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1.1. Scopul și rolul conceptului de planificare 

Strategia de Dezvoltare Durabilă este un concept de planificare foarte dinamic, un 

proces de transformare continuă prin inovare tehnologică, urbanistică sau managerială. 

O strategie de dezvoltare este o viziune de dezvoltare și modernizare ce urmărește ca 

obiectiv final următoarele scopuri concrete: infrastructură performantă, modernizarea 

clădirilor, dezvoltarea mobilității, tehnologie de ultimă generație, energie ieftină, cetățeni 

sănătoși, conducere și educație la cele mai înalte standarde, mai pe scurt, dezvoltare, 

modernizare și prosperitate. O localitate este un ecosistem caracterizat prin existența unor 

sinergii între cetățeni, mediul privat și administrația locală, având drept scop dezvoltarea 

economică și creșterea calității serviciilor private și publice. În același timp, o localitate 

modernă este locul în care rețelele de infrastructură tradiționale și serviciile publice sunt 

optimizate datorită tehnologiilor digitale, tehnologiilor IT și de comunicații, în beneficiul 

cetățenilor, al mediului de afaceri și al administrațiilor locale.  

Dezvoltarea durabilă este cel mai important motor al dezvoltării economice și 

sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să urmarească toate 

domeniile ce țin de dezvoltare urbană, securitate informațională, eficiență energetică, 

regenerare urbană, mobilitate urbană. Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei 

Ciorescu pentru perioada 2022-2029 reprezintă instrumentul de planificare a viitorului 

localităţii, având rolul de a stabili o viziune integrată pe termen lung asupra dezvoltării 

durabile a comunității, aplicând principiile coeziunii și competitivității economice, 

sociale și teritoriale, dezvoltării și asigurării de șanse egale pentru toți membrii societății 

locale, regionale și naționale. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Ciorescu este concepută pentru a 

răspunde nevoilor reprezentanților autorității locale și comunității în procesul de 

îmbunătățire a calității și diversității locurilor de muncă disponibile, precum și în procesul 

de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor și mediului economic local. Strategia se 

adresează unei game largi de probleme economice, sociale şi de mediu ale comunităţii, 

care sunt relevante pentru a defini şi furniza obiectivele necesare obţinerii dezvoltării 

durabile şi creşterii coeziunii economice şi sociale.  

1. PROCESUL DE ELABORATE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SOCIO-

ECONOMICĂ 
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Scopul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comuni Ciorescu este de creare a 

cadrului de dezvoltare strategică a comunei prin identificarea direcțiilor de dezvoltare şi 

formularea de acţiuni fundamentate, bazate pe date concrete, care să asigure coerenţa 

inter-sectorială, angajamentele instituţionale şi modalităţile de implementare fără efect 

negativ asupra mediului. Se are în vedere planificarea integrată în cadrul sectoarelor 

prioritare, ceea ce va conduce la dezvoltarea durabilă a comunei şi la îmbunătăţirea 

calităţii vieţii locuitorilor comunei Ciorescu. Lucrarea se fundamentează pe elementele 

specifice: datele economice, demografice, de infrastructură, mediu, amenajarea 

teritoriului, distribuţia serviciilor etc., precum şi pe o evaluare riguroasă a modului în 

care comunitatea doreşte să evolueze. Strategia este un instrument care are in vedere 

implicarea tuturor părților interesate in dezvoltarea orașului. Prin urmare, pornind de la 

nevoile actuale ale populației, resursele disponibile și experiențele acumulate, comuna 

Ciorescu a demarat adoptarea unui concept de dezvoltare având la bază o gândire 

integrată proactivă, care vizează creşterea performanţelor managementului administrației 

locale, pentru asigurarea unui consens asupra viziunii viitorului economic al 

teritoriului.  Valorile și principiile ce au stat la baza procesului de planificare strategică 

au fost:  

 

1.2. Contextul și necesitatea strategiei 

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunitatea 

participă la crearea unei imagini a viitorului propriu în cadrul nou care va fi conferit 

localităţiilor, pornind de la condiţiile prezente, cu identificarea şi definirea căilor de 

realizare a acelui viitor. Se realizează astfel imaginea trecerii de la condiţiile actuale 

socio-economice la noul set de condiţii, conform proiecţiei de perspectivă, care să 

corespundă aşteptărilor comunităţii şi a altor factori interesaţi de dezvoltarea localităţii. 

Documentul final rezultat, strategia de dezvoltare durabilă, deţine valenţe multiple: 

Implicarea  
comunității

Transparență Obiectivitate Coerență
Continuitatea 

proceselor
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1.3. Etapele de realizare a Strategiei de Dezvoltare 

Oferirea unui răspuns adecvat acestui demers complex, cu actori care aparţin unor 

categorii multiple şi animaţi de interese diverse, este posibilă numai în condiţiile definirii 

şi executării unui proces complex, care presupune parcurgerea iterativă a mai multor 

etape. De asemenea, este necesară evidenţierea caracterului iterativ al procesului de 

planificare, o caracteristică a analizei unor procese complexe de dimensiuni mari. 

Rezultatele demersurilor/acţiunilor dintr-o anumită etapă sunt strâns conexate de 

acţiunile celorlalte etape, astfel încât deseori elemente şi caracteristici nou apărute la un 

moment dat conduc la necesitatea unor revizuiri/reformulări în cadrul etapelor implicate. 

Ca urmare, etapele principale pe care le vom prezenta nu au respectat o ordine de 

derulare în timp strict secvenţială, ci, funcţie de concluziile reieşite din analiza unui 

anumit aspect, s-a trecut la tratarea simultană, integrată, a unor elemente dependente 

diverse. Principalele etape parcurse în vederea fundamentării şi elaborării Strategiei de 

dezvoltare socio-economică a comunei Ciorescu au fost: 

Reprezintă un document de analiză detaliată a principalilor parametri de stare ai ariei administrative 
care constituie obiectul de referinţă al strategiei elaborate;

Constituie un document programatic privind direcţiile strategice de dezvoltare în perioada de 
planificare vizată;

Reprezintă un ghid de orientare unitară a liderilor administraţiei publice locale, a comunităţii 
de afaceri, investitorilor, dar şi a comunităţii civile în ansamblu;

Este un document de cercetare privind contextul şi potenţialul de dezvoltare calitativă a 
sistemului complex al localităţii; 

Prin punerea în aplicare acţionează ca un instrument de lucru performant la dispoziţia 
autorităţilor locale pentru a întări potenţialul economic al localităţii, a îmbunătăţi climatul 
investiţional şi a creşte nivelul general de competitivitate;

Acţionează ca un garant al dezvoltării optimale prin care se sporeşte încrederea mediului de 
afaceri în eficienţa administraţiei publice locale şi contribuie astfel la stimularea opţiunilor de a 
investi în zonă;

Reprezintă un mijloc de coeziune al instituţiilor şi întreprinderilor locale, precum şi a antreprenorilor şi 
forţei de muncă; 
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Rezultatele analizelor efectuate asupra situației existente sunt sistematizate în 

conţinutul Strategiei în capitolul „Profilul socio-economic a comunei Ciorescu”. 

Principalul obiectiv al acestei etape a constat în determinarea parametrilor de stare şi a 

nivelului de dezvoltare al acestora, pentru domeniile majore prin care se configurează 

mediul de manifestare al tuturor factorilor de interes din cadrul comunei Ciorescu. O 

importanţă deosebită a fost acordată în această etapă asigurării caracteristicilor de calitate 

ale datelor prelevate pentru a fi prelucrate, referitoare la: actualitate, veridicitate, 

relevanţă, credibilitate, consistenţă etc. Pentru respectarea acestei cerinţe, informaţiile şi 

datele care au făcut obiectul analizei au fost solicitate de la responsabilii de domenii din 

cadrul Primăriei comunei Ciorescu, respectiv de la instituţiile responsabile abilitate. 

Pentru asigurarea implicării în procesul de analiză a tuturor factorilor de interes au fost 

create grupuri de lucru pe diverse domenii, după cum urmează: 

 

Pentru fiecare grup de lucru au fost identificații principalii actori în domeniul respectiv 

și a fost realizată contactarea și solicitarea acestora în vederea obținerii datelor privind: 

situația actuală, activitatea derulată în ultima perioadă, probleme identificate, propuneri 

de măsuri și proiecte pentru perioada viitoare. Ulterior, au fost organizate focus-grupuri 

pe fiecare dintre domeniile menționate anterior, în cadrul cărora s-au desfășurat discuții 

deschise în scopul sintetizării și concluzionării aspectelor semnalate în răspunsurile 

primite 

Analiza documentelor strategice anterioare

Analiza socio-economică

Identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, amenințărilor și 
oportunităților - Definirea coordonatelor de context strategic

Stabilirea portofoliului de proiecte 

Consultarea publică  

Economic
Infrastructura 

și mediu

Sănătate, 
educație, 
cultură

Social
Administrația 

publică 
locală
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Rezultatele analizei socio-economice dau o imagine de ansamblu privind resursele 

actuale de care dispune comunitatea, cu evidenţierea pentru fiecare problematică în parte 

a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor de dezvoltare care trebuiesc exploatate, 

precum şi a posibilelor riscuri/ameninţări care trebuie eliminate/evitate (analiza SWOT). 

Pasul următor a constat în identificarea și analiza documentelor strategice existente 

pentru perioada de analiză la nivel național și regional, în scopul conectării Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă comunei Ciorescu la politicile de dezvoltare durabilă și direcțiile de 

acțiune propuse la nivelurile respective. Etapa următoare a constat în elaborarea efectivă 

a strategiei de dezvoltare durabilă, prin definirea principalelor repere strategice, respectiv 

viziunea și misiunea asupra dezvoltării viitoare a localităţii prin prisma aşteptărilor 

tuturor categoriilor de factori beneficiari şi/sau cu impact direct asupra direcţiei de 

dezvoltare a ansamblului resurselor umane şi facilităţilor operaţionale prin care se 

consolidează potenţialul de creştere a calităţii vieţii în comuna Ciorescu. Definirea 

strategiei comunei Ciorescu pe traiectoria vizată la nivel național a constituit un obiectiv 

imperativ în procesul de elaborare a documentului. S-a urmărit în acest mod crearea 

condiţiilor de maximizare a atragerii de fonduri europene, concomitent cu asigurarea 

conformităţii la cerinţele documentelor programatice strategice 

În acest sens, pasul următor a constat în definirea obiectivului general și a 

obiectivelor specifice avute în vedere prin implementarea Strategiei de dezvoltare 

durabilă, urmată de stabilirea principalelor domenii de intervenție care trebuie abordate 

în vederea atingerii obiectivelor specificate. Pentru fiecare dintre domeniile de intervenție 

prioritare identificate la nivelul obiectivelor strategice, a fost propusă o listă de acţiuni 

orientative, care sunt reflectate în Planul de acțiuni.  
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Capitolul final al documentului strategic definește principalele direcții de acțiune și 

metodologii care trebuie aplicate pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă.  

Proiectele şi acţiunile incluse în Strategia pentru dezvoltare durabilă a comunei 

Ciorescu în perioada 2022-2029 sunt adresate întregii comunităţi, ele implicând 

deopotrivă instituţiile şi administraţia publică, mediul de afaceri, societatea civilă şi, mai 

ales, beneficiarii finali ai rezultatelor implementării Strategiei, locuitorii comunei 

Ciorescu. 

În acest sens, stabilirea priorităţilor la nivel de proiecte trebuie să aibă în vedere 

importanţa acestora pentru comunitatea locală, creându-se astfel premisele unui impact 

favorabil cât mai larg în rândul populaţiei, prin situarea pe traiectoria de dezvoltare dorită 

de cetăţeni şi luarea în considerare, cât de mai mult posibil, a doleanţelor şi aşteptărilor 

acestora.  

 Varianta intermediară a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Ciorescu 

2022-2029 urmează să fie postată pe site-ul Primăriei, oferindu-se astfel posibilitatea 

oricărei persoane interesate să consulte documentul și totodată să-și exprime părerea. 

Etapa de consultare publică include organizarea și desfășurarea unei dezbateri 

publice, cu invitarea și participarea reprezentanților diverselor medii sociale, a mediului 

de afaceri și a mass-mediei locale, în cadrul căreia vor fi prezentate principalele elemente 

ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă și vor fi organizate discuții asupra acestora.  

După finalizarea acestor etape, va fi realizată și aprobată forma finală a Strategiei 

de Dezvoltare Durabilă 2022-2029 a comunei Ciorescu, prin integrarea elementelor și 

recomandărilor rezultate în urma procesului de consultare publică. 

În baza rezultatelor obţinute şi a analizei tendinţelor de dezvoltare, au fost elaborate 

recomandările pentru dezvoltarea socio-economică a comunei Ciorescu. Acestea sunt în 

formă de obiective, programe și acţiuni/proiecte pentru o perioadă de 7 ani. Pentru a putea 

participa la realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Socio – 

Economică, Consiliul Local Ciorescu îşi va concentra activitatea în următoarele direcţii:     
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Responsabili de implementarea strategiei de acţiuni sunt Primăria şi Consiliul 

local Ciorescu, precum şi instituţiile administrative locale de profil (educaţie, sănătate 

etc.). Strategia de acţiuni, ca instrument de planificare şi implementare, conţine un set de 

politici sectoriale pe domenii de activitate, un potențial asociativ și organizațional bazat 

pe resurse umane competente, pe societate civilă implicată și dotare competitivă, pe o 

participare activă a tuturor actorilor societății în viața comunității, ce se aplică într-un 

termen determinat, în scopul realizării obiectivelor generale, fixate în strategia de 

dezvoltare socio-economică a localităţilor.   

1.4.  Concordanţa strategiilor de dezvoltare regională cu cea locală 

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Ciorescu s-a 

ţinut cont de prevederile din Strategia Naţională de Dezvoltare “Moldova 2020”, aprobată 

prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012, precum și de Programele de dezvoltare a 

municipiului Chișinău, Programul Sectorial în Eficiența Energetică pentru Regiunea de 

Dezvoltare Centru, Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de 

întreprinzător (2016-2021), Programul Regional Sectorial de Management al Deșeurilor 

Solide pentru Regiunea de Dezvoltare Centru și alte documente de politici relevante. APL 

a participat la toate întrunirile ce au vizat stabilirea priorităţilor, obiectivelor pe termen 

mediu şi lung în vederea definirii planului strategic de acţiuni de dezvoltare socio-

economică durabilă a comunei Ciorescu. Nemijlocit comuna Ciorescu este identificată în 

programele de dezvoltare la compartimente precum:  

Dezvoltarea mediului economic și competitiv, beneficiind de o infrastructură modernă

Modernizarea și dezvoltarea sistemelor educative, medicale, culturale și sociale

Managementul rațional al resurselor naturale disponibile și eliminarea deșeurilor

Promovarea și implimentarea în activitatea APL a principiilor guvernamentării și implicarea 
locatarilor în procesul de luare a deciziilor



 

10 

 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CIORESCU 
 

 

Avantajele concordanţei Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei 

Ciorescu cu strategiile sus menţionate se vor materializa în posibilitatea accesării mai 

multor surse de finanţare pentru infrastructura publică de utilităţi (apă potabilă, sistemul 

de canalizare, infrastructura drumurilor etc.), dar și prin creşterea suportului financiar din 

partea donatorilor externi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificarea 
producției 
agricole

Creşterea 
competitivităţii 

producţiei locale

Dezvoltarea 
turismului

Salubrizarea 
teritoriului

Renovarea 
reţelelor de 

drumuri locale
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2.1 Aspectele generale 

             Comuna Ciorescu este unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, parte 

componentă a municipiului Chişinău, cu Statut juridic special de autonomie, stabilit prin 

legea organică. 

