 

serviciilor și 

reabilitarea 

infrastructurii sociale 

Crearea, extinderea, 

întreţinerea şi dezvoltarea 

zonelor verzi și locurilor de 

odihnă pe teritoriul satului 

2017-2020 APL Consiliul raional / 

Bugetul local, surse 

atrase 

Nr. arborilor plantate; 

suprafața zonelor 

verzi create/extinse 

 

Construcţia/amenajarea 2017-2020 APL, Consiliul Raional, Nr. terenuri 
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terenurilor de joacă/sportive în 

incinta grădiniţei şi liceului  

Liceul 

teoretic 

agenții economici / 

Bugetul local; 

surse atrase 

construite/amenajate 

Adaptarea infrastructurii 

social-economice pentru 

asigurarea accesului 

persoanelor cu dezabilități la 

servicii comunitare și spații 

publice (instalarea pantelor de 

acces la instituțiile publice). 

2016-2017 APL, Poșta 

Moldovei, 

Ministerul 

Sănătății 

Buget de stat, Surse 

locale, Donații, 

Granturi 

Accesul asigurat la 

OMF Zubrești, IMSP 

Hospice, Primăria, 

Poșta;  

Infrastructura de 

asigurare accesului 

reabilitată la LT 

Zubrești, Casa de 

cultură. 

Reparaţia capitală şi 

amenajarea clădirii Casei de 

Cultura 

2016-2020 APL Consiliul raional / 

Bugetul local; 

surse atrase 

1 clădire reabilitată; 

acoperișul reparat 

capital. 

Crearea cercurilor muzicale şi 

pe interese în comunitate 

2017-2020 APL Consiliul raional / 

Bugetul local; 

surse atrase 

Nr. cercuri create 

Îmbunătățirea/crearea 

serviciului de transportare a 

pasagerilor  

2017-2018 APL Consiliul raional / 

Agenții economici 

Servicii de transport 

pasageri prestate 

calitativ și la timp  

Crearea serviciilor de 

interimare a sănătății populației  

2017-2021 APL, OMF Consiliul raional / 

Bugetul local, 

Surse atrase 

Nr. de servicii create 

Deschiderea unei frizerii 

 

2017 APL, 

agenţii 

economici 

Bugetul local, 

Surse atrase 

1 întreprindere creată; 

servicii prestate 

 

Deschiderea unei cizmării 2017 APL, 

agenţii 

economici 

Bugetul local, 

Surse atrase 

1 întreprindere creată; 

servicii prestate 

 

Obiectiv strategic 2. Susținerea dezvoltării economice locale 

3.  2.1 Crearea unui Campanii de informare a 2016-2021 APL,  Consiliul raional, Nr. ore de consultanță 
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climat investițional 

favorabil 

fermierilor privind tehnologii 

noi utilizate în agricultură. 

MAIA,  

agenţii 

economici 

Companii de 

consultanță 

/ Surse private 

oferită; 

nr. întreprinderi 

consultate 

Crearea unei pieţe agricole 

locale/zonale 

2017 APL, 

agenţii 

economici 

Agenți economici / 

Buget local, 

surse atrase 

1 piață creată 

Crearea unui depozit de 

colectare și prelucrare a 

fructelor. Susținerea agenţilor 

economici care practică 

agricultură. 

2016-2017 APL, 

agenţii 

economici 

Consiliul raional / 

Bugetul local, 

Surse atrase 

1 depozit creat 

Organizarea activităţilor de 

informare a antreprenorilor 

locali privind posibilitățile și 

formele de asociere 

(cooperarea) pe diverse 

segmente de activitate 

economică, în special în 

domeniul agroalimentar / 

Promovarea dezvoltării 

formelor de asociere între 

agenţii economici. 

2016-2017 APL, 

agenţii 

economici 

COSME, 

HORIZON-2020, 

ODIMM 

Sesiuni de informare 

organizate. 

Inventarierea și evaluarea 

patrimoniului public disponibil 

pentru investiții. 

2016 - 2017 APL Buget local. 

 

Registrul 

Patrimoniului Public 

al satului creat. 

Darea în locaţiune, 

comercializarea sau PPP a 

activelor neutilizate şi de teren 

public. 

2017-2021 APL Surse private. Nr. obiective date în 

locațiune; 

volumul de venituri 

atrase 

Delimitarea terenurilor 

proprietate publică în terenuri 

proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, 

2016-2017 APL Consiliul raional / 

Buget local. 