În componenţa comunei Ciorescu intră: satul Ciorescu, satul Goian, satul Făureşti. 

De la satul-reşedinţă Ciorescu până la satul Goian este o distanţă de 0.5 km, iar până la 

satul Făureşti – 1 km. Satul Ciorescu este o localitate relativ nouă, fiind întemeiată în 

anul 1911. Denumirea satului provine de la numele fondatorului – Ion Gheorghe 

Ciorescu, care a fost negustor de breasla a treia, de origine grec, locuitor a oraşului 

Chişinău, care a trăit în sec. al XIX-lea şi s-a stins din viaţă în 1887. Satul Făureşti apare 

cu mult mai înainte - în anul 1436. 

 

2.1.1. Așezarea geografică și cadrul natural 

Comuna Ciorescu, este situată 

în centrul Republicii Moldova la o 

distanţă de 14 km de la capitală. Se 

mărgineşte cu oraşul Cricova, comuna 

Stăuceni, comuna Hruşova, satul 

Zaicana, comuna Paşcani. Satul 

Ciorescu este situat pe un relief de văi 

și dealuri, la nord-estul Chișinăului, la 

doar 14 km de capitală. Se învecinează 

cu orașul Cricova, la nord cu Făurești, 

la est cu Hrușova și la sud-est cu 

Goianul Nou.  

Localitatea este aşezată pe un relief cu 

văi şi dealuri, pantele cărora sunt parte 

pietroase, parte pământuri arabile. 

2. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI CIORESCU 
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Populația comunei Ciorescu constituie - 7413, populaţia comunei în mare parte îşi 

au originea din diferite sate ale Republicii, de la nord la sud, oraşe şi localităţi. 

Convieţuiesc circa 23 de naţionalităţi. Mulţi din locuitorii comunei Ciorescu muncesc în 

oraşul Chişinău, care este capitala Republicii Moldova, unii sunt plecaţi în alte ţări şi 

regiuni, alţii lucrează în sat. Se cunoaşte că satul Ciorescu a apărut odată cu construirea 

Şcolii de Agricultură în numele lui Ion Gheorghe Ciorescu. 

 

2.1.2 Scurt istoric 

Începutul istoriei orașelor, comunelor și satelor moldovenilor se ascunde în negura 

vremurilor. Se cunoaşte că satul Ciorescu a apărut odată cu construirea Şcolii de 

Agricultură în numele lui Ion Gheorghe Ciorescu. Domnia sa a fost negustor de breasla 

a treia, de origine grec, locuitor a oraşului Chişinău, care a trăit în sec. al XIX-lea şi s-a 

stins din viaţă în 1887. 

Din izvoarele istorice se poate constata că dânsul procură moşia de lângă 

localitatea Cricova prin anii ’60 ai sec. XIX. Faptul că domnia sa a dorit edificarea şcolii 

îl desprindem din testamentul alcătuit la 30 noiembrie 1884. În document se menţionează 

că “după expirarea termenului de moştenire din partea soţiei sale patru sute de desetine 

din ocină vor trece ca dar Zemstvei judeţene pentru edificarea unei şcoli agricole”. 

Zemstva, organ electiv responsabil de sferele învăţământ, sănătate, drumuri, era 

destinatarul acestui dar. 

În 1899 pe teritoriul ocinei este trimisă de Zemstvă o comisie pentru a evalua locul 

viitoarei şcoli, care, în rezultatul investigaţiilor se opreşte asupra porţiunii din nord-vest 

a ocinei. După multe dezbateri Adunarea Zemstvei regionale din 17 octombrie 1904 

adoptă raportul “Despre edificarea Şcolii Agricole pe ocina Cricova”. 

Pe parcursul anilor 1904-1911 se efectuează demersuri în diferite instanţe pentru 

a suplini partea financiară a proiectului, este proiectată în desenul tehnic viitoarea şcoală. 

În toamna anului 1911 s-a pus piatra de temelie a şcolii, iar în primăvara anului 1912 

începe construcţia şcolii. Se prevedea un ansamblu de edificii: clădirea principală, casele 

profesorilor, brutăria, încăperile pentru vite etc. Fiind începută construcţia în 1912, 

ansamblul de clădiri a fost dat în exploatare către finele anului 1913. Anul 1912, întâi 

ianuarie, este data oficială a inaugurării şcolii şi începerea studiilor. Statutul şcolii 

prevedea scopul de a pregăti specialişti pentru gospodăriile agricole ale judeţului. Elevii 
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pe parcursul termenului de instruire obţineau cunoştinţe în domeniul agriculturii, 

viticulturii, prelucrării vinului, pomiculturii, legumiculturii. Termenul de studii era de 3 

ani. În anii 1914-1916 şcoala a servit ca spital militar pentru participanţii la primul război 

mondial. Pe parcursul anul 1916 îşi reîncepe activitatea conform statutului. Odată cu 

Actul Unirii din 1918 şcoala trece în subordonarea Departamentului Agricultură. În 

martie 1940 contingentul şcolii se evacuează în România. Din 1945 localul este 

predestinat Tehnicumului de Zootehnie, care ulterior a fost transferat la Leova. După 

transferarea tehnicumului, în incinta şcolii îşi desfăşoară activitatea staţia experimentală 

în domeniul zootehniei. 

În 1959 staţia experimentală primeşte statut de Institut în domeniul vităritului şi 

zootehniei. Pentru colaboratorii institutului se construiesc cămine, se deschide prima 

grupă de copii în grădiniţă. Pe parcursul anilor ’60 pe teritoriul institutului îşi construiesc 

case colaboratorii şi alţi locuitori. La 19.01.1967 localitatea este trecută în registrele de 

evidenţă sub denumirea de Cricova-Nouă. 26.06.1969 este data formării Sovietului 

Sătesc Cricova-Nouă cu satele Făureşti şi Goianul Vechi în componenţa raionului 

Criuleni. 

În anii ’70 Institutul Moldovenesc de cercetări ştiinţifice în domeniul vităritului şi 

medicinii veterinare, întreprinderea pe lîngă care a apărut denumirea nouă a localităţii, 

trece într-un local nou. Treptat creşte populaţia localităţii. Aici se stabilesc cu traiul noi 

colaboratori ai institutului, alte persoane. Odată cu înfiinţarea institutului îşi începe 

activitatea grădiniţa de copii. În 1957-1958, la solicitarea colaboratorilor, se deschide o 

grupă de creşă pentru 15 copilaşi, erau îngrijiţi de medic, educator, dădacă, bucătar-şef. 

În 1958-1959 sunt deschise încă două grupe. În 1964 grădiniţa “Clopoţel” primeşte trei 

grupe de copilaşi în noul său local, care ulterior devine neîncăpător. În anii 70-80 creşte 

populaţia localităţii şi necesitatea deschiderii unui nou local al grădiniţei. Se deschide o 

nouă grădiniţă, în anul 1984, pentru 14 grupe cu sală sportivă, încăperi şi condiţii 

favorabile pentru diferite activităţi. 

Pentru generaţia în creştere apare necesitatea instruirii, a unei şcoli primare. La 

început copiii învăţau în şcolile din satele vecine. În 1960-1963 copiii frecventau şcoala 

primară într-un local de pe teritoriul institutului. În 1963 se deschid două clase în limba 

rusă a şcolii primare în incinta institutului de cercetări. 
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În 1970 şcoala primară moldo-rusă, filială a şcolii de opt ani din satul Goianul Vechi îşi 

deschide uşile pentru copiii din satul Cricova-Nouă (denumirea nouă a localităţii din 

1967). Şcoala obţine şi statutul prin care ea devine de bază. În 1980, printr-o decizie a 

Guvernului, şcoala de opt ani primeşte statut de şcoala medie de cultură generală (zece 

ani). În 1981 în viaţa şcolii e un eveniment – prima promoţie este petrecută pe valurile 

vieţii. În 1989 este dat în exploatare un nou local al şcolii. Datorită sălilor spaţioase copiii 

aveau condiţii bune de activitate. 

Supraaglomerarea, activitatea în două schimburi, evenimentele din perioada 

iniţială a procesului de democratizare au servit ca bază la hotărârea de a diviza în diferite 

localuri şcolile română şi rusă. Un moment favorabil a fost şi faptul că localul Institutului 

de cercetări era disponibil de a găzdui o parte din copii. În 1990 şcoala rusă nr. 45 îşi are 

reşedinţa în acest local. Până în prezent a fost creat liceul în şcoala română şi liceul privat 

“Asociaţia obştească Educaţia XXI”. Absolvenţii şcolilor studiază la diferite instituţii din 

oraşul Chişinău şi peste hotare: licee, colegii, universităţi, studii postuniversitare. 

 

2.1.3. Demografia 

Situația demografică a comunei Ciorescu la etapa actuală și repartizarea teritorială 

reprezintă rezultatul unei îndelungate evoluţii a diferitor fenomene economice și sociale. 

Se constată un decalaj semnificativ în dezvoltarea socio-economică și demografică în 

profil teritorial, și aceasta constituie una din problemele principale ale securității 

demografice. Considerând faptul că regiunea este o zonă populată din cele mai vechi 

timpuri, situația demografică, conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, 

populația comunei Ciorescu ne redă următorele cifre: 

 Localitatea  0-3 3-7 7-16 0-18 15-61 62+ 80+ 

Anul 2020 

1 Făurești 10 10 37 63 327 42 4 

2 Goian 3 12 34 71 241 49 9 

3 Ciorescu 143 308 710 1147 4632 1144 107 

Anul 2021 

1 Făurești 10 8 33 57 313 45 2 

2 Goian 2 11 35 63 108 22 4 

3 Ciorescu 106 284 661 1073 4370 1127 98 

Anul 2022 

1 Făurești 23 23 31 67 296 46 1 

2 Goian 19 13 11 40 204 46 6 

3 Ciorescu 140 137 198 442 4074 1103 93 
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Descreșterea generală a numărului de populație se datorează descreșterii numărului total 

de nașteri, dar și a migrației. 

Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut şi până în prezent, Republica 

Moldova se confruntă cu un puternic flux de migraţie a populaţiei. Cetăţenii Republicii 

Moldova, de multe ori tineri apți de muncă, pleacă în străinătate, fie din cauza sărăciei, 

fie a lipsei de perspective, în căutarea unei vieţi mai bune şi a unui loc de muncă mai bine 

plătit peste hotarele țării. 

Există multe dispute referitor la migrația populației și consecințele sale asupra 

localităților de unde pleacă și a familiilor, unii consideră că migraţia trebuie privită ca 

fiind un proces ce trebuie bine gestionat, alții văd migrația ca o problemă care trebuie 

soluționată. 

La capitolul migrație, conform datelor din Registrul de stat al populației referitor 

la persoanele fizice cu loc de trai în comuna Ciorescu, constatăm următoarele date: 

Persoanele 

care se află în 

proces de 

migraţie 

internă 

CIORESCU Total 14-35 7-16 0-18 18 15-61 62+ 75-

79 

80+ 

237 59 - - - 197 40 3 7 

FĂUREŞTI 16 7 - - - 13 3 - 1 

GOIAN 12 7 1     2 1 11 1 - - 

 

 

Stabilirea unor metode eficiente de reglementare a fluxurilor migraţionale ar putea 

contribui în mod direct şi la o consolidare a efectelor pozitive, cum ar fi:  

✓ favorizarea creşterii economice prin reducerea sărăciei și reglarea dezechilibrelor de 

pe piața muncii, dar și prin investirea de către migranți ai banilor lucrați peste hotare 

în afaceri sau proprietăți mobile sau imobile din Republica Moldova;  

✓ noi oportunităţi pentru lucrători de a-şi găsi un loc de muncă şi pentru angajatori de a 

găsi persoane cu aptitudini corespunzătoare; 

✓ creşterea remitențelor (după aceleași date oferite de studiul organizat de Nexus, 79% 

din migranții moldoveni aflați peste hotare trimit regulat bani acasă); 

✓ creșterea calificării migranților aflați peste hotare etc. 
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2.2 Economia 

 Ținând cont de faptul că comuna Ciorescu se bucură de o climă favorabilă și de 

un pământ fertil, ponderea maximă în economie o deține sectorul agricol. Numărul 

antreprenorilor s-a mărit în ultimii ani considerabil în mare măsură datorită creșterii 

numărului întreprinderilor individuale și cel mai mult datorită creșterii numărului 

antreprenorilor care activează în bază de patentă.  

2.2.1. Perspective de ansamblu 

Sectorul industrial. Dezvoltarea durabilă a unei ţări nu poate fi concepută fără o politică 

şi un concept clar în direcţia conservării şi extinderii suprafeţelor de teren agricol, care 

în condiţiile Republicii Moldova este practic cel mai important component stabilizator al 

mediului.  

În scopul dezvoltării sectorului agricol pentru perspectivă, în comuna Ciorescu se 

pune accent pe implementarea următoarelor măsurilor de revigorarea capacităţilor de 

producţie în cele mai intensive ramuri, cum ar fi: creşterea animalelor, legumicultura. 

Suprafaţa totală a terenurilor cu destinaţie agricolă – 79 ha. Sectorul agricol la fel ca şi 

sectorul industrial au importanţă semnificativă în dezvoltarea economică a comunei 

Ciorescu. Cultura plantelor agricole este baza agriculturii. Agricultura fiind specializată 

atât în sectorul fitotehnic, prin cultivarea plantelor, cât şi zootehnic, prin reproducerea şi 

creşterea animalelor.  

Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii deţine o pondere destul de semnificativă în 

formarea şi dezvoltarea segmentului economic al comunei Ciorescu. IMM-urile au o 

importanţă vitală pentru antrenarea populaţiei în activitatea economică, crearea noilor 

locuri de muncă, saturarea pieţei cu mărfuri şi servicii, cultivarea spiritului de 

întreprinzător, dezvoltarea regională şi reducerea sărăciei. Acest sector s-a consolidat 

îndeosebi în domeniul comerţului, acesta fiind accesibil investiţiilor mici de capital şi 

atractiv din punct de vedere al vitezei de rotaţie a capitalului.  

Economia de piață reprezintă un ansamblu de agenți economici liberi care se 

organizează datorită pieței. Sectorul de afaceri al comunei Ciorescu este determinat de 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii atât după număr, cât şi după valoarea vânzărilor 

înregistrate. 
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Principalii agenți economici ai comunei Ciorescu care își desfășoară la moment 

activitatea sunt: 

 

Principalele restrângeri ale agenţilor economici sunt următoarele: 

- Lipseşte piaţa de desfacere bine determinată şi planificată. 

- Producătorii agricoli au posibilități restrânse de a realiza produsele obţinute. 

- Puține proiecte accesibile vin în susținerea micului business. 

- Acces la informație redus privitor la tehnologiile moderne. 

- Procesul de creditare a producătorilor agricoli este foarte anevoios şi îndelungat. 

- Preţurile la motorină şi piese de schimb sunt exagerate. 

- Susținere mică din partea statului în demararea afacerilor private. 

Micul business având un rol important în asigurarea stabilităţii dezvoltării economice, de 

asemenea reprezintă un factor de diversificare a economiei, iar pentru ameliorarea 

situaţiei este necesar de a fi întreprinse următoarele măsuri: 

    

• A.E.I. “MICROÎMPRUMUT” 

• Î.M. “RCL CIORESCU” 

• “ROGVERIU” S.R.L.

• “PASĂREA ARGINTIE” 

• S.R.L.”MAGAZINUL NR.25” 

• “LINELLLA”

Ciorescu 

• Î.C.S.”GRIP ENGINEERING”, 

• S.R.L., “RIMIDAL-PLUS” 

• S.R.L., “GRAVEL PLANT” 

Goian

• S.R.L. “BUCHISTIN”

• S.R.L. “LEOGHEN-COM”

Făurești

Facilitarea accesului la finanţare

Îmbunătăţirea accesului la informaţie

Instruirea antreprenorilor şi formarea profesională a personalului întreprinderii

Dezvoltarea dialogului cu APL

Susţinerea cooperării şi dezvoltării parteneriatelor publice private
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O pârghie esențială pentru susținerea financiară a micului business prezintă 

programele implementate de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii ca: GEA, PARE 1+1, Femei în Afaceri, Start pentru 

Tineri, ECO IMM și altele. 

Trebuie menţionat faptul că practicarea comerţului în baza patentei de 

întreprinzător este o ocupaţie profitabilă, ceea ce explică numărul de 30% din populația 

ocupată pe domenii de activitate din localitate. Sporirea volumului investiţiilor în sectorul 

comerţului reprezintă un criteriu semnificativ, în funcţie de care se preconizează a se 

realiza modernizarea bazei tehnico-materiale a comerţului, consolidarea potenţialului 

existent, perfecţionarea tehnologiilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor comerciale etc.      

 

          Sectorul agricol. Schimbările climatice, secetele devin tot mai frecvente și severe 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova, afectând tot mai des culturile agricole, micșorând 

productivitatea sau distrugând în totalitate roada, diminuând considerabil 

competitivitatea producătorilor agricoli. Surse de apa calitativă și terenuri pentru irigare 

disponibile sunt nevalorificate în plin potențial la moment. Sursele principale de apa 

pentru irigare: Nistrul, Prutul, râulețele mai mici, lacurile de acumulare, rezervoarele, 

iazurile, per total dispun de cantități suficiente pentru a asigura necesarul de apă pentru 

irigare a sectorului agricol, pentru întreaga suprafață, de terenuri estimate irigabile. Dar 

în practică, aceasta cantitate, nu este disponibilă proporțional în perioada critică pentru 

irigare, a culturilor strategice. 

Din aceste considerente, este foarte important de a lua în calcul disponibilitatea și 

utilizarea eficientă a resurselor de apă existente, cât și posibilitatea de a dezvolta 

capacități de reținere și acumulare a apei, în sezonul când sunt ploi din abundenta, în 

acest fel diminuând parțial și problema pericolului de inundații, fiind propuse spre 

implementare măsuri și acțiuni, care vor asigura/creste competitivitatea sectorului. 

Agricultura este specializată atât în sectorul fitotehnic, prin cultivarea plantelor, 

cât şi zootehnic, prin reproducerea şi creşterea animalelor. Zootehnia este o ramură 

importantă a agriculturii, care are drept obiect creşterea, reproducerea, ameliorarea. 

Creşterea şi ameliorarea raselor de animale este necesară pentru asigurarea populaţiei cu 

produse animaliere, a industriei alimentare şi uşoare cu materii prime, a agriculturii cu 

îngrăşăminte organice şi cu forţă de tracţiune. Patrimoniul zootehnic este constituit din 
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principalele ramuri: creşterea bovinelor, porcinelor, ovicultura, avicultura, creşterea 

cabalinelor, cuniculicultura.  

         Condițiile anilor precedenți, au demonstrat că agricultura modernă nu poate fi 

concepută fără a fi luate în calcul și riscurile, la care din păcate este supus sectorul agricol. 

Asigurarea bunurilor producătorilor agricoli are scopul de a proteja investițiile financiare 

în cazul producerii calamităților naturale, atât pentru persoanele juridice cât și fizice. Însă 

trebuie de ținut cont și de faptul că riscurile pot fi cauzate nu numai din cauza factorilor 

climaterici, dar și abaterile unor producători de la tehnologiile de cultivare a culturilor 

agricole. 

 

2.2.2 Forța de muncă 

 În ansamblul factorilor de producție, unul dintre cele mai importante elemente îl 

reprezintă forța de muncă. De aceea, modul de concepere a organizării diverselor 

activități ar trebui să aibă în vedere (împreună cu alte elemente), problema ocupării, a 

utilizării mâinii de lucru, ea fiind încadrată ca o dimensiune specifică dezvoltării. 

Indiferent de economie, se calculează gradul de ocupare al forței de muncă, prin 

raportarea populației ocupate/populația aptă de muncă x 100. Gradul de ocupare al forței 

de muncă într-o economie, alături de nivelul subocupării și cel al șomajului, țin seama de 

o serie de împrejurări. Unele dintre acestea sunt următoarele: 

- Economia este determinată de un sistem propriu de organizare, economie care la 

un moment dat dispune de un număr limitat de locuri de muncă, fiind vorba de 

fapt, de conceptul de cere de muncă, necorelat cu oferta existentă în domeniu; 

- Societatea a fost și va mai rămâne, probabil, stratificată. De aici decurge o 

chestiune controversată: dacă veniturile sunt eterogene, care evident, influențează 

negativ gradul de ocupare al forței de muncă. 

- Piața forței de muncă presupune anumite premise care, în cazul în care nu sunt 

respectate, pot provoca multiple disfuncționalități în întreaga activitate 

economică: informația să fie transparentă (acces la lucru, diverse condiții de 

angajare, oportunități), mobilitatea forței de muncă, raționalitatea. 

- Există și anumiți factori care pot determina în mod direct, deși nu mereu 

proporțional, mărimea șomajului, și anume: nivelul cultural, progresul tehnic, 

creșterea populației, sistemul de învățământ. 
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  În comuna Ciorescu  forța de muncă o constituie cca 4,225 locuitori, cei care 

cuprind vârsta între 18-64 ani. Este de remarcat că numărul persoanelor în etate crește 

constant. Combinat cu natalitatea scăzută și în continuu declin, putem prognoza o creștere 

în continuare a îmbătrânirii populației. 

 

 2.3. Infrastructura și aspectele tehnico edilitar  

 2.3.1 Infrastructura de comunicații și transport 

Infrastructura de drumuri disponibilă este strâns legată de dezvoltarea economică 

a regiunilor și nivelul de trai al populației. Numărul și starea nesatisfăcătoare a drumurilor 

implică pentru gospodăriile casnice cheltuieli suplimentare pentru accesul la servicii 

sociale, de sănătate, administrative, precum și de activitate economică. Un alt factor care 

dictează cerințele față de infrastructura drumurilor este amplasarea comunităților. 

Infrastructura transporturilor se dezvoltă în funcţie de dezvoltarea fiecărui tip de transport 

în parte. Comparativ cu ţările Uniunii Europene, dezvoltate din punctul de vedere al 

infrastructurii transportului rutier, Moldova a continuat să se menţină pe o treaptă 

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

asigurarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor.  

 În comuna Ciorescu starea drumurilor se consideră bună, deoarece 46,243 km de 

drum sunt cu acoperire din beton asfaltic, 18,505 km sunt cu acoperire din piatră spartă 

și 2,650 km sunt fără acoperire. 

Rolul prioritar revine transportului auto, care este principalul tip de transport ce asigură 

deplasarea mărfurilor, a pasagerilor şi legăturile de producere atât la nivel local, naţional 

cât şi international. Locuitorii comunei Ciorescu dispun de 7 stații de așteptare a 

transportului public, 2 stații sunt în satul Goian și 3 stații de așteptare în s. Făurești.  

Calitatea infrastructurii rutiere este elementul determinant al unei economii şi, fie 

este un factor atractiv, fie unul respingător pentru imaginea comunei.  

Anual, conform programului aprobat de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul 

Transportului şi Gospodăriei Drumurilor al RM din fondul rutier de stat se efectuează 

lucrări de reparaţie şi întreţinere al drumurilor locale.  
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2.3.2 Infrastructura de utilități publice 

Energie electrică 

În comuna Ciorescu infrastructura de furnizare a energiei electrice este într-o stare 

bună, rata de acoperire a localităților fiind de 100%. Potrivit legii, un sistem de iluminat 

stradal trebuie să asigure satisfacerea unor nevoi de utilitate publică ale comunităților 

individuale, printre care: 

- Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în interiorul comunităților 

locale, dar și asigurarea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale; 

- Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; 

- Susținerea și stimularea dezvoltării economice și sociale a localităților; 

- Punerea în valoare a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, dar 

și marcarea corespunzătoare a sărbătorilor legale, a celor religioase și a 

evenimentelor festive; 

- Asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și 

eficiență economică a întregii infrastructuri aferente serviciului de iluminat public. 

Și anume acești factori au stat la baza obiectivului de a asigura localitățile comunei 

Ciorescu cu rețele de iluminare stradală. În s. Ciorescu rețeaua de iluminare stradală 

constituie 37 km, în s. Goian și Făurești iluminarea stradală se extinde pe o rețea de 2,5 

km pentru fiecare localitate.  

Alimentarea cu apă și canalizare 

Cea mai mare provocare globală este lipsa de apă, deoarece aceasta afectează 

producția de alimente și energie. Alimentarea populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi 

suficiente trebuie să fie una din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile oricărei 

localități pentru sănătate în relaţie cu mediul, fiind și o măsură eficientă în profilaxia 

maladiilor condiţionate de apă. La fel de importantă este şi problema canalizării 

localităţilor, ambele probleme urmând a fi soluţionate concomitent, deoarece construcţia 

numai a sistemelor de alimentare cu apă, cu creşterea inevitabilă a volumului de ape uzate 

formate, în lipsa colectării şi epurării acestora, duce la poluarea apelor de suprafaţă şi din 

fântâni. 
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Conform deciziei Consiliului comunei Ciorescu nr. 3/11 din 04 aprilie 2001 a fost 

înființată Întreprinderea Municipală „Regia Comunal - Locativă Ciorescu”, care are o 

componență de 38 angajați. Întreprinderea Municipală ,,Regia Comunal – Locativă 

Ciorescu” (în continuare întreprindere Î.M. ,,RCL Ciorescu”) a fost creată pentru: 

 

Din numărul total al gospodăriiloe celor 3 sate care sunt parte componentă a 

comunei Ciorescu, conectați la sistemul de apeduct și canalizare sunt: 

 

Din numărul agenților economici, la aceste utilități sunt conectați: 

 

Sistemul de apeduct și canalizare are un rol foarte important în viaţa noastră pentru 

că ne protejează atât sănătatea, cât şi mediul înconjurător. O realizare importantă 

efectuată de către ÎM ,,RCL Ciorescu” este ridicarea presiunii apei a mai multor străzi 

din com. Ciorescu, care, pe parcursul la mai mulți ani, consumatorii finali nu aveau 

posibilitatea de a folosi apa din motivul presiunii joase. 

Aceste lucrările date au fost efectuate pe străzile: 

Exploatarea fondului locativ de stat și privat, obiectivelor de menire comunală, 
încheiate prin contracte ale obiectelor de menire social-culturală

Păstrarea, îmbunătățirea amenajării fondului locativ, menținerea teritoriilor și intrărilor 
a localităților componente comunei Ciorescu, satele Ciorescu, Făurești, Goian.

Efectuarea controlului asupra realizării și păstrării fondului locativ exploatat, reparația 
rețelelor inginerești de apă, canalizare, energie electrică / termică, schimbarea țevilor 
de scurgere a apelor pluviale din scările bloc, asupra stării sanitare, amenajării și 
înverzirii comunei Ciorescu

Asigurarea păstrării și folosirii fondului locativ, obiectivelor de menire comunală și 
termoficare, prestare la nivel al serviciilor de diferit gen către populație

Asigurarea populației din com. Ciorescu cu apă potabilă, canalizare centralizată, 
transportarea gunoiului menajer

Prestarea serviciilor de transport și a altor servicii persoanelor fizice/juridice.

Sistemul de apeduct - 2639 Sistemul de canalizare - 1529

Sistemul de apeduct - 59 Sistemul de canalizare - 39
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- Str. Libertății, Trandafirilor, Chișinău, Bucuria, Artelor, Serghei Lazo nr. 2, 4 ,4B 

ce se alimentează de la bazinele de acumulare a apei din str. Chișinăului 2A. 

- Str. Sfînta Parascheva, str-la Sfînta Parascheva, Sfatul Țării, str-la Sfatul Țării, 31 

August 1989, Mugurel, Independenței, Tineretului, Frunze care se alimentează de la 

Turnul de apă, amplasat pe str. Sfatul Țării. 

Autoritățile publice locale au un rol important în aprovizionarea cu apă și gestionarea 

deșeurilor, dat fiind faptul că rezultatele privind colectarea şi eliminarea deșeurilor 

depind în mare măsură de capacitatea acestora de a organiza acest lucru, de modalitatea 

de implicare a agenţilor economici şi a societății civile în acumularea resurselor 

financiare. 

Pe viitor ÎM ,,RCL Ciorescu” își propune de a implementa  și alte proiecte, precum: 

1. Elaborarea proiectului de renovare a sistemului central de apeduct. 

2. Construcția sistemului central de apeduct de pe teritoriul comunei Ciorescu. 

2. Îngrădirea teritoriului apeductului central pînă la punctele finale. 

3.Construcția unei noi stații de ridicarea presiunii a apei potabile pentru sectorul 

particular și anume: str-le: Mihai Eminescu, Prietenia, Boris Glavan, Minerilor, Ion 

Creangă, Florilor, Alexei Mateevi, Basistîi, Salcîmilor. 

4. Construcția unei anexe în vederea extinderii spațiului ÎM ,,RCL Ciorescu”. 

 

Managementul deșeurilor  

Tendința de creștere a cantității deșeurilor produse este destul de pronunțată, însă în 

comuna Ciorescu infrastructura şi managementul deşeurilor menajere solide se 

caracterizează satisfăcător. Pe perimetrul comunei sunt amplasate 10 platforme de 

colectare a deșeurilor. Locurile date sunt acoperite cu copertine. Sunt amplasate lăzi 

pentru gunoiul menajer și lăzi pentru colectarea separată a ambalajelor din plastic și 

metal. Conform unui orar stabilit, în fiecare zi se salubrizează și se evacuează gunoiul 

acumulat. Periodic se dezinfectează cu clorură de var, atât lăzile de gunoi, cât și 

platformele.  

În mediul urban, cca 90% din populație are acces la serviciile specializate de 

salubrizare, iar în mediul rural serviciile de gestionare a deșeurilor aproape că lipsesc, 

ceea ce face complicată urmărirea și estimarea volumului lor. Problema principală este 

lipsa întreprinderilor de gestionare a deșeurilor și, drept urmare, transportarea și 
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depozitarea lor neautorizată, depozitarea lor în locuri neconforme standardelor de 

depozitare, astfel că orice depozit de deșeuri reprezintă o sursă importantă de poluare a 

solului și a apelor subterane.   

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, 

valorificare şi eliminare a deşeurilor. Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare 

a deşeurilor revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul “poluatorul 

plăteşte” sau după caz, producătorilor în conformitate cu principiul “responsabilitatea 

producătorului”. Cea mai mare provocare pentru fiecare autoritate publică din R. 

Moldova este asigurarea unor servicii de calitate pentru cetăţeni. Cooperarea 

intercomunitară este o nouă tendinţă care vine ca un colac de salvare pentru primării. 