 

Lista bunurilor 

imobile creată 
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inclusiv a terenurilor ce ţin de 

domeniul public sau cel privat 

Elaborarea planului local de 

amenajare a teritoriului 

2016-2017 APL Consiliul raional / 

Buget local, surse 

atrase 

1 plan local elaborat 

Elaborarea hărților de 

cooperare socio-economică 

inter-comunitare 

2016-2017 APL APL II, HORIZON 

2020, GIZ, 

USAID, PNUD, 

Programul Dunărea 

Studiu de mapare a 

resurselor socio-

economice elaborat 

Stimularea creării rețelelor de 

antreprenori locali, inclusiv 

participarea antreprenorilor 

locali la structurile existente 

(ex: JCI, rețeaua femeilor 

antreprenoare, etc.) 

2016-2020 APL Consiliul raional Parteneriate atrase 

între CR și structurile 

de afaceri existente la 

nivel național. 

Crearea asociației 

producătorilor de legume 

2016 - 2021 APL, 

Agenții 

economici 

Consiliul raional / 

Bugetul local, 

Surse atrase 

Nr. asociații 

înregistrate 

Susținerea antreprenoriatului în 

domeniul zootehniei 

2016 - 2021 APL, 

agenții 

economici 

Consiliul raional / 

Bugetul local, 

Surse atrase 

Nr. agenților 

economici înregistrați 

Valorificarea potențialului 

economic din domeniul 

patiseriei 

2016 - 2021 APL, 

agenții 

economici 

Consiliul raional / 

Bugetul local, 

Surse atrase 

Nr. agenților 

economici înregistrați 

Dezvoltarea afacerilor în 

domeniul creșterii 

pomușoarelor 

2016 - 2021 APL, 

agenții 

economici 

Consiliul raional / 

Bugetul local, 

Surse atrase 

Nr. agenților 

economici / GȚ 

înregistrați 

4.  2.2 Dezvoltarea și 

promovarea turismului 

Identificarea și implementarea 

proiectului de parteneriat 

public-privat privind 

dezvoltarea turismului piscicol 

și a zonelor piscicole în scop 

de agrement. 

2017-2018 APL, 

agenții 

economici 

Agenții economici / 

Bugetul local, surse 

atrase 

Nr. zone piscicole în 

scop de agrement 

amenajate. 
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Formarea unui grup de 

inițiativă (voluntari) pentru 

colectarea obiectelor vechi și 

de valoare destinate muzeului 

2017-2018 APL Voluntari / Bugetul 

local, surse atrase 

1 grup de inițiativă 

format, 

Nr. de obiecte 

colectate 

Crearea muzeului satului 

 

2017-2018 APL Consiliul raional / 

Bugetul local, 

Surse atrase 

1 muzeu al satului 

creat; 

obiecte colectate  

Valorificarea potențialului 

meșterilor populari prin 

participarea acestora la 

expoziţii, tîrguri, seminare etc. 

2016 - 2021 APL Agenția 

Turismului, 

Consiliul raional / 

Bugetul local, surse 

atrase 

Nr. evenimente 

organizate 

Elaborarea calendarului 

evenimentelor locale/raionale 

(festivaluri, concerte, 

concursuri, tîrguri etc.) și 

plasarea acestuia pe pagina 

web a primăriei. 

2017 APL Bugetul local 1 calendar elaborat și 

plasat pe pagina web; 

nr. evenimente 

reflectate 

Obiectiv strategic 3. Îmbunătățirea managementului administrativ local  

5.  3.1 Consolidarea 

capacităților actorilor 

locali 

Formarea continuă a resurselor 

umane din cadrul 

administrației locale și 

instituțiilor publice din 

comunitate. 

2016-2021 APL, 

Managerii 

instituțiilor 

publice  

Academia de 

Administrare 

Publică; Parteneri 

de dezvoltare; 

ONG / 

Bugetul local; 

surse atrase 

Nr. instruiri 

organizate; 

nr. persoane instruite 

 

Organizarea instruirilor în 

domeniul elaborării proiectelor 

/ dezvoltării afacerilor. 

2016-2021 APL; 

agenți 

economici. 

 

AAP; ODIMM; 

Camera de Comerţ 

şi Industrie a RM 

ș.a./ Donatori 

Nr. participanți la 

instruiri 

Crearea paginii Web a 

primăriei Zubrești 

2017 APL Agenţii economici / 

Bugetul local 

Pagina web creată; 

nr. vizitatori; 



   38 

 

nr. comunicate 

/informații / anunţuri 

publicate 

Crearea radioului local 2017-2018 APL Agenţii economici / 

Bugetul local 

Radioul local creat 

Promovarea voluntariatului în 

comunitate (în domeniul 

artistic, social, turistic ș.a.) și 

beneficiilor aferente acestei 

activităţi. 