Serviciul specializat de colectare şi eliminare a deşeurilor este oferit de către  Î.M. “Regia 

Comunal-Locativă Ciorescu”, întreprinderea care deservește populația comunei  conform 

unor tarife stabilite și aprobate de către autoritățile publice locale. 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

În pofida numeroaselor eforturi de asigurare a locuitorilor comunei Ciorescu cu gaze 

naturale necesar uzului casnic, încă mai sunt gospodarii care realizează prepararea hranei 

la aragazuri aprovizionate din butelii de gaz lichefiat /electrice, precum şi la 

cuptoare/sobe cu lemne/cărbune. 

Rata de acoperire a localității cu gaze naturale se constată totuși mai mare în s. 

Ciorescu, care este de 75 %, adică din numărul de 2935 gospodării, doar 753 utilizează 

alte surse de energie termică. Satul Goian, conform registrelor de evidență a gospodăriilor 

are 113 gospodării, dintre care 68 nu au acces la rețeaua de gaze naturale, fapt ce 

constituie 40% aprovizionată cu gaze naturale. Pe lângă faptul că în localitate există un 

număr mare de gospodării ce nu sunt gazificate, mai este și Casa de Cultură, care la fel 

are acces la rețea de gaze naturale însă nu este conectată. Ce ține de localitatea Făurești, 

componentă a comunei Ciorescu din numărul de 192 gospodării, doar 60 (32%) case 

beneficiază de accesul la rețeaua de gaze naturale și la fel Casa de Cultură Făurești, 

Biserica ”Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul”  

Iniţiativa implementării parţiale a Programului de gazificare a localităţilor comunei 

Ciorescu și obiectelor de menire educațională, socială și culturală prezintă interes 

prioritar pentru administrația publică locală. 
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Telecomunicații 

      Posibilitatea de comunicare fără granițe și accesul la internet sunt fundamentale 

pentru societatea modernă. De aceea, companiile și instituțiile investesc în expansiunea 

infrastructurii și a serviciilor de telecomunicații pentru a acoperi toate zonele, inclusiv pe 

cele mai izolate. Principalele companii de telecomunicații ce prestează servicii necesare 

locuitorilor comunei Cioresc sunt Moldtelecom SA, Orange, Sun Communications, 

Starnet, Giganet. În ultimii ani s-au realizat investiții considerabile pentru modernizarea 

rețelelor şi s-a atestat o sporire a numărului de consumatori.  

 

 2.4 Aspectele sociale, educaționale și culturale 

2.4.1 Rețeaua de sănătate 

Sănătatea reprezintă, din punct de vedere social şi economic, o problemă majoră şi 

complexă cu însemnătate pentru dezvoltarea generală economică şi umană. 

Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Ciorescu” activează din 

anul 1984. IMSP„Centrul de Sănătate Ciorescu” administrativ se supune fondatorului - 

Consiliul comunei Ciorescu, iar metodologic - Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal 

Chişinău. Deservirea medicală este pe principiul medicului de familie.  Populaţia 

deservită constituie toți locuitorii din satele Ciorescu, Făureşti şi Goian, cât si un număr 

de pacienți din diverse localități învecinate ale comunei.  

Centrul medical dispune de un nivel mediu de asigurare cu aparataj și utilaj medical 

în stare satisfăcătoare. Instituţia medicală este electrificată, conectată la rețelele de 

telecomunicaţii, inclusiv la reţelele de utilităţi sociale, precum apeductul. Agentul termic 

este furnizat prin intermediul cazangeriei autonome pe bază de gaze naturale.   

  Instituția Medico Sanitară 

Publică din comuna Ciorescu permanent 

se obligă față de pacienți să respecte 

demnitatea vieții umane să manifeste 

compasiune și să îngrijească fără 

discriminare. Să susțină perfecțiunea și 

profesionalismul prin educație, 

cercetare și evaluare. Să promoveze 
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calitatea, echitatea și responsabilitatea. Misiunea instituțiilor medicale este de a oferi 

servicii medicale calitative prin competențe profesionale reprezentând excelență în 

sănătate. Valorile care stau la baza deservirii sunt inovația, corectitudinea, flexibilitatea, 

creativitatea, îmbunătățirea calității vieții. 

La moment în cadrul instituției activează 19 angajați, dintre care - 1 medic șef, 4 

medici de familie, un medic stomatolog, 7 asistente medicale, contabil, registrator, șofer, 

2 infirmiere, sora gospodină. Medicii și asistenții medicali sunt profesioniști pregătiți pe 

toate planurile să susțină demersul pentru buna funcționare, atât de necesare și de 

importante pentru sănătatea locuitorilor comunei, dar și din vecinătate.     

Instituția este dotată cu următoarele cabinete: 

• 4 cabinete a medicilor de familie  

• Cabinet de triaj 

• Cabinet de proceduri 

• Cabinet de fizioproceduri 

• Cabinet de ftiziopulmonologie 

• Cabinet de imunizări 

• Staționar de zi 

• Cabinetul copilului sanătos 

• Cabinet ginecologic  

• Cabinet stomatologic 

 

Servicii acordate de către IMSP„Centrul de Sănătate Ciorescu” sunt: 

1. Servicii profilactice: 

• Supravegherea dezvoltării fizice și psihomotorii a copilului 

• Planificarea familiei 

• Control medical anual 

• Controale medicale periodice 

• Imunizări 

2. Servicii medicale curative 

• Consultație 

• Manopere de mica chirurgie în stările de urgență 

• Tratament în cabinetul de proceduri, staționar de zi, la domiciliu. 

• Tratament injectabil 

• Prescriere de tratament medical și igienico-dietic 

• Monitorizarea tratamentului 

• Investigații paraclinice 
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• Referirea pacientului către specialiștii de profil 

• Asistența medicală la domiciliu 

 

3. Servicii medicale pentru situații de urgență 

• Asistenta medicala in cazul urgențelor medico-chirurgicale 

 

4. Activități de suport 

• Expertiza incapacității temporare de muncă 

• Activități de evidență 

• Organizarea trimiterii la CDDCM 

• Eliberarea și evidența CM. 

 

Majoritatea APL-urilor se confruntă cu resurse financiare limitate ce restricţionează 

abilitatea lor de a investi în infrastructura medicală, rezultând în clădiri vechi şi 

infrastructură depăşită. Comuna Ciorescu este o excepţie, deoarece în anul 2022 a 

reușit să realizeze un șir de obiective propuse pentru îmbunătățirea condițiilor în care 

se prestează aceste servicii medicale, și anume: 

• Procurarea mașinii de serviciu; 

• Reparația anexei vechi a clădirii (schimbarea a 3 uși din interior); 

• Schimbarea ușii la intrare în anexa veche; 

• Reparația capitală a cabinetului de proceduri; 

• Reparația capitală a cabinetului de vaccinare;  

• Reparația staționarului de zi;  

• Reparația coridorului anexei vechi a clădirii. 

 

2.4.2 Sistemul de asistență socială 

Asistența socială desemnează un ansamblu de instituții, programe, măsuri, acțiuni 

profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților 

cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, care datorită unor motive de natură 

economică, socio-culturală, biologică sau psihologică, nu au posibilitatea de a realiza prin 

mijloace și eforturi proprii un mod normal, decent de viață.  

Unul dintre cele mai importante concepte în cadrul asistenţei sociale este incluziunea 

socială, ce este compusă, în viziunea Uniunii Europene, din construirea unei pieţe a muncii 

inclusive, asigurarea unei locuinţe decente pentru toţi indivizii, eliminarea discriminărilor 

indivizilor cu dizabilităţi, a imigranţilor sau a minorităţilor etnice. Serviciile sociale, alături 
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de prestaţiile sociale, precum şi de alte sisteme de securitate socială, intervin pentru 

soluţionarea unor probleme potenţial generatoare de excluziune socială şi au ca beneficiari 

copiii şi familia, persoanele vârstnice, persoanele cu handicap, persoanele fără adăpost, 

persoanele abuzate, persoanele dependente de consumul de droguri, alcool sau alte 

substanţe toxice, bolnavii cronici şi persoanele care suferă de boli incurabile. 

 Persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, singuratice care se confruntă cu situații 

dificile, cu caracter de urgență, se regăsesc și în comuna Ciorescu.  

        Potrivit Rapoartelor sociale anuale se constată creșterea numărului de persoane cu 

dizabilități care beneficiază de servicii sociale comunitare, care la moment constituie 1000 

persoane.  

Situația financiară precară, poate determina dezorganizarea parțială sau totală a 

familiei. Degradarea factorului economic face referire la deficitul bugetar al familiei și la 

raportul inegal dintre venituri și cheltuieli. În aceste cazuri, asistența socială, prin 

intermediul unor persoane competente și cu ajutorul unor instrumente specifice, este 

capabilă să asigure rezolvarea dificultăților pe care indivizii și întreaga comunitate le 

întâmpină.  Statistica cazurilor instrumentate sau aflate în lucru ne demonstrează o creștere 

a numărului de cazuri. La moment în Serviciul de suport monetar, serviciul sprijin pentru 

familii cu copii, asistență personală derulează 158 cazuri, care permanent sunt monitorizate 

de specialiștii din cadrul Direcției Asistență Socială. 

Este deosebit de important să înțelegem rolul asistenței sociale și ce anume oferă ea. 

Asistența socială oferă celor în nevoie posibilități de cunoaștere și de acces la serviciile 

specializate de protecție socială, îi orientează către înțelegerea și utilizarea cadrului 

legislativ de protecție socială, mobilizează comunitatea, persoanele și grupurile în 

dificultate de a influența activ politicile sociale. 

2.4.3 Sistemul educațional 

Educația omului este funcția pe care trebuie să o îndeplinească atât natura proprie a 

ființei umane, cât și comunitatea prezentă în viața acestuia. Procesul educațional, cu reguli 

concrete în acțiuni, prin mișcarea evolutivă reformează și schimbă comportamentul 

societății, astfel formând ierarhia valorilor în raport cu cerințele și necesitățile existente ale 

timpului. Diversitatea factorilor ce contribuie la procesul educațional într-un mediu social 

sunt actorii societății precum – școala sau unitatea de învățământ, societatea în cauză, statul, 
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familia, instituțiile și întreprinderile interesate în promovarea procesului de educație și 

instruire. 

Sistemul de învățământ în realitate este un producător de identități. Prin educație se 

dezvoltă identitatea națională, iar prin calificarea profesională se dezvoltă economia 

națională sau, mai bine zis, identitatea economiei naționale. Atât educația cât și calificarea 

profesională sunt domenii esențiale care urmează a fi apreciate în aceeași măsură și la justa 

valoare. În conformitate cu datele colectate, rețeaua instituțiilor educaționale din comuna 

Ciorescu deține:  

 

INSTITUŢIA PREŞCOLARĂ NR. 220 „LICURICI” 

 Instituţia de educație 

timpurie  nr. 220 „Licurici” se 

află în comuna Ciorescu, strada 

Moldova nr.14. O instituție de 

educație timpurie cu rădăcini din 

anul 1984 cu 320 locuri după 

proiect. Instituția activează cu 14 

grupe de copii – 2 grupe de cresă 

și 12 grupe de grădiniță cu 370 

copii pe lista și frecvența medie 

pe zi de 300 copii.  

Casa de Cultură Goian

Casa de Cultură Făurești

Centrul de Tineret Ciorescu

Gimnaziul nr. 45

Instituția Publică Liceul Teoretic «Nicolae Bălcescu»

Școala de Arte Ciorescu — muzeu istoric

Instituția Preșcolară nr. 220 LICURICI 
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Angajați instituției constituie un număr de 56 persoane (cadre didactice, personal 

auxiliar și tehnic). Actualmente, tipul instituției de profil este general, cu finanțare bugetară. 

Beneficiarii instituției sunt copiii preșcolari cu vârsta între 2-7 ani domiciliați în districtul 

școlar, familiile copiilor, personalul angajat și comunitatea.  

Datorită sprjinului municipal, APL, Fondului pentru Eficiență Energetică și cu 

implicarea părinților au fost realizate în ultimii 5 ani, au fost realizate un șir de lucrări, 

precum utilarea şi dotarea instituției după cum urmează: 

1. Termoizolarea fațadei a fost realizată în parteneriat cu Fondul pentru Eficiență 

Energetică - 2.413.515.75 lei (contribuția APL a constituit suma 567.700,0 lei din suma 

totală); 

2. Reparația acoperișului și a scărilor exterioare în sumă de 283.219,00 lei;                                                                            

3. A fost instalat pavajul în curte, pe trotuare și în pavilioane, s-au efectuat desene lego în 

pavaj 277 m2, în total instalați sunt 2.165 m2, pentru care s-au cheltuit 927.530,40 lei;                                                                                                                           

4.S-a realizat schimbarea țevilor de apă potabilă în subsol - 80.000,0 lei;                                                                                                        

5.Reparație capitală în 8 grupe în sumă de 1.883.293,00 lei;                                                                                                           

6.Pentru schimbarea sistemului nou de încălzire s-au cheltuit suma de 1.043.800,00 lei.                                                                                              

7.Grupele au fost dotate toate cu mobilier în sumă de 196.700,00 lei;                                                                                      

8. S-a procurat veselă și inventar moale pentru copii în sumă de 196.200,00 lei;    

 9. În bucătărie s-a procurat: robot de tăiat legume, mașină de curățat cartofi, dulapuri 

frigorifice - 3 buc, cazan pentru felul întâi (160 l), malaxor pentru aluat, cuptor electric cu 

convecție, congelator -  în sumă totală  de 400.000,00 lei;                                                                                                                                                                                                                    

10. Reparația capitală a spălătoriei, suma totală de 125.155,00 lei;                                                                                                             

11. În spălătorie s-a procurat mașină de spălat și de uscat rufe în sumă de 38.148,00 lei;                                                                                                         

12. Tehnică digitală: laptopuri, printere, televizoare în 14 grupe și la administrație, 

proiector, sumă totală fiind de 297.859,00 lei;                                                                                                                                                                                                                    

13. Reparația capitală a coridoarelor și scărilor interioare de la blocuri în sumă de 

942.964,00 lei;                                                                                                                          

14. Instituția este dotată cu sistem de pază și supraveghere video. 
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Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de organizare a procesului educaţional planificăm în 

viitor: 

✓ Construcția unei săli de sport - 380.000,0 lei; 

✓ Dotarea cu echipament sportiv a sălii sportive - 100.000,0 lei; 

✓ Dotarea cu echipament necesar a sălilor de grupă - 70.000,0 lei; 

✓ Îmbunătăţirea bazei didactice cu materiale specifice care susțin derularea 

curriculum-ului - 80.000,0 lei; 

✓ Dotarea cabinetului metodic cu tablă interactivă - 40.000,0 lei; 

✓ Instalarea aparatelor cu aer condiționat în 14 grupe - 350.000,0 lei; 

✓ Dotarea terenurilor de joacă cu echipament - 600.000,0 lei; 

✓ Reparația gardului 250 m2 din jurul grădiniței - 300.000,0 lei; 

✓ Reparația scărilor spre pavilioane - 150.000,0 lei; 

✓ Dotarea bucătăriei cu mobilier pentru veselă, inventar - 70.000,0 lei; 

✓ Dotarea grupelor cu 20 paturi pliante – 30.000,0 lei. 

 

LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” 

Instituţia Publică Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din comuna Ciorescu, 

municipiul Chișinău, în continuare – „Instituție”, este o instituţie apolitică, non-profit. 