2016-2021 APL Agenții economici, 

instituții publice 

Nr. evenimente 

organizate; 

nr. persoane 

sensibilizate/informate 

Actualizarea și oficializarea 

stemei satului. 

2017-2020 APL Consiliul raional / 

Bugetul local 

Stema actualizata și 

oficializată. 

6.  3.2 Promovarea 

potențialului de 

dezvoltare al 

localității  

 

Promovarea activităţilor 

administrației locale prin reţele 

de socializare, presa locală, 

radioul local 

2016-2021 APL Bugetul local Nr. evenimente 

promovate; 

nr. persoanelor care 

apreciază pagina de 

facebook a primăriei; 

nr. abonaţilor 

Organizarea și participarea la 

evenimente social-culturale 

regionale. 

2016-2021 APL Consiliul raional / 

Bugetul local; 

surse atrase 

Nr. evenimente 

organizate 

7.  3.3 Consolidarea 

cooperării cu diferiți 

parteneri partenerii şi 

atragerea investiţiilor 

în localitate 

Identificarea / analizarea 

oportunităților de cooperare 

intercomunitară 

2016-2020 APL CALM / Bugetul 

local 

Nr. ședințe organizate;  

oportunități 

identificate 

Promovarea cooperării cu 

partenerii de dezvoltare 

naţionali şi internaţionali; 

 

 

2016-2021 APL Bugetul local; 

surse atrase 

Nr. localități înfrățite; 

nr. parteneriate 

încheiate; 

vizite de studiu 

organizate  

Identificarea noilor surse de 

finanţare, inclusiv prin 

asistenţa pentru dezvoltare a 

țării 

2016-2021 APL Partenerii de 

dezvoltare 

Nr. surse identificate; 

Nr. proiecte înaintate  
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Asocierea voluntară a primăriei 

satului cu alte unități 

administrativ-teritoriale 

interesate în vederea prestării 

în comun a serviciilor publice 

de calitate 

2016-2021 APL CALM / Bugetul 

local 

Nr. acorduri de 

parteneriat semnate 
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4.2 Monitorizarea și evaluarea strategiei  

Realizarea obiectivelor specifice se bazează pe utilizarea unor mecanisme clar definite, 

implementarea cărora se reflectă şi este prezentă în Planul de acţiuni privind implementarea 

prezentei Strategii.  

Monitorizarea constituie una din etapele importante a implementării strategiei și va servi la 

verificarea progresului și eficienței implementării strategiei, planului de acțiuni și a proiectelor.  

Planul de evaluare şi monitorizare a strategiei va fi elaborat de Comitetul de monitorizare şi 

aprobat de către autorităţile executive după ce strategia va fi adoptată de consiliul local. 

Monitorizarea acțiunilor administrației publice în atingerea scopului general al Strategiei intra în 

responsabilitatea Primarului și a Consiliului Local și va fi realizată de către Comitetul de 

monitorizare a implementării strategiei alcătuit din persoane din cadrul grupului coordonator, 

precum şi din beneficiarii direcţi ai strategiei: cetăţeni activi, reprezentanţi ai grupurilor 

comunitare, mediului de afaceri, societăţii civile, mass-media etc. Planul de monitorizare va fi 

elaborat ulterior adoptării Strategiei de către Consiliul local pentru fiecare trimestru împarte. 

Comitetul de monitorizare va raporta Primarului și Consiliului local privind mersul realizării 

acțiunilor Strategiei.  

Procesul de raportare se va axa pe:  

- raportarea trimestrială cu privire la proiectele și acțiunile implementate din cadrul Strategiei. 

Informația privind resursele și volumele valorificate va fi acumulată lunar de către 

subdiviziunile primăriei și Comitetul de monitorizare;  

- raportarea semestrială cu privire la gradul de realizare a Planului de Acțiuni; 

- raportarea anuală (realizată de Primar în colaborare cu Comitetul de monitorizare) cu privire 

la progresul în realizarea Strategiei de dezvoltare locală.  

Adițional raportării privind progresul obținut în procesul de realizare a Strategiei, fiecare 

gestionar de proiect trebuie să prezinte un raport detaliat la finalizarea implementării proiectului, 

care să evalueze succesele și insuccesele, să prezinte indicatorii realizați și să identifice impactul 

pe termen lung al acestuia.  

Evaluarea implementării Strategiei va fi realizată de Primăria satului (responsabil – Primarul) atît 

anual, cît și la finalizarea implementării Planului de acțiuni 2016-2021. Concluziile evaluării vor 

servi ca suport pentru actualizarea Planului de acțiuni în cazul în care va fi necesar. 