Instituția funcționează din 1971 ca școală Medie de 8 ani (moldo-rusă) din Cricova 

Nouă, raionul Criuleni. Din 27.08.1979, Şcoala Medie de 8 ani a fost reorganizată în Şcoală 

Medie de cultură generală de 10 ani, moldo-rusă. În 30.08.1990, Şcoala Medie moldo-rusă 

este reorganizată în Şcoala Medie nr.76 cu limba română de instruire. 
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     Într-un final din 01.09.2004, Şcoala Medie nr.76, com. Ciorescu, mun. Chişinău 

este reorganizată în Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” cu instruire în limba română. În 

incinta liceului își fac studiile în jur de 800 de elevi, deși capacitatea instituțională este de 

1290 locuri. 

Elevii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” se clasifică în felul următor: 

✓ Ciclul primar – 354 elevi, 12 clase 

✓ Ciclul gimnazial – 398 elevi, 15 clase 

✓ Ciclul liceal – 110 elevi, 6 clase 

În anul de studii 2022-2023 sunt instituționalizați 16 elevi cu dificultăți de învățare și 5 elevi 

cu dizabilități severe, care beneficiază de ajutorul cadrelor didactice de sprijin, curricule 

adaptate sau modificate. Din numărul total de 63 cadre didactice, 44 dețin grad, și anume: 

superior – 7; unu – 14; doi – 23. La fel instituția se mai bucură de 2 doctori în știință.  

Instituția are în gestiune trei autocare școlare: 2 a câte 18 locuri și 1 cu 52 locuri. 

Sunt trasporatați la școală și de la școală circa 250 elevi din localitățile S. Făurești, s. Goian, 

s. Goianul-Nou din districtul de școlarizare a liceului și din s. Boșcana, s. Hrușova, s. 

Zăicana din raionul Criuleni (elevii – 150, sunt școlarizași în liceu la solicitarea părinților). 

Itinerarul rutelor este coordonat cu Inspectoratul de Poliție a mun. Chișinău și r-l Criuleni. 

Prin ordin intern sunt desemnate persoanele însoțitoare – cadre didactice în baza unui grafic. 

Ținând cont de faptul că un copil alimentat sănătos este un copil fericit, administrația 

Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” oferă elevilor în cantina și bufetul școlar  alimentație, 

care este asigurată de către Combinatul de alimentație publică SC Rîșcani. În anul de studii 

2022-2023 este organizată alimentarea: 

 

Elevi clasele V-IX (familii defavorizare) – 71

Elevi care au suportat TBC și cei care au contactat focarele cu TBC, cu Dejunul 
ș Prânzul – 8

Elevi din grupele cu program prelungit, cu Dejunul și Prânzul - 36 ține de 
alimentația

Elevi clasele I-IV, cu Dejunul – 314
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În demisolul clădirii sunt 2 cabinete de informatică, 2 săli sport, 2 ateliere, cantină, 

bufet școlar, sală pentru festivități, cabinet de resurse pentru elevii cu CES, 2 ateliere la 

educația tehnologică pentru fete și băieți, laboratoare la chimie și fizică, blocuri sanitare 

pentru fete și băieți dotate cu boilere pentru apă caldă, garderobe în sala sport nr.1 și vestiar 

pentru 900 locuri, bibliotecă școlară cu 20 locuri pentru lectură. 

În perioada pandemiei activitățile didactice au fost organizate conform Modelului 7. 

Din 30.09.20 activăm conform Modelului 1. În scopul pregătirii instituției pentru 

desfășurarea activității în condițiile pandemiei COVID-19 au fost întreprinse următoaele 

măsuri: 

- Au fost procurate 32 laptopuri (174 mii lei, bugetul instituției) pentru fiecare sală de 

clasă pentru a asigura, la necesitate, activitățile didactice la distanță, online; 

- În scopul asigurării participării elevilor din famili vulnerabile la lecțiile online, au 

fost procurate 25 planșete (14 din bugetul instituției și 11 din bugetul Primăriei Ciorescu) 

- S-a trecut la sistemul de clasă; 

- Au fost elaborate schemele circulației elevilor în cadrul instituției (prin marcaje); 

- În lunile iulie-august a fost organizată instruirea cadrelor didactice (de către un grup 

de profesori din liceu) referitor la utilizarea diferitor platforme educaționale; 

- Toate sălile de studii sunt conectate la Internet; 

- Instituția dispune de cantitățile necesare de dezinfectanți, termometre, covorașe; 

- A fost elaborat graficul igienizări sălilor de clasă și a altor încăperi. 

Nu s-au înregistrat decese ale cadrelor didactice și a elevilor. 

 

GIMNAZIUL NR. 45 

Una dintre instituţiile de 

valoare culturală şi istorică a 

comunei este şi Gimnaziul nr. 45, 

care este situată în unul din parcurile 

satului. 

Primele clase ruse complete, 

I-II şi III-IV, au fost deschise în anul 

1961, cu primele învăţătoare la 
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clasele primare Bodiul Evghenia Onufrievna şi Galuşca Maria Alexandrovna. Începând cu 

anul 1980 în baza şcolii moldo-ruse de 8 ani este creată şcoala medie moldo-rusă. 

În anul 1990 şcoala N 76 a fost divizată în două şcoli: scoala N 76 cu studiere în 

limba română şi şcoala medie rusă N45. La deschiderea şcolii director a fost numită 

adjunctul pe lucrul educaţional Boev Raisa. 

În baza deciziei Consiliului municipal Nr 9/51 din 30 iulie 2010 cu privire la 

modificarea reţelei instituţiilor de învăţămînt, şcoala medie nr 45 a fost reorganizată în 

Gimnaziul nr 45.  În cadrul instituției își fac studiile în limba rusă circa 50 de elevi. 

 

BIBLIOTECA PUBLICĂ TERITORIALĂ CIORESCU 

          Biblioteca Publică Teritorială Ciorescu (în 

trecut Biblioteca sătească din satul Cricova-

Nouă) a fost fondată la 19 septembrie 1966 ca 

filială a Reţelei centralizate de biblioteci din 

raionul Criuleni. Biblioteca avea scopul de a 

promova valorile culturale și naționale prin carte 

si lectură pentru cititorii satului Cricova –Nouă şi 

Goian. În anul 1990 devine filială a Bibliotecii 

Minicipale „B.P. Haşdeu” cu statut de bibliotecă 

comunală care deservea cititorii satelor din componenţa comunei Ciorescu: Ciorescu, 

Goian şi Făureşti. Iar din 15 mai 2000 face parte din componenţa Primăriei Ciorescu. 

Odată cu schimbările în societate, cu dezvoltarea tehnologiilor moderne este supusă 

reformelor şi misiunea bibliotecii a devenit un centru de documentare şi informare, iar 

cititorul tradiţional de carte – beneficiar.  

De-a lungul anilor (de la deschidere până în 1990) activitatea bibliotecii a fost dirijată 

de bibliotecara Juşco Alexandra – o bibliotecară experimentată. Apoi activitatea bibliotecii 

a fost gestionată de bibliotecarele: Tcaciuc Vera, Cebotari Galina, Silchina Axenia. Actualul 

director al Bibliotecii Publice Ciorescu este doamna Guleac Eugenia.  

Biblioteca Publică Ciorescu are misiunea de a fi la dispoziţia comunităţii prin 

serviciile şi programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, 
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instruire, cercetare, învăţare pe tot parcursul vieţii şi recreere ale utilizatorilor și deservește 

anual circa 1000 de utilizatori activi ai bibliotecii. Este un Centru comunitar care oferă acces 

liber și nelimitat la resursele info-documentare tuturor membrilor comunității. 

Profilul colecției Bibliotecii este universal: ediţii de referinţă, monografii, 

beletristică, literatură pe domenii, volume pentru copii. Fondul de publicații constă din peste 

15 mii de volume puse la dispoziţie, fără restricţii, spre consultare tuturor utilizatorilor. 

Biblioteca oferă servicii, pe lângă cele tradiționale, de: 

• Рrоmоvare și valorificare a istoriei localității; 

• Organizare de evenimente de lаnsаrе/рrеzеntаrе, рrоmоvаrе de саrtе sau alte 

documente de bibliotecă; 

• Organizarea, inclusiv on-line, а expozițiilor реrmаmentе și/sau tеmроrаrе de carte, 

artă, istorie sau in оriсаrе alt domeniu de interes соmunitаr; 

• Organizează alte evenimente și activități culturale tematice de interes comunitar; 

•  Organizează рrоgrаmе și activități сu саrасtеr literar, cultural, educativ, social, 

academic, de rесrееrе (întâlniri сu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de 

саrtе, discuții literare, zile de infоrmаrе, ore а poveștilor, mese rotunde etc.) 

• Instruirea utilizatorilor privind cultura informației; 

• lnstruirea nоnfоrmаlă а utilizatorilor în vеdеrеа alfabetizării digitale а acestora. 

Pe parcursul a multor ani Biblioteca Publică Ciorescu a reușit să realizeze multe 

scopuri, precum: 

- Evaluarea bibliotecii. În rezultatul evaluării bibliotecii i s-a conferit categoria a III-a 

de calificare; 

- Reparația sălii de lectură a bibliotecii și dotarea cu mobilier nou (schimbarea 

geamurilor, ușilor, rafturi pentru cărți, mese, scaune, jaluzele); 

- Achiziționarea a 4 calculatoare, oferite prin grantul Corpului Păcii SUA și APL; 

- Programul ”Zilele bibliotecii”, cu genericul ”Biblioteca Publică Ciorescu la 55 de 

ani de activitate”; 

- Serată de suflet pentru doamnele și domnișoarele cu numele Maria din localitate, cu 

prilejul sărbătorii Nașterea Maicii Domnului; 

- Proiectului Internațional ,,PUNGUȚA CU DOUĂ CĂRȚI”; 

- Programul „Copiii din Ciorescu citesc”; 
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- Campania Națională „Citim cu voce tare împreună”, cu prilejul Zilei Mondiale a 

Cititului cu voce tare; 

- Programul Duminica La Bibliotecă; 

- Servicii de instruire pentru utilizatori:    ABC-ul calculatorului”; 

- SMB ”Educație digitală” pentru copii și maturi; 

- Programul estival ”VARA LA BIBLIOTECĂ” 

Pentru viitor sunt propuse spre realizare Proiecte cum ar fi: 

• Extinderea spațiului bibliotecii pentru a crea spații confortabile pentru diferite vârste 

și destinație: sală de evenimente, de lectură, de recreere, multimedia; 

• Dotarea bibliotecii cu IT – proiector, imprimantă color, laminator, calculatoare noi, 

• Reparația capitală a bibliotecii; 

• Achiziționarea mai multor titluri de publicații anual; 

• Cameră de baie 

 

ȘCOALA DE ARTE DIN COMUNA CIORESCU 

În anul 1911, a fost pusă prima piatră de 

temelie a Şcolii de Agricultură, astăzi Şcoala de 

Arte din comuna Ciorescu, monument istoric, şi 

de fapt, începutul constituirii localităţii. În baza 

ordinului Ministerului Culturii din 28 mai 1990 

se deschide Școala de Arte în satul Cricova- 

Nouă, raionul Octombrie a orașului Chișinău, 

actualmente comuna Ciorescu, mun. Chișinău 

în baza filialei Școlii de Muzică din orașul 

Cricova cu un contingent de 212 elevi. Director 

al Școlii de Arte este numit domnul Ciobanu Andrei din data de 1 iulie 1990.  

La moment Școala de ARTE este inclusă în Registrul monumentelor Republicii 

Moldova ocrotite de stat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531 din 22.06.1993. În anul de 

studii 2022-2023 în Școala de Arte, își fac studiile 362 de elevi, care sunt instruiţi de către 

30 de profesori la diferite specialităţi din domeniul artei, unde sunt studiate şi valorificate 
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tradiţiile şi obiceiurile poporului român care studiază următoarele secții:”Muzică”, 

”Teatru”, „Coregrafie”, ”Arte Vizuale”, ”Meșteșug popular”. 

La moment în cadrul şcolii activează 5 secţii: 

La secția „Meșteșug popular” au fost atribuite ore de grup pentru disciplinele: 

Croșetarea, Tricotaj, Țesutul, Design vestimentar, Compoziție, Handmade, unde sunt 

înmatriculați 22 elevi.  Activitatea Școlii de Arte în scopul realizării politicilor educaționale, 

perfecționări calității învățământului și asigurări accesului la serviciile educaționale tuturor 

elevilor școlii, și-a orientat activitatea spre realizarea următoarelor obiective: 

• Propagarea și realizarea educației culturale la elevi prin încadrarea în parcursul 

didactic al Școlii; 

• Formarea cunoștințelor teoretice, deprinderilor practice și orientarea elevilor spre  

noi performanțe deosebite în cadrul studierii domeniilor MUZICALE, artei 

VIZUALE, artei COREGRAFICE, artei TEATRALE, MEȘTEȘUGĂRIT; 

• Dezvoltarea potențialului creativ și a spiritului de lider al elevilor prin încadrarea în 

activitățile din cadrul instituției municipale, naționale și internaționale; 

• Formarea unei atitudini responsabile a elevilor pentru promovarea culturii; 

• Crearea unei imagini pozitive stabilite a Școlii de Arte prin intermediul 

parteneriatului educațional cu instituțiile de învățământ primar, secundar și 

extrașcolar, ONG-uri, comunitate, prin participare la proiecte naționale și 

transfrontaliere. 

La secția „Coregrafie” au fost atribuite ore de grup pentru disciplinele: Dans clasic, Dans modern, Dans 
popular, Exersări colective. Frecvenează secția 66 elevi. 

La secția „Muzică” au fost distribuite ore individuale și de grup pentru disciplinele: Canto, Cor, 
Solfegii, Literatura Muzicii;

La secția „Arta Teatrală” au fost atribuite ore de grup pentru disciplinele: Arta Vorbirii, Măiestria 
actorului, Mișcarea scenică.  Înmatriculați 20 elevi;

Chitară, Vioară, Pian, Instrumente aerofone, Acordeon, Țambal unde frecventează 156 elevi;

La secția „Arte Vizuale” au fost atribuite ore de grup pentru disciplinele: Pictură, Desen, Compoziție, 
Arta decorativă aplicată, Istoria artelor. Au fost încadrați 98 elevi;
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Activitatea Școlii de Arte este condusă de 1 cadru managerial. Activitatea disciplinelor 

este condusă de 33 de cadre didactice (22 de cadre didactice cu activitate de bază și 11 

cadre didactice cu activitate prin cumul). 

 

Grade didactice dețin – 15 cadre didactice, dintre care: 

- Gradul didactic I (unu) – 1 cadre didactice; 

- Gradul didactic II (doi) – 14 cadre didactice 

Problema de bază cu care se confruntă Instituția este deficitul de săli de clasă.  Din 

considerentul că numărul elevilor în Școala de arte, Ciorescu este în creștere și ținând cont 

de faptul că clădirea este un monument istoric, fiind inclusă în registrul de stat al 

monumentelor naționale, nu dispunem de săli de clasă pentru a înmatricula mai mulți elevi.   