Monitorizarea și evaluarea va fi realizată în mod transparent, fapt ce va responsabiliza actorii 

implicați în realizarea acțiunilor Strategiei. Acțiunile de corecție în implementarea Strategiei vor 

fi aprobate prin decizia Consiliului local la propunerea Primăriei elaborată în colaborare cu 

Consiliul participativ. 

4.3 Analiza riscurilor  

Realizarea Strategiei poate fi distorsionată de anumite riscuri de diferit impact și probabilitatea 

apariției.  

Riscul Impact Probabilitate  

Politic 

Instabilitate politică  Mediu Mică 
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Cadru legislativ neajustat Mare Medie 

Schimbarea cursului politicilor sectoriale  

la nivel central și regional care vizează 

localitățile rurale 

Mare Medie 

Economic 

Insuficienţa resurselor financiare  Mare Mare 

Incapacitatea de a atrage și gestiona fonduri 

externe 

Mare Medie 

Lipsa interesului investitorilor și atractivitatea 

redusă a localității 

Mare Medie 

Emigrarea populației economic active Mediu Medie 

Bugetul local auster pentru a putea asigura 

cofinanțarea la implementarea proiectelor  

Mare Mare 

Operațional 

Neimplicarea populației în dezvoltarea 

localității 

Mare Medie 

Informarea redusă a populaţiei  

 

Mediu Medie 

Colaborare insuficientă între autorităţile 

locale şi agenţii economici  

Mediu Mică 

Lipsa relațiilor și implicării partenerilor de 

dezvoltare 

Mediu Mică 

Cooperarea intercomunitară insuficientă Mare Mică 

De mediu 

Poluarea aerului, apei, solului Mediu Mare 

Lipsa cunoștințelor privitor la efectul 

destructiv al populației asupra mediului 

Mediu Medie 

Conștientizarea slabă a populației de a proteja 

mediul ambiant 

Mare Medie 

 

4.4 Portofoliu de proiecte  

În cadrul atelierului de lucru privind elaborarea fișelor de proiecte au fost identificate și elaborate 

7 fișe de proiecte în conformitate cu obiective strategice și măsuri. 

 

Fişa de proiect nr. 1 

Proiect propus de către Grupul local de planificare strategică 

Parteneri Ministerul  Sănătății, OMF 

Strategia Strategia de Dezvoltare Locala a satului Zubrești  

Obiectivul strategic 1. Creșterea accesului la servicii și utilități publice 

Măsura 1.2 Dezvoltarea serviciilor și reabilitarea infrastructurii sociale 
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Titlul proiectului Sănătatea-valoare 

Justificare Majoritatea locuitorilor au necesitatea de-ași întrema sănătatea, dar 

nu au surse suficiente surse financiare de a procura bilet la instituţii 

balneo-sanatoriale. În incinta clădirii instituţiei medicale există 

suficient spaţiu pentru a crea aceste servicii, cea ce ar facilita 

accesul oamenilor din sat şi satele vecine. 

Obiective specifice  Crearea serviciilor de întremare a sănătății 

 Îmbunătățirea sănătății locuitorilor din sat și crearea unor  noi 

locuri de muncă 

Activități  Obținerea autorizației de funcţionare 

 Reparația spațiilor 

 Dotarea cu utilaj necesar 

 Atragerea specialiștilor 

 Informarea  populației în cadrul seminarelor 

 Elaborarea buletinelor informative 

 Vizite de studiu pentru efectuarea schimbului de experiență în 

domeniu 

Produse & Rezultate o Spațiul identificat și amenajat, serviciu nou creat;  

o Numărul de persoane beneficiari, îmbunătățirea sănătății 

populației din sat; 

o Proceduri fizio-terapeutice cu masaj subacvatic, băi aromatice, 

încălzire cu curent dinamic și continuu, raze ultraviolete și cu 

unde ultrascurte, inhalare. 

Beneficiari Locuitorii satului și locuitorii  din satele   învecinate. 

Durata proiectului (luni) 18 luni 

Valoarea totală a 

proiectului, mii MDL 

 1 000 000 lei 

Surse posibile de 

finanțare 

Finanțatori străini, ONG-uri, Antreprenori, Bugetul statului, Bugetul 

local, contribuția populației localității 

Nivelul de pregătire a 

proiectului 

Idee de proiect 

 

 

Fişa de proiect nr. 2 

Proiect propus de către Grupul local de planificare strategică 

Parteneri Ministerul Culturii, Agenția turismului, Consiliul raional, Agenții 

economici 

Strategia Strategia de Dezvoltare Locala a satului Zubreşti 

Obiectivul strategic 1 Creșterea accesului la servicii și utilități publice 

Măsura 1.2 Dezvoltarea serviciilor și reabilitarea infrastructurii sociale 

Titlul proiectului Căminul Cultural - centru multifuncţional 
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Justificare Implementarea acestui proiect va crea condiţii adecvate pentru 

organizarea timpului liber a tinerilor, promovarea unui mod sănătos 

de viţă. 

Obiective specifice  Îmbunătăţirea infrastructurii socio-culturale din satul Zubreşti; 

 Crearea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor 

socio-culturale şi artistice în cadrul Căminului cultural; 

 Creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa 

culturală prin realizarea diverselor activităţi; 

 Asigurarea  condiţiilor  optime pentru desfășurarea activităților 

cultural-artistice. 

Activități  Reparaţia a trei birouri;  

 Dotarea birourilor; 

 Crearea cercului „Mîni dibace”; 

 Extinderea bibliotecii publice, prin crearea centrului pentru copii 

şi bunici cu genericul: „În lumea poveştilor”; 

 Activităţi de instruire pentru tinerele mămici; 

 Activităţi sportive. 

Produse & 

Rezultate 

o Birouri reparate şi dotate; 

o Tineri implicaţi în activităţi recreative; 

o Dotarea cu inventar sportiv; 

o 1 cerc creat; 

o Centrul pentru copii și bunici creat. 

Beneficiari Locuitorii satului, populația tînără 

Durata proiectului (luni) 24 luni 

Valoarea totală a 

proiectului, mii MDL 

800 000 lei 

Surse posibile de 

finanțare 

Bugetul de stat/local, surse atrase, surse private, contribuția 

populației localității 

Nivelul de pregătire a 

proiectului 

Idee de proiect 

 

 

Fişa de proiect nr. 3 

Proiect propus de către Grupul local de planificare strategică 

Parteneri Ministerul culturii, Agenția turismului, Consiliul raional Strășeni 

Strategia Strategia de Dezvoltare Locala a satului Zubreşti 

Obiectivul strategic 2 Susținerea dezvoltării economice locale 

Măsura 2.2 Dezvoltarea și promovarea turismului 

Titlul proiectului Crearea Muzeul satului Zubreşti 

Justificare În sat există potențialul/patrimoniul istoric și cultural autentic, care 

necesită a fi valorificat. Crearea muzeului satului va contribui la 

conservarea și promovarea culturii, tradițiilor și obiceiurilor locale a 

neamului. 

Obiective specifice  Promovarea potenţialului de dezvoltare a localităţii; 

 Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 
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valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale 

Activități - Formarea unui grup de iniţiativă (voluntară) de colectare a 

obiectelor vechi, rustice; 

- Identificarea unei case vechi pentru a fi reparată şi renovată 

specific muzeului. 

- Dezvoltarea serviciilor de turism în satul Zubreşti. 

Produse & Rezultate o 1 muzeu creat; 

o Parteneriat comunitar dezvoltat; 

o Imaginea localităţii este îmbunătăţită; 

o Meşterii populari sunt implicaţi în dezvoltarea patrimoniului 

cultural al satului; 

Beneficiari Locuitorii satului, oaspeţi/turiști  

Durata proiectului (luni) 12 luni 

Valoarea totală a 

proiectului, mii MDL 

600 mii lei 

Surse posibile de 

finanțare 

Bugetul local, surse private, surse atrase, contribuția populației 

localității 

Nivelul de pregătire a 

proiectului 

Idee de proiect 

 

Fişa de proiect nr. 4 

Proiect propus de către Grupul local de planificare strategică 

Parteneri Ministerul Tineretului şi Sportului, Consiliul raional, Agenții 

economici 

Strategia Strategia de Dezvoltare Locala a satului Zubreşti 

Obiectivul strategic 1 Creșterea accesului la servicii și utilități publice 

Măsura 1.2 Dezvoltarea serviciilor și reabilitarea infrastructurii sociale 

Titlul proiectului Construcţia unui stadion de minifotbal cu suprafaţă artificială 

Justificare În localitate nu există un asemenea stadion, dar se simte necesitatea 

de a construi, ceea ce ar motiva tinerii. Maturii să practice un mod 

sănătos de viaţă. Va fi un loc unde s-ar putea antrena pentru a 

participa la anumite competiţii 

Obiective specifice  Diversificarea activităţilor sportive şi de agrement; 

 Crearea condiţiilor pentru desfăşurarea competiţiilor sportive şi 

dezvoltarea turismului sportiv la nivel regional 

 Creşterea competitivităţii și promovarea modului sănătos de 

viaţă. 