Administrația Publică Locală nu are surse suficiente de a efectua reparația capitală a 

clădirii pentru a extinde numărul spațiilor de studio, nu dispune de surse financiare pentru 

susţinerea învăţământului nonformal în procurarea echipamentelor pentru tehnologiile 

informaţionale, instrumentelor muzical, aparate pentru sonorizare pentru desfăşurarea 

procesului educaţional – cultural. Pentru dezvoltarea bazei didactice şi cea tehnico-

materială a instituţiei este necesar: 

Numărul cabinetelor 

 de instruire 

Numărul instrumentelor 

 de studiu 

Prezenţa utilajului  

necesar 

 

Prezenţa mijloacelor 

audio/video 

Sală de Dans – 2 

 

Piane – 11 

Pian digital electric -1 

 

Instrumente 

muzicale  

p/u ocupaţia şi 

predarea 

elevilor 

Centru muzical – 1 

Casetofon – 1  

Amplificator - 1 

 

Sală Festivă – 1 Royal – 1 Proiector Mixer ProF - 1 

Cabinet de Muzică – 10 

Cabinet de Teatru – 1 

Cabinet Arte plastice – 3 

Cabinet Meş. Popular – 1 

Vestiar -1  

 

Chitară – 2 

Vioară – 3 

Cobze – 2  

Acordeon – 1 

Ţambal – 2 

Contrabas – 1  

 Boxe acustice ProF 

– 4 

Alimentator - 1 

 

Activitatea Școlii de Arte

1 cadru managerial

29 cadre cu studii superioare 2 cadre cu studii speciale 2 cadre  - studenți
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Pentru dezvoltarea patrimoniului cultural sunt stabilite următoarele obiective: 

 

    Instituția Extrașcolară, Școala de Arte din comuna Ciorescu are menirea să dezvolte 

potențialul cognitiv, afectiv și acțional al copiilor și tinerilor, să răspundă intereselor și 

opțiunilor acestora pentru timpul liber, de aceea ne propunem pentru viitor să promovăm 

calitatea studiilor cât și cantitatea sălilor de clasă, deoarece prioritățile instituțiile sunt. 

✓ Asigurarea calităţii procesului educaţional în vederea dezvoltării armonioase a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor; 

✓ Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele elevilor; 

✓ Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a calităţii; 

✓ Reconsiderarea managementului la nivelul instituţiei şi colectivului de elevi în 

scopul eficientizării activităţilor şi al adaptării la nevoile beneficiarilor; 

✓ Promovarea strategiilor didactice moderne eficiente de predare-învăţare-evaluare; 

✓ Asigurarea condiţiilor optime de studii şi de securitate; 

✓ Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale; 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea şi dezvoltarea condiţiilor materiale optime pentru desfăşurarea procesului educaţional.

Asigurarea instituției cu instrumente muzicale și de sonorizare, boxe, microfoane, pupitre, 
stative.

Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru sălile de clasă (computer, laptop, proiector, 
ecran).

Crearea unei baze de date metodice digitale cu acces online.

Crearea unei săli festive pentru concerte.

Amenajarea sălii de dans şi a laboratorului teatral pentru elevi.



 

40 

 

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CIORESCU 
 

2.4.4. Tineret și sport

           Centrul de Tineret Ciorescu este o instituție publică pentru tinerii cu vârsta cuprinsă 

între 14-35 ani, subordonată Autoritaților Publice Locale, care prestează servicii gratuite. 

A fost fondată în 2019 și a început activitatea în noiembrie al aceluiași an. Misiunea de 

bază a Centrului de Tineret Ciorescu este de a promova educația non-formală cu învățare 

de la egal la egal. Primul director care reprezenta interesele acestei instituții a fost Smirnov 

Irina care a activat în 

perioada iulie-decembrie 

2019. La deschidere, Centrul 

avea disponibile următoarele 

servicii: animarea timpului 

liber, voluntariat și formarea 

deprinderilor de viață. 
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Centrul oferă participare gratuită la diverse instruiri, sesiuni de informare, 

traininguri de dezvoltare personală și activități social-culturale. Centrul promovează 

servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri, asigură informarea, orientarea, 

consilierea și educarea beneficiarilor, pentru o mai bună integrare socială și profesională a 

tinerilor. Astăzi serviciile de bază ale Centrului de Tineret Ciorescu sunt: animarea 

timpului liber, outreach, formarea deprinderilor de viață, informare și documentare, 

participare și consilierea/orientarea vocațională. 

Centrul a reușit cu susținerea APL-ului să creeze un spațiu sigur pentru tineri și 

potrivit pentru ca aceștia să se afirme, să se dezvolte și să facă schimbări în localitatea lor. 

Activitatea Centrului se datorează proiectelor regionale, naționale și internaționale. De mai 

bine de 3 ani, Centrul de Tineret Ciorescu a participat cu succes în cadrul proiectului You 

Create, al ONG-ului (Organizației Non-Guvernamentale) Terre des Hommes Moldova, 

proiect care vine cu suport metodologic și financiar pentru dezvoltarea Centrului prin 

prisma activităților creative. Astfel, după participarea la 3 ediții, ne-a reușit să amenajăm 

un spațiu in interior pentru tineri, amenajarea unui scuar și dezvoltarea unui program de 

divertisment și creativitate pentru perioada de vara preconizat tinerilor. Centrul este 

susținut și de către Organizația UNFPA, care oferă programe și proiecte de granturi pentru 

capacitarea instituției și dezvoltarea mai multor servicii ale acestora. Pe motiv că Centrul 
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de Tineret este un spațiu prietenos tinerilor, desfășurăm mai multe proiecte ca să 

răspundem necesităților tinerilor din localitate. 

  În viitor ne propunem să ne axăm mai mult pe vizibilitatea Centrului și anume la 

partea exterioară a clădirii care necesită o reparație de reconstrucție, pe partea de 

accesibilitatea tinerilor cu oportunități reduse, pentru a egala drepturile tuturor tinerilor la 

participare civică. Pe motiv că Centrul este amplasat în clădirea Gimnaziului nr. 45, care 

activează deja de mult timp, acesta are nevoie de reparație cât pe interior atât și pe exterior, 

suma se estimează la aproximativ 1 mln de lei.   

Centrul de Tineret preconizează extinderea spațiului pentru a răspunde necesităților 

tinerilor care sunt mereu în creștere, dar și pentru a putea organiza concomitent mai multe 

cluburi de interese, servicii și evenimente. 

Potențialul sportiv al comunei Ciorescu este valorificat la nivel ridicat. În temei, 

tânăra generație, iubește și practică sportul, iar competițiile sportive, meciurile de fotbal și 

volei sunt nelipsite din activitățile localității.  

Echipa de rugby A.O „Rugby Ciorescu” a comunei Ciorescu evoluează an de an şi 

obţine performanţe, participând la toate campionatele Federaţiei de Rugby din Republica 

Moldova. 

Acest gen de sport a luat avânt din 

iniţiativa profesorului de educaţie fizică şi 

sport al şcolii nr. 76 (actualmente Liceul 

Teoretic „N. Bălcescu”), dl Zolotariov 

Gheorghe, care a pus bazele unui gen de sport 

foarte interesant şi de durată în comuna 

Ciorescu.  Prima secție de rugby în comuna 

Ciorescu a fost deschisă de către în 1998, unde 

se antrenau jucători care mai târziu au aparat 

onoarea rugby-ului moldovenesc, jucând în 

echipele naționale a RM, că Ion Cebotari, Curnic Vladimir, Cebotari Denic, Tabarcea 

Eugen, Popa Vitalie, Sirbu Radu, Sirbu Radion, Ciuculianu Aurel și mulți alții În 
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septembrie 1998 dumnealui a creat prima echipă de rugby, toţi membrii, în număr de 25, 

fiind generaţia anilor 1987. 

Recent, a luat sfârșit campionatul Republicii Moldova la rugby-7, categoria de vârstă 

18. Medaliile de aur și titlul de campioni a revenit echipei SSSAR din comuna Ciorescu. 

Complexul Sportiv „Futsal Arena FMF” este unul dintre cele mai moderne edificii 

sportive din Republica Moldova. Inaugurat oficială a complexul sportiv al Federaţiei 

Moldoveneşti de Fotbal (FMF) Futsal Arena FMF a fost în 2014.  

 

Situat la doar 12 km de oraşul Chişinău, complexul sportiv poate găzdui diverse 

competiții fotbalistice şi sportive naţionale şi internaţionale. Futsal Arena FMF are o 

suprafaţă totală de 4694,5 metri patraţi şi include un teren multifuncţional cu dimensiunile 

47m x 26 m, instalaţie de iluminat, tribune pentru spectatori (1302 locuri), locuri pentru 

jurnalişti, fotografi şi operatori video, două tabele electronice de marcaj, sistem de 

sonorizare, patru vestiare complet echipate pentru formaţii (inclusiv două vestiare pentru 

persoane cu dizabilităţi), două vestiare pentru arbitri, camere pentru delegat şi observatorul 

de arbitri, sistem de supraveghere video, punct medical, servicii de catering, sală de 

conferinţă, internet wi-fi gratis, locuri de parcare permanent supravegheate. Pentru 

construcţia complexului UEFA a acordat sprijin în sumă de 4,2 milioane de euro. 

Lion Ciorescu Fight Club 
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         Deschiderea oficiala a clubului sportiv “Lion Ciorescu” s-a desfășurat la data de 

13 octombrie 2018. Clubul Lion Ciorescu dispune de 4 grupe pentru băieți și fete, 

antrenamentele includ tehnici de autoapărare si kickboxing, streching și cardio. 

Lion Ciorescu face parte din familia Lion Fight Academy, președintele căruia este 

Octavian Orheianu. Pe parcursul anilor au reușit să obțină multe victorii la championate 

naționale și internaționale. 

Sportul constituie unul din principiile fundamentale pentru menţinerea modului sănătos 

de viaţă a populaţiei, pentru realizarea acestei sarcini este necesar de a dezvolta acest tip 

de activitate.  

2.5. Cultură, turism și patrimoniu 

Valorificarea patrimoniului cultural reprezintă una dintre misiunile principale ale 

moldovenilor ce se manifestă prin diverse căi: fie prin artă, fie prin muzică, dans, 

meșteșugărit precum și prin intermediul ansamblului practicilor și abilităților moștenite de-

a lungul timpului. Cultura oricărei localități se formează pe baza caracteristicilor ei 

distinctive, pe ceea ce s-a reuşit să se transmită prin de la străbuni, fără a se pierde. În acest 

sens, vorbind despre cultură, merită în primul rând se ne oprim asupra tradiţiilor şi 

obiceiurilor care se respectă în comuna Ciorescu și în zilele noastre.  

Sărbătorile, obiceiurile şi riturile sunt ansambluri de conduite şi de acte repetitive, 

codificate, având o puternică încărcătură simbolică pe care comunităţile umane le practică 

pentru a controla şi reglementa atât relaţiile din interiorul lor cât şi cele cu alte comunităţi. 

O comoară a comunei Ciorescu este Ansamblul etnofolcloric “BASARABENCELE”, care  

ne bucură cu prezența lor practice la evenimentele cum ar fi Ziua Familiei, festivalul 

Cântecului Pascal, Festivalul de Romanțe “Crizantema Albă”, Inaugurarea Bradului de 

Crăciun, Ziua Internațională a Femeii, Hramul satelor Ciorescu “Sfânta Cuvioasa 

Parascheva”, Goian  “Adormirea Maicii Domnului” și Făurești “Sfântul Apostol și 

Evanghelist Ioan Teologul”. 
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Monumentele istorice au și ele o mare valoare pentru poporul nostru deoarece acestea 

fac parte din istoria neamului nostru românesc. Dacă monumentele istorice nu vor fi 

reparate, conservate și vor fi lăsate de paragină, copii copiilor noștri nu vor mai ști despre 

trecutul țări lor. Țara noastră nu va mai avea istorie. Peste mulți ani nu vom mai avea cu 

ce să dovedim că înaintașii noștri s-au luptat pentru această țară, care a trecut prin atâtea 

războaie. Cu timpul poate dispărea din istorie și numele domnitorilor și oamenilor celebri, 

cum ar fi Un Ștefan cel Mare și Sfânt sau Ion Gheorghe Ciorescu, care a fost negustor de 

breasla a treia, de origine grec, locuitor a oraşului Chişinău, care a trăit în sec. al XIX-lea 

şi s-a stins din viaţă în 1887. 

     

                                                                                          

   Monumentul lui Ștefan Cel Mare și Sfînt, s. Ciorescu 

 

Monumentul lui Ion Gheorghe Ciorescu 
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 Țara noastră este plină de istorie, pentru că pe 

jerfa înaintașilor noștri s-a construit o țară și nu una 

oarecare. S-a construit cu prețul vieții, s-a vărsat 

sânge ca noi astăzi să trăim liberi. De aceea este 

bine să se investească în edificiile care încă mai 

sunt în picioare. Ele vorbesc de la sine despre 

trecutul și istoria țării noastre. La fel putem spune 

și despre Casele de Cultură, care pentru mulţi 

casele de cultură de la sate sunt mai degrabă nişte 

vestigii de antichitate sovietică. 

Casa de cultură din s. Făureşti a fost construită la începutul anilor ̒60 ai secolului al XX-

lea. Centrul de cultură dispune de sală de concerte și cabinet de ocupaţii. Tot în cadrul 

cercului activează un cerc dramatic, unul de dans, cercul etnofolcloric, cercul vocal şi din 

2013 cercul vocal-instrumental.  

Casa de cultură din satul Goian a fost şcoala, apoi a fost reconstruită şi transformată în 

grădiniţă de copii. Însă, prin anii 1998-1999, un grup de tineri din sat, a dat start primelor 

activităţi artistice, care s-au desfăşurat în vechea clădire a instituţiei preşcolare. 

  Activităţile artistice care se 

desfăşoară conform programului de 

măsuri cultural-arstistice stabilit şi aprobat 

de primăria comunei Ciorescu sunt 

următoarele: Revelionul, „Să trăiţi, să-

nfloriţi!” (promovarea obiceiurilor de 

iarna), „Sărut, femeie, mâna ta” (concert 

dedicat sărbătorii de 8 Martie), Ziua 

Internaţională a Copiilor, Hramul satului 

Goian, sărbătorit la data de 28 august.  

În comună lipseşte un centru de informare şi promovare a turismului local, precum nu 

există şi politici şi strategii de marketing privind valorificarea turismului local, ceea ce se 

răsfrânge negativ asupra acestui domeniu. În comuna Ciorescu promovarea turismului se 

desfăşoară prin elaborarea materialelor promoționale care includ date şi fotografii a mai 
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multor obiective de acest gen – biserici, muzee, clădiri de arhitectură. Pagina oficială a 

comunei Ciorescu care este o carte de vizită a localității. 

În domeniul promovării culturii accentul trebuie pus pe valorificarea mediului rural, 

orientând eforturile pe câteva direcții:  

✓ Prestarea serviciilor de cazare de tip rural;  

✓  Oferirea unor posibilități pentru vizitatori de a se încadra în activitățile şi 

preocupările rurale;  

✓ Familiarizarea cu folclorul, distracțiile şi tradițiile locale;  

✓ Prezentarea meşteşugurilor şi procurarea produselor meşteşugăreşti, etc.  

✓ Lărgirea traseului turistic local prin promovarea obiectivelor turistice şi colaborarea 

cu raioanele/ localitățile vecine;  

✓ Crearea unui centru informațional turistic care ar avea ca scop promovarea 

turismului în mediul rural;  

✓ Formarea unei baze de date despre obiectivele turistice cu includerea informației 

complete referitor la infrastructura turistică a comunei Ciorescu. 