Activități  Conferinţă de deschidere a proiectului; 

 Construcţia stadionului; 

 Concursul cu genericul: „Şi eu sînt voluntar”; 

 Inaugurarea festivă a stadionului; 

 Competiţii sportive; 

 Conferinţa de închidere a proiectului. 

http://www.mts.gov.md/
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Produse & Rezultate o Stadionul construit;  

o Condiţii favorabile pentru dezvoltarea culturii fizice create;  

o Oportunităţi pentru organizarea activităţilor de odihnă a 

cetăţenilor şi de promovare a modului sănătos de viaţă 

valorificate; 

o Riscul de degradare fizică a tinerilor şi practicarea diferitor vicii 

sociale redus. 

Beneficiari Locuitorii satului, echipe sportive din alte localităţi, oaspeţii 

localităţii.  

Durata proiectului (luni) 12 luni 

Valoarea totală a 

proiectului, mii MDL 

500 mii lei 

Surse posibile de 

finanțare 

Bugetul local,  proiect, contribuția locuitorilor satului 

Nivelul de pregătire a 

proiectului 

Idee de proiect 

 

Fişa de proiect nr. 5 

Proiect propus de către Primăria satului Zubrești 

Parteneri Agenţi economici din localitate, Direcţia agricultură Străşeni, 

Ministerul Agriculturii, ACSA. 

Strategia Strategia de Dezvoltare Locala a satului Zubrești 

Obiectivul strategic 2 Susţinerea dezvoltării economiei locale 

Măsura 2.1 Crearea unui climat investiţional favorabil 

Titlul proiectului Crearea unei pieţe agricole 

Justificare În localitate majoritatea sătenilor se ocupă cu agricultura, dar piaţă 

de desfacere nu există. Cea mai apropriată piaţă este în or. Străşeni, 

mulţi nu au transport propriu pentru a se deplasa la Strășeni. Crearea 

acestei pieţe va fi un imbold pentru crearea afacerilor noi în 

agricultură. 

Obiective specifice  Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii 

economice în comunitate;  

 Crearea cadrului adecvat pentru noi afaceri; 

 Stimularea producătorilor locali existenţi; 

 Promovarea producătorilor de pomuşoare. 

Activități - amenajarea pieţii;  

- organizarea iarmaroacelor; 

- organizarea concursului cu genericul: ”Cel mai bun producător”; 

- activităţi de instruire în domeniul agriculturii. 

Produse & 

Rezultate 

o 1 piață creată 

o Producătorii locali motivaţi 

o deschiderea a cel puţin a unei afaceri în agricultură 

o organizarea a cel puţin a trei seminare pentru producători 

Beneficiari Oamenii din localitate şi localităţile vecine 

Durata proiectului (luni) 6 luni 
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Valoarea totală a 

proiectului, mii MDL 

200 000 lei 

Surse posibile de finanțare  Donatori, buget local, contribuţia diasporei 

Nivelul de pregătire a 

proiectului 

Idee de proiect 

 

 

Fişa de proiect nr. 6 

Proiect propus de către Primăria satului Zubrești 

Parteneri Ministerul Mediului, CR Strășeni 

Strategia Strategia de Dezvoltare Locala a satului Zubrești 

Obiectivul strategic 1 Creșterea accesului la servicii și utilități publice 

Măsura 1.2 Dezvoltarea serviciilor și reabilitarea infrastructurii sociale 

Titlul proiectului Amenajarea unui parc cu genericul ,,A doua tinerețe” 

Justificare În localitate nu există locuri pentru odihna oamenilor maturi și se 

simte necesitatea creării acestora. Oportunitatea investiţiei este 

justificată de necesitatea punerii în valoare a spațiului rural 

disponibil și a creării în sat a unui loc de odihnă și recreere. 

Obiective specifice  Crearea  cadrului adecvat pentru odihna maturilor 

 Crearea și dezvoltarea zonelor verzi pe teritoriul satului 

Activități - Conferință de lansare a proiectului 

- Curățirea terenului destinat parcului  

- Sădirea copacilor 

- Reparația fîntînii existente 

- Amenajarea terenului adiacent  

- Instalarea băncilor 

- Construirea și amenajarea trotuarelor 

Produse & 

Rezultate 

o Loc pentru odihnă amenajat 

o 10 bănci instalate 

o Fîntînă amenajată 

o Cel puțin 3 activități de promovare desfășurate 

Beneficiari Populația localității, APL,Grădinița de copii, filiala Școlii de arte, 

LT Zubrești 

Durata proiectului (luni) 6 luni 

Valoarea totală a 

proiectului, mii MDL 

 300 000 lei 

Surse posibile de finanțare Bugetul local, contribuția localității, surse atrase 

Nivelul de pregătire a 

proiectului 

Idee de proiect 

 

Fişa de proiect nr. 7 

Proiect propus de către Primăria satului Zubrești 
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Parteneri Agenția de eficiență energetică, Consiliul raional 

Strategia Strategia de Dezvoltare Locala a satului Zubrești 

Obiectivul strategic 1 Creșterea accesului la servicii și utilități publice 

Măsura 1.1 Construcția / reabilitarea infrastructurii utilități publice 

Titlul proiectului Iluminatul stradal 

Justificare În localitate nu s-au făcut investiţii ce ţin de iluminatul stradal, 

deoarece în bugetul local nu sunt prevăzute surse financiare.  

Pe timpul nopţii este greu de deplasat pe străzile satului şi populaţia 

nu dispune de suficiente surse pentru a achita acest serviciu. 

Obiective specifice  Facilitarea siguranței deplasării pietonale pe timp de noapte a 

localnicilor; 

 Creșterea securității proprietății publice, dar și private ca efect 

al iluminării pe timp de noapte; 

 Sporirea siguranței traficului rutier. 

Activități - informarea populaţiei despre beneficiile iluminatului stradal 

- instalare reţelelor electrice 

- învăţarea bunelor practici 

Produse & 

Rezultate 

Iluminatul public stradal extins  

Iluminate străzile pe care se află instituțiile de menire socială și 

locurile publice din sat 

Sat iluminat, beneficiari mulţumiţi 

Beneficiari Comunitatea, APL, agenţii economici 

Durata proiectului (luni) 12 luni 

Valoarea totală a 

proiectului, mii MDL 

1 000 000 

Surse posibile de finanțare Surse atrase, Bugetul local, Contribuţia comunităţii 

Nivelul de pregătire a 

proiectului 

Idee de proiect 
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ANEXE 

Anexa nr. 1. Grupuri de raioane selectate pentru zona de management nr. 1 a deșeurilor 
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Anexa nr. 2. Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pentru localități 

grupate în aglomerări logice.  

 

 
 

 

Zone cu potențial de grupare: 

   

sporit mediu scăzut 

 

• Sistem de alimentare cu apă existent • Sistem de canalizare existent 
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Anexa nr. 3 Coridorul de drumuri regionale și locale 

Nr. Celulei         

12 Coridor 15 – RD Centru R1 – Bucovăț – Negreşti – Codreanca – R20 – Mălăiești – M2 Lungimea totală (km): 76,2  

         

Coridorul include:  Drumuri naționale (km): 12 (6 km M14, 6 km R20) Străzi (km):   Drumuri regionale și locale (km): 64,2 

     

Populaţie conectată, mii pers., recensămîntul din 2004: 24.906 Persoane deservite pe km: 327  

Raioane conectate: Orhei, Strășeni  

Oraşe conectate: Strășeni (centru raional)  

Localităţi conectate:  
(22) Bucovăț - Găleștii Noi - Gălești - Zubrești - Chirianca - Voinova - Recea - Ghelăuza - Negreşti - Străşeni - Saca - Mărtinești - Greblești - Codreanca - Lupa-Rece - Tabăra - Vatici 

- Curchi - Morozeni - Breanova - Tîrzieni - Mălăiești 

    

INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ 

 

Instituţii de învăţămînt:  

Şcoli, colegii, grădinițe, etc. 
45 

Instituţii medicale (total): 12 

Spitale: 1 

Policlinici, puncte de urgenţă, aziluri, etc. 11 

Primării: 11 

INFRASTRUCTURĂ ECONOMICĂ 

Cu peste 5 angajați 
 

Întreprinderi: 

Uzine, ferme, vinării, etc. 
63 

Cariere: 

Extragere de nisip, piatră spartă, piatră, etc. 
 

Zone Economice Libere:  

Parcuri Industriale: 1 

Incubatoare de Afaceri:   

ALTĂ INFRASTRUCTURĂ  

Stații de cale ferată: 2 

Obiective turistice: 4 

Puncte de trecere a frontierei: 0 

Servicii Situații Excepționale: 1 
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Anexa nr. 4 Finanţatori şi programe de finanţare 