2.6 Mediul înconjurător și infrastructura de mediu 

2.6.1 Mediul înconjurător (aer, apă, sol)  

         Resursele de apă. Apele subterane formează nivelul apei în dependenţă de straturile 

geologice. Ea nu e pretutindeni de calitate înaltă, adesea ea conţine multe săruri şi în cazul 

când e folosită pentru irigare poate provoca sărarea solului. În acest caz ea e potrivită doar 

pentru adăpare. Circa 50% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă potabilă 

de calitate. Aproape 60% este aprovizionată cu apă prin sistemul descentralizat (fântâni, 

izvoare). De regulă, acestea sunt apele freatice. În ultimul timp, tot mai multă atenție se 

acordă la exploatarea pânzelor de apă de profunzime (arteziene). Calitatea apelor este 

influenţată foarte mult de activitatea umană. Calitatea apei din râurilor mici se 

caracterizează printr-un grad înalt de poluare cu ioni de amoniu, nitriţi, compuşi ai 

cuprului, produse petroliere, fenol, substanţe tensioactive, substanţe ce degradează 

biochimic (CBO5), precum şi printr-un   nivel redus al conţinutului de oxigen dizolvat în 

apă.  
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          Insalubritatea localităţilor vine pe măsura lipsei unor sisteme de evacuare ale  

deşeurilor dar şi odată cu nerespectarea măsurilor elementare de protecţie a surselor de apă. 

Poluarea apelor de suprafaţă este cauzată, în cele mai multe cazuri, de către sectorul 

gospodăriei comunale (ape reziduale epurate insuficient, deversări ale apelor neepurate din 

sistemul comunal, managementul neadecvat al deşeurilor menajere solide), de către 

sectorul agrar (dejecţii animaliere acumulate, depozite de pesticide etc.) şi de către sectorul 

energetic, cum ar fi depozitele de produse petroliere, staţiile de alimentare cu petrol și alte 

surse de poluare continuă.  

         Flora şi fauna au o diversitate relativ mică. Pe pantele dealurilor ce coboară spre râul 

Ichel, afluent al râului Nistru, cresc diferiţi arbuşti, plante, etc.  

Vegetația este reprezentată de plante specifice zonelor de câmpie, cu unele particularități 

de stepă și silvostepă. În total, pădurile și fâșiile forestiere ocupă o suprafață de 11 239 ha. 

Speciile de arbori mai răspândite sunt: stejarul, carpenul, fagul, frasinul, arțarul, plopul, 

salcâmul. Flora este bogată și în plante de cultură agricolă: cerealiere, legumicole, tehnice, 

floricole; pomi fructiferi, viță de vie.  

Pădurile găzduiesc un bogat regn animal. Dintre mamifere se întâlnesc speciile tipice de 

câmpie: vulpea, iepurele, mistrețul, bursucul, țiștarul, iar dintre păsări: vrabia, ciocârlia, 

graurul, pițigoiul, cucul, cioara, potârniche, prepelița, porumbelul de câmp, ciocănitoarea. 

Cele mai răspândite specii de pești din lacuri și iazuri sunt: crapul, sîngerul, novacul, 

carasul, știucă, șalăul, plătica, baboiul, țiparul.     

2.7. Capacitatea instuțională 

Comuna Ciorescu este unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, parte 

componentă a municipiului Chişinău, cu Statut juridic special de autonomie, stabilit prin 

legea organică. Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe 

principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale 

de interes deosebit.  

Administraţia publică locală a comunei Ciorescu se realizează de către consiliul 

comunei, ca autoritate deliberativă şi de primar – dl Ivan Scirpnic, ca autoritate executivă. 

În activitatea sa, aparatul Primarului comunei Ciorescu activează conform prevederilor 
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Constituţiei Republicii Moldova, Decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, Legilor şi 

Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova, Hotărârilor şi Dispoziţiilor Guvernului 

Republicii Moldova, Codului Administrativ, Codului Muncii, Codului Civil, Codului 

Contravențional, Deciziile Consiliului municipal Chișinău, Dispozițiilor Primarului 

General al municipiului Chișinău, Deciziilor Consiliului comunei Ciorescu, Dispoziţiilor 

Primarului comunei Ciorescu precum şi de alte acte normative care reglementează 

activitatea Administrației Publice Locale. 

În aparatul primăriei activează 8 funcţionari publici. Primarul, Viceprimarul, 

Secretarul Consiliului local împreună cu aparatul Primarului, constituie o structură 

funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria comunei Ciorescu, care 

implementează Deciziile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului și soluţionează 

problemele curente ale colectivităţii locale. Sediul primăriei – comuna Ciorescu, str. 

Alexandru cel Bun nr.17. Datorită primarului, sediul primăriei a fost renovat și transformat 

într-o clădire contemporană, comparativ cu aspectul care știrbea din imaginea localității.  

         

 

 

 

 

 

 Primăria c. Ciorescu 2022 Primăria c. Ciorescu anul 2010 
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2.7.1. Consiliul Local Ciorescu 

Consiliul comunei Ciorescu este constituit din 15 consilieri, care: 

➢ elaborează şi aprobă bugetul local, modul de instituire şi de percepere a impozitelor 

şi altor plăţi locale, audiază dările de seamă asupra executării bugetului respectiv în 

condiţiile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova; 

➢ aprobă planuri de amenajare şi de salubrizare a teritoriului comunei; 

➢ atribuie sau schimbă denumirile de străzi, pieţe, scuaruri şi de alte locuri publice la 

aer liber, de instituţii de interes local în condiţiile legii etc; 

➢ probă criteriile de conferire (pierdere) a titlului de cetăţean de onoare a comunei 

persoanelor fizice cu merite deosebite în viaţa politică, economică, socială şi 

culturală a comunei.  

La fel Consiliul comunei Ciorescu decide că bunurile ce aparţin domeniului public de 

interes local să fie date în administrare întreprinderilor şi instituţiilor din teritoriu, să fie 

concesionate, închiriate sau arendate. Înstrăinarea, concesionarea, arenda şi locaţiune, cu 

excepţia locaţiunii imobilelor de locuit, se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile 

legii. În problemele de importanţă deosebită pentru comună poate fi consultată populaţia 

prin referendum local, în condiţiile Codului electoral. În probleme de interes local care 

preocupă o parte din populaţia comunei pot fi organizate consultări, audieri publice şi 

convorbiri, în condiţiile legii. Adunările cetăţenilor, consultările, audierile publice şi 

convorbirile pot fi desfăşurate din iniţiativa primarului sau a consiliului local. Informarea 

locuitorilor privind scopul, data şi locul desfăşurării acestor adunări se efectuează prin 

afişare a diferitor avize. Desfăşurarea adunărilor, consultărilor, audierilor publice şi 

convorbirilor, precum şi toate propunerile se consemnează într-un proces–verbal şi se 

înaintează primarului sau consiliului local.  

Cu toții cunoaștem că înfrățirile între localități sunt oportunități de dezvoltare și resurse 

de creștere economică, de acest fapt a ținut cont și autoritatea comunei Ciorescu. În baza 

acordurilor de colaborare autorităţile administraţiei publice locale Ciorescu și com. Ciurea, 

județul Iași, com. Bezdead, județul Dâmbovița vor avea posibilitatea să beneficieze de 

schimb de informaţii şi experienţă în domenii ca: administraţie publică locală, educaţie, 

cultură, comerţ, industrie, agricultură, protecţia mediului, medicină, turism, sport şi altele. 
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Privind sistemul bugetar, în conformitate cu prevederile legii, privind finanțe 

publice și responsabilității bugetar-fiscale inclusiv și a localităților rurale, se elaborează 

proiectul de buget. Prognoza veniturilor și chletuielilor 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 publice locale 

pentru  realizarea mai multe sarcini.  

Și pentru comuna Ciorescu bugetul rămâne a fi cel mai important act administrativ 

în viaţa publică, deoarece reprezintă o expresie financiară a programului de activitate 

pentru anul viitor, prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale unei 

comunităţi. Elaborarea și aprobarea bugetului reprezintă una din acele probleme majore, 

care poate fi supusă audierii publice.  

Bugetul local pentru fiecare an se elaborează conform prevederilor Legii finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale, Legii privind finanţele publice locale, Legii 

privind administrația publică locală, Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 

Naționale de Descentralizare, Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 

și altor acte legislative, ce reglementează aspectele bugetar-fiscale.  
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Estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2022 a fost afectuată în 

conformitate cu actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează 

activitatea domeniilor respective, cât şi angajamentele de cheltuieli asumate în anii 

precedenţi pentru rambursarea împrumuturilor angajate pe termen lung. La estimarea 

cheltuielilor bugetului local sa ținut cont de următorii factori: 

 

De către consilieri locali și zeci de cetățeni dornici de a cunoaște starea lucrurilor 

sunt organizate dialoguri constructive, care se bazează pe importanța primordială a 

imunizării cât și specificate cele mai stringente probleme ale comunei Ciorescu. Printre 

acestea se numără: lipsa investițiilor pentru crearea condițiilor optime de trai, costurile 

enorme pentru planurile urbanistice, aisgurările medicale pentru familiile numeroase, lipsa 

cadrelor didactice, infrastructura deficitară, autonomie locală, sistemele de apeduct, 

acordarea indemnizațiilor pentru victimele deportărilor.  

2.7.2. Egalitate de gen 

      Egalitatea de gen este un concept care presupune atingerea egalității în drepturi între 

bărbați și femei în multitudinea de raporturi existente prin studierea și eliminarea tuturor 

Necesarul de mijloace pentru achitarea salariilor în sfera bugetară în conformitate cu Legea nr.270/2018 
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Hotărârii Guvernului nr.1231/2018 privind punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, cu 
implementare începînd cu 1 ianuarie 2020, care prevede ajustări a claselor de salarizare și valorilor de 

referință.

Indexarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii, în legătură cu creşterea preţurilor

Indexarea tarifelor la gaze naturale şi energia termică

Normele şi normativele de consum

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum de 4,5% faţă de cheltuielile de remunerare a 
muncii

Contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat în cuantum de 23% faţă de cheltuielile de remunerare a 
muncii

Datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei stabilite conform situaţiei din 01.01.2019

Cadrul legal și cadrul normativ prin care sunt reglementate normele de efectuare a cheltuielilor
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barierelor sociale care vin să împiedice acest lucru. Femeile din comuna Ciorescu încă se 

mai confruntă cu obstacole specifice în educație și pe piața muncii. Atitudinile patriarhale 

persistente le limitează alegerea privind educația și opțiunile de angajare. Femeile se mai 

confruntă și cu practici discriminatorii. Printre acestea se numără disparități salariale 

semnificative în domeniul privat, segregarea pe ocupații cu salarii mai mici, distribuirea 

inegală a muncii și a responsabilităților familiale, și accesul limitat la îngrijirea copilului. 

Femeile care desfășoară activități de antreprenoriat se confruntă cu unele obstacole în 

accesul la credite bancare și la programe de dezvoltare a afacerilor și antreprenoriatului, 

finanțate de stat. 

       Republica Moldova și-a asumat angajamente internaționale și naționale de a promova 

egalitatea de gen și abilitarea femeilor, în particular prin ratificarea Convenției privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) și ale diverselor 

convenții ale Organizației Mondiale a Muncii. De la adoptarea în 2006 a Legii nr. 5 privind 

asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei, a fost implementată o serie de strategii 

și planuri de acțiune naționale, care au promovat egalitatea de gen.  

        Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Ciorescu pentru 2022-2029 își 

propune continuarea susținerea domeniului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

dezvoltate până în acest moment și promovarea la nivel raional a valorilor și principiilor 

nediscriminării pe criteriul de sex, prin măsuri şi acțiuni concrete pe diferite arii de 

intervenţie specifice. Principalele aspecte ale acesteia fiind: 

✓ Promovarea perspectivei de gen în procesul educaţional, combaterea stereotipurilor 

de gen din sistemul de învățământ, prin elaborarea şi implementarea de proiecte 

adresate perspectivei de gen în instituţii de învăţământ, evaluarea gradului de 

percepţie a problematicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi atât în mediul 

şcolar, cât şi în cel extraşcolar; 

✓ Promovarea perspectivei de gen în domeniul afacerilor, creşterea gradului de 

conştientizare a antreprenorilor cu privire la prevederile legale din domeniul 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, creșterea gradului de conștientizare cu 

privire la diferența salarială între femei şi bărbaţi; 

✓ Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța concilierii vieţii de 

familie cu viaţa profesională în vederea realizării echilibrului de gen în cadrul 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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familiei, prin informarea şi conştientizarea bărbaţilor cu privire la importanţa 

implicării lor în viaţa de familie; 

✓ Încurajarea integrării pe piața muncii a femeilor vulnerabile la fenomenul 

discriminării; 

✓ Monitorizarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la procesul de decizie, 

realizarea de analize privind participarea echilibrată a femeilor și a bărbaților în 

procesul de decizie economic, politic, social și cultural; 

✓ Combaterea fenomenului de hărțuire și hărțuire sexuală la locul de muncă, 

combaterea fenomenului de violență de gen. 

        Realizarea acestor prevederi reprezintă o oportunitate pentru comuna Ciorescu de a 

trece de la dezvoltarea instituțională și de reglementare la eliminarea reală a fenomenului 

discriminării bazate pe gen și prevenirii violenței împotriva femeilor și fetelor, în așa fel 

ca efectul acestora asupra inegalității de gen în țară să fie minimizat, iar drepturile femeilor 

să fie realizate pe deplin.  Femeile și bărbații au nevoie de o abordare echitabilă în 

domeniile protecție socială și medicală, precum și infrastructură și servicii relevante. Ei 

trebuie să se bucure de un tratament egal în muncă și remunerare, distribuirea activităților 

domestice și de îngrijire, accesul la bunuri și servicii și livrarea acestora, precum și 

securitate socială. Femeile trebuie să fie promovate în afaceri și să se bucure de facilități 

prin acces la resurse financiare. Trebuie asigurată participarea deplină și efectivă a 

femeilor, precum și oportunități egale pentru a ocupa funcții de conducere la toate nivelele 

procesului decizional. 

2.7.3. Societatea Civilă 

        Una dintre problemele actuale majore este înstrăinarea cetăţenilor faţă de procesul de 

guvernare. În acest context, ca şi în multe altele, societatea civilă constituie un element 

important al procesului democratic. Aceasta le oferă cetăţenilor o cale alternativă, alături 

de cea a partidelor politice şi de cea a lobby-urilor, de canalizare a opiniilor diverse şi de 

asigurare a unor interese variate în procesul de luare a deciziilor. 

        Participarea scăzută a societăţii civile la procesul decizional are la bază o serie de 

cauze, inclusiv carenţe de ordin legislativ privind asigurarea transparenţei decizionale, 

practici instituţionale ce necesită îmbunătățiri semnificative la nivelul APC şi APL, 
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capacitatea redusă a Societății Civile de a participa la procesul de luare a deciziilor, 

deficienţele sistemului educaţional privind cetăţenia democratică, nivelul social economic 

de dezvoltare şi, în consecinţă, lipsa unei clase de mijloc viguroase şi interesate în 

participarea publică, problemele de percepţie prin care participarea publică a ONG era 

privită drept implicare politică, lipsa de programe ale donatorilor, care ar fi stimulat mai 

activ participarea societăţii civile. 