1. Ambasada Canadei la Bucureşti, www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/romania/     

2. Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova, www.moldova.mid.ru  

3. Ambasada Franţei în Republica Moldova, www.ambafrance.md  

4. Ambasada Germaniei în Republica Moldova, http://www.chisinau.diplo.de/ 

5. Ambasada Italiei la Bucureşti, http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest 

6. Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova, 

https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-chisinau  

7. Ambasada Norvegiei la Bucureşti, www.norvegia.ro  

8. Ambasada SUA în Republica Moldova, www.usembassy.md  

9. Austrian Development Cooperation, http://www.entwicklung.at/en.html  

10. Banca Mondială, http://www.worldbank.org/ 

11. Charles Stewart Mott Foundation  http://www.mott.org/FundingInterests/Regions/westernformersoviet 

12. Council of Europe in the Republic of Moldova, http://www.coe.md/  

13. COUNTERPART International, http://www.counterpart.org/index.php 

14. DANISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY (DANIDA)  www.um.dk/en/ 

15. Delegaţia Comisiei Europene, www.delmda.ec.europa.eu/  

16. Department for International Development (DFID), 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development  

17. DFID  http://projects.dfid.gov.uk/Default.aspx?countrySelect=MD-Moldova 

18. EURASIA FOUNDATION, www.eurasia.md  

19. EUROPEAN FOUNDATION FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONS 

(FEDRE), http://www.fedre.org/   

20. European Investment Bank (EIB)  http://www.eib.org/projects/pipeline/ 

21. Fondul de Investiţii Sociale în Moldova, www.msif.md  

22. Fondul de Subvenţionare a Producătorilor Agricoli, www.maia.gov.md  

23. Fondul Ecologic Naţional, www.mediu.gov.md  

24. Fondul Global pentru Femei, www.globalfundforwomen.org  

25. Food and Agriculture Organization, www.fao.org  

26. FRIEDRICH EBERT FOUNDATION, www.fes.org  

27. German development bank Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) www.kfw-entwicklungsbank.de 

28. ILO Migrant, www.ilo.org  

29. Interchurch Organisation for Development Cooperation – ICCO, www.icco.nl  

30. International Fund for Agricultural Development, http://www.ifad.org/  

31. International Monetary Fund, www.imf.md  

32. International Organization for Migration, www.iom.md  

33. International Visegrad Fund, www.visegradfund.org/grants.html  

34. Japanese Non-Project Grant Aid (NPGA) http://www.jnpga.md/index.php/ro/despre-jnpga 

35. Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2014-2020, www.ro-ua-md.net 

36. L’Alliance Française de Moldavie, www.alfr.md   

37. Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/55 

38. Ministerul Afacerilor Externe al Letoniei http://www.am.gov.lv/en/policy/DevelopmentCo-operation/ 

39. Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei http://www.orangeprojects.lt/site/?lang=en 

40. Ministerul Afacerilor Externe al României, Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, 

www.mae.ro  
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http://www.chisinau.diplo.de/
http://www.ambbucarest.esteri.it/Ambasciata_Bucarest
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-chisinau
http://www.norvegia.ro/
http://www.usembassy.md/
http://www.entwicklung.at/en.html
http://www.worldbank.org/
http://www.mott.org/FundingInterests/Regions/westernformersoviet
http://www.coe.md/
http://www.counterpart.org/index.php
http://www.um.dk/en/
http://www.delmda.ec.europa.eu/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://projects.dfid.gov.uk/Default.aspx?countrySelect=MD-Moldova
http://www.eurasia.md/
http://www.fedre.org/
http://www.eib.org/projects/pipeline/
http://www.msif.md/
http://www.maia.gov.md/
http://www.mediu.gov.md/
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http://www.ifad.org/
http://www.imf.md/
http://www.iom.md/
http://www.visegradfund.org/grants.html
http://www.jnpga.md/index.php/ro/despre-jnpga
http://www.ro-ua-md.net/
http://www.alfr.md/
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http://www.am.gov.lv/en/policy/DevelopmentCo-operation/
http://www.orangeprojects.lt/site/?lang=en
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   52 

 

41. Ministerul Afacerilor Externe al Sloveniei 

http://www.mzz.gov.si/en/foreign_policy/foreign_policy/international_development_cooperation_and_huma

nitarian_assistance/ 

42. Peace Corps, www.peacecorps.gov  

43. PNUD Moldova, www.undp.md  

44. Programul de Implementare a măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de 

energie pentru obiective publice, www.mec.gov.md 

45. Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, www.blacksea-cbc.net  

46. Programul Transnaţional de Cooperare în Europa de Sud-Est, www.se-eu.net/en/  

47. Soros Moldova, www.soros.md  

48. Swiss Agency for Development and Cooperation, http://www.sdc.admin.ch/ 

49. The German Marshall Fund, www.gmfus.org/balkantrust/  

50. The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS, www.aids.md  

51. The National Endowment for Democracy, www.ned.org  

52. The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida/Asdi), www.sida.se  

53. The United States Agency for International Development (USAID), http://moldova.usembassy.gov/ 

54. UNICEF, www.unicef.org  

55. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – National Commitee for UNESCO, 

www.unesco.md  

56. United Nations Moldova, www.un.md  

World Health Organization – WHO Liaison Office, www.un.md 
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