         Una din principalele cauze a spiritului civic redus este lipsa infrastructurii de 

voluntariat suficient de dezvoltată. În procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

Socio-Economică a comunei Ciorescu, Grupul de Lucru și-a propus depistarea și 

implementarea elementelor structurale de bază ale unei infrastructuri de voluntariat – cum 

ar fi centre de voluntariat, reţele de instituţii gazdă şi reţele de firme din business – care să 

suporte toate tipurile de voluntariat.  
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       3.1. Analiza SWOT: Infrastructura de utilități 

 Puncte tari

Instituţii sociale funcţionale

• Existenţa reţelelor de electricitate și telecomunicaţii 

• Existența unei game diversificate de resurse ale solului și subsolului 

• Conectivitatea diversificată și accesibilă cu celelalte regiuni

• Infrastructura transportului diversificată și ramificată

• Sistem de telecomunicații bine dezvoltat inclusiv acces la internet

• Localitățile comunei Ciorescu sunt parțial  gazificate

• Traversarea localității de drumul R6

• Rețea de drumuri locale reabilitate și modernizate/ restul fiind în curs 
de execuție

• Prezența terenurilor care pot fi utilizate pentru dezvoltare şi 
acoperirea nevoilor actuale ale comunei Ciorescu

• Amplasarea a 10 platforme pentru colectarea deșeurilor

Puncte slabe

• Neasigurarea cu agenți termici a tutror edificiilor social-culturale

• Nivelul scăzut de concectare a fondului localtiv a s. Goian și s. 
Făurești la principalile utilități publice 

• Utilaj uzat la stațiilor hidro și termo electrice

• Creșterea rapidă a cantității de deșeuri

• Nivelul redus de sensibilizare a cetățenilor cu privire la depozitarea și 
gestionarea deșeurilor și acțiuni de promovare  protecției mediului

• Deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate, fapt ce 
duce la poluarea apelor (de suprafață și subterane) și solului.

• Reabilitarea insuficientă a drumurilor regionale și locale

• Lipsa mijloacelor de transport adecvate și a căilor speciale de acces 
pentru persoanele cu handicap, în instituțiile social-cultural

• Asigurarea ineficientă cu agent termic a unor edificii social-
administrative și a caselor de locuit din s. Goian și Făurești

3. ANALIZA AWOT SECTORIALĂ 
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Oportunități

• Atragerea investiţiilor externe

• Implementarea proiectelor ce vizează lucrări de reabilitare / extindere / 
construcție a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare

• Existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea 
termică

• Programe naționale de ameliorare a situației în domeniul mediului și 
schimbărilor climatice

• Accesul la proiectele transfrontaliere

• Renovarea drumurilor locale şi amenajarea canalelor de scurgere a 
apelor pluviale

• Extinderea rețelelor de utilități publice în toate localitățile comunei

• Ridicarea nivelului de trai al populaţiei prin aducerea la un nou nivel a 
calităţii întregii infrastructurii sociale

• Identificarea posibilităților de realizare a unui sistem de canalizare 
eficient pentru toate localitățile comunei Ciorescu

Amenințări

• Nivel scăzut de implicare şi informare a cetăţenilor cu privire la 
problemele localităților şi în procesul de luare a deciziilor

• Responsabilitatea redusă a autorităților publice privind crearea utilităților 
publice

• Capacitatea scăzută a populației din regiune de a suporta costurile de 
utilizare și întreținere a infrastructurii reabilitate, modernizate sau nou 
construite datorită nivelului de sărăcie existent

• Gradul insuficient de întreținere a drumurilor rehabilitate

• Suplinirea redusă a paginii electronice cu informație relativă activității 
APL

• Societatea civilă este insuficient implicată în activităţile de ordin social 
a localității

• Lipseşte un sistem de indicatori de performanţă, în bază de analiză a 
resurselor existente, a problemelor şi a oportunităţilor, pe care angajaţii 
să-l atingă în perioade definite de timp.
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       3.2. Analiza SWOT: Capacitatea instituțională 

 

Puncte tari

Existența unui cadru instituțional

Cooperare bună a ADR Centru cu APL de nivelul I și implicarea activă 
a societății civile, mediului academic și antreprenorial în elaborarea 
politicilor regionale

Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru angajati, în 
special cele ce vizează instruirea la locul de munca și cele de tip online 
(e_educație)

• APL-ul dispune  de calculatoare conectate la Internet

• Membrii APL au abilităţi și experiență în domeniul dezvoltării 
proiectelor

• Adunările cu locuitorii localităților sunt petrecute frecvent, în funcție 
de necesitate

• În viziunea cetățenilor, dinamica din ultimii 10 ani este pozitivă în 
soluţionarea problemelor cu care se confruntă localitatea

• Cetățenii  sunt gata să se implice în suportul administraţiei publice  
locale în procesul de implementare a proiectelor

• Securitatea cetăţenilor  asigurată de organele de drept

Puncte slabe

• APL I și II cu capacități și resurse reduse pentru promovarea Regiunii 
de Dezvoltare

• Capacitate redusă a APL în accesarea și valorificarea fondurilor interne 
și externe

• Societatea civilă este insuficient implicată în activităţile de ordin 
social a localităților

• Lipseşte un sistem de indicatori de performanţă, în bază de analiză a 
resurselor existente, a problemelor şi a portunităţilor, pe care angajaţii 
să-l atingă în perioade definite de timp
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Oportunități

Reabilitarea/modernizarea/extinderea unităților de învățământ aflate 
într-o stare avansată de degradare (inclusiv săli de sport, cantine)

Atragerea investiţiilor externe.

• Implicarea mai activă a tineretului în dezvoltarea localității

• Actualizarea informativă a paginii electronice 

• Stabilirea unor contacte durabile și colaborarea cu localități din ţările 
vecine în vederea soluţionării unor probleme comune (proiecte, măsuri 
culturale, schimb de experienţă).

• Participarea membrilor APL în cadrul proiectelor internaţionale, cursuri 
de perfecţionare.

• Gestionarea eficientă a bugetului local

• Optimizarea activităţii APL-urilor

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea caselor de cultură, căminelor 
culturale, bibliotecilor, construcția, eventual transformarea unor clădiri 
abandonate în centre comunitare

Amenințări

• Lipsa resurselor financiare la nivel local, insuficiente pentru sprijinirea 
şi/sau promovarea unor investiţii majore

• Instabilitate legislative

• Salarizare nemotivantă a persoanelor cu studii superioare şi de 
specialitate, care activează în domeniul administrării publice.

• Lipsa ONG-urilor  care s-ar implica în soluționarea problemelor 
satului.
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       3.3. Analiza SWOT: Economie 

 

Puncte tari

• Poziționarea economico-geografică favorabilă și accesibilitatea la 
infrastructura de transport

• Infrastructura de acces favorabilă pentru dezvoltarea mediului economic

• Sprijin pentru accesarea serviciilor dedicate firmelor și tinerilor 
antreprenori

• Disponibilitatea resurselor umane

• Costul scăzut al forţei de muncă

• Ritmul anual de creştere a numărului de întreprinderi în ansamblu pe 
sectorul IMM

• Asigurarea conditiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea de 
investitii în infrastructura locală

• Incurajarea activitatilor mestesugaresti/artizanale, inclusiv de 
comercializare

• Dezvoltarea de activitati economice alternative in mediul rural, inclusiv 
dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a tinerilor

• Sprijin pentru demararea sau dezvoltarea unei afaceri ce vizeaza 
procesarea produselor agricole sau de origine animală

• Terenuri agricole cu potenţial existent pentru obţinerea de produse 
agricole ecologice

• Terenuri agricole preponderent consolidate

Puncte slabe

• Infrastructura de afaceri slab dezvoltată (lipsa incubatoarelor de afaceri, 
parcurilor tehnologice/științifice, centrelor de busines și consulanță).

• Slaba valorificare a resurselor naturale şi a materiilor prime din mediul 
rural.

• Accesul la credite a întreprinderilor mici este scăzut. 

• Lipsa capitalului străin în economia locală

• Ponderea scăzută a numarului de turisti străini

• Resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea 
/promovarea unor investiţii

• Valoarea redusă a investiţiilor străine, comparativ cu potenţialul existent

• Ponderea înaltă a populaţiei antrenate în agricultură. Sectorul serviciilor 
slab dezvoltat

• Slaba implementare a sistemului de asigurare a calității producției 
agricole conform normelor europene

• Investitii  în demararea sau dezvoltarea unei afaceri in domeniul 
acvacultura
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Oportunități

• Valorile potențialului legat de așezarea geografică

• Serviciile de consultanțp pentru realizarea de atart-up-uri de tinerii 
antreprenori,persoane ce domiciliază în mediul rural,persoane 
dezavantajate

• Servicii de consultanță pentru realizarea studiului de fezabilitate, 
analize econimice și financiare, documentații tehnice, studii de peață, 
planuri de afaceri

• Atragerea investițiilor externe

• Stimularea antreprenorilor locali și potențiali (sectorul agricol:frigidere 
industriale,linii de sortare și ambalare, prestări servicii populații, 
industria de producere și prelucrare).

• Stimularea producătorilor locali prin aplicarea tehnicilor și 
tehnologiilor moderne

• Încurajarea și dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat

• Atragerea turiștilor prin deschiderea zonelor de 
agrement,agropensiune,investiții directe în târguri, festivaluri, pieți 
tradiționale și alte manifestări locale

Amenințări

• Nivel scăzut de implicare şi informare a cetăţenilor cu privire la 
problemele localității  şi în procesul de luare a deciziilor.

• Insuficientă informare și educare a populației în legătură cu 
dezvoltarea durabilă a agriculturii și protecția mediului

• Nivelul scăzut al veniturilor populaţiei.

• Capacitatea scăzută de atragere a investiţiilor.

• Incapacitatea de îndatorare a bugetului municipal și imposibilitatea de 
participare în finanțarea programelor, proiectelor sau efectuarea 
lucrărilor destinate dezvoltării economiei locale.

• Nivelul scăzut de receptivitate a populației la programele de finanțare

• Creșterea ponderii muncii ilegale, cu efecte negative asupra pieței 
muncii, economiei locale și asistenţei sociale.

• Scăderea volumului transferurilor făcute de persoanele plecate la 
muncă peste hotarele țării.

• Rata ridicată a dobânzii la credite

• Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea și co-finanţarea 
proiectelor
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3.4. Analiza SWOT: Edificii sociale 
 

Puncte tari

• Rețeaua instituțiilor educaționale  existente în comuna Ciorescu 

• Instituțiile de învățământ sunt modernizate și sunt asigurate cu strictul 
necesar.

• Cadrele didactice sunt motivate pentru dezvoltarea profesională, pentru 
realizarea maximă a potențialului intelectual și creativ

• Rezultate bune ale elevilor la sfîrşitul anului şcolar

• Organizarea  și desfășurarea competițiilor sportive

• Instituția medico sanitară publică dispune de personal calificat

• Resursele umane angajate în cadrul instituțiilor au o pregătire 
profesională bună, cu un grad înalt de calificare profesională

• Grupele de persoane social-vulnerabile sunt sub supravegherea 
asistenților sociali, asistați de lucrători sociali

• Domeniul sportiv în cadrul localității este bine valorificat, cu rezerve de 
diversificare

• Existența unui tezaur  etnografic și folcloric de mare originalitate cu un 
calendar bogat de tradiții și manifestări folclorice

Puncte slabe

• Baza tehnico-materială a instituţiilor de învățământ insuficient extinsă

• Insuficiența cadrelor didactice tinere

• Fonduri insuficiente destinate asistenței medicale şi sociale

• O parte a populaţiei active a migrat în străinătate, copiii acestor 
persoane fiind lăsați în grija bunicilor sau rudelor.

• Inexistența dispensarului veterinar

• Instabilitatea sistemului legislativ privind incluziunea şcolară

• 2 case de cultură nu sunt conectate la energia termică și au nevoie de 
reparație
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Oportunități

• Existența programelor de ghidare în carieră și consiliere 

• Implementarea unor programe complexe de monitorizare a stării de 
sănătate a localnicilor

• Suplinirea personalului medical rezident şi permanent

• Deschiderea unui centru social comunitar

• Implementarea unor programe consistente de asistenţă socială

• Crearea unui ONG axat pe probleme sociale și a tineretului din 
comunitate

• Amenajarea în parcul comunei a locurilor de odihnă, locuri de joacă 
pentru copii și teren pentru practicarea sportului în aer liber.

Amenințări

• Scăderea interesului față de efectuarea studiilor în localitate

• Neglijarea tradiţiilor locale, odată cu trecerea timpului

• Dificultăţi în susţinerea financiară a proiectelor de investiţii cu caracter 
social

• Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea și co-finanţarea 
proiectelor sociale

• Nereceptivitatea față de posibilitatea efectuării unor lucrări concrete în 
teritoriu prin intermediul granturilor străine și accesării fondurilor 
europene

• Nu există persoane care să reprezinte interesele comunităţii în mod 
organizat şi pe o perioadă lungă de timp

• Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia
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4.1. Viziunea 

Strategia de Dezvoltare Durabilă este un concept de planificare foarte dinamic, un 

proces de transformare continuă prin inovare tehnologică, urbanistică sau managerială.  

Dezvoltarea durabilă a comunei Ciorescu este cel mai important motor al dezvoltării 

economice și sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare integrată, care să 

urmărească toate domeniile ce țin de dezvoltare urbană, securitate informațională, eficiență 

energetică, regenerare urbană, mobilitate urbană. 

  Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Ciorescu pentru perioada 2022-2029 

reprezintă instrumentul de planificare a viitorului comunei, având rolul de a stabili o 

viziune integrată pe termen lung asupra dezvoltării durabile a comunității, aplicând 

principiiile coeziunii și competitivității economice, sociale și teritoriale, dezvoltării și 

asigurării de șanse egale pentru toți membrii societății. 

  Strategia de Dezvoltare a comunei Ciorescu este concepută pentru a răspunde 

nevoilor reprezentanților autorității locale și comunității în procesul de îmbunătățire a 

calității și diversității locurilor de muncă disponibile, precum și în procesul de îmbunătățire 

a calității vieții cetățenilor și mediului economic local. Strategia se adresează unei game 

largi de probleme economice, sociale și de mediu ale comunității, care sunt relevante pentru 

a defini și furniza obiectivele necesare obținerii dezvoltării durabile și creșterii coeziunii 

economice și sociale în comuna Ciorescu. 

 

4.2. Misiunea 

Misiunea constă în utilizarea eficientă a întregului potențial uman, economic și 

geografic prin abordare integrată în identificarea necesităților și oportunităților de acțiune 

și investiție, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, inteligente și competitive – 

condiții esențiale pentru creșterea accelerată a calității vieții cetățenilor comunei Ciorescu. 

Misiunea are rolul de a conduce la materializarea viziunii la nivelul anului 2030, limita 

orizontului de planificare al strategiei actuale.  

Este evident că amploarea deosebită a misiunii asumate face ca aceasta să poată fi 

îndeplinită numai prin efortul comun și implicarea tuturor factorilor mediului social, 

4. CADRUL GENERAL AL STRATEGIA DE DEZVOLTARE 



 

65 

 

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CIORESCU 
 

economic şi instituţional ai comunei. Astfel, rolul administraţiei locale este acela de a 

propune şi a asigura cadrul de armonizare a aspiraţiilor şi posibilităţilor actuale pentru 

definirea şi, ulterior, punerea în practică a planurilor și strategiilor concepute în parteneriat, 

prin utilizarea eficientă a resursele financiare și umane și prin atragerea de noi resurse.  

Datorită caracterului dinamic al factorilor şi condiţiilor definitorii la un moment dat 

pentru mediul socio-economic, abordarea privind misiunea viitoare este necesar să fie, de 

asemenea, dinamică, flexibilă, conectată puternic la mediul intern şi extern de manifestare 

a vieţii comunităţii. 

4.3. Valorile 

          Realizarea viziunii strategice şi a misiunii comune va fi asigurată de acceptarea de 

către fiecare locuitor a unui sistem de valori care vor deveni norme de conduită şi atitudine 

pentru următorii nouă ani. În definirea obiectivelor, strategia s-a bazat pe următoarele 

valori: 

❖ Competenţă. Această valoare se va manifesta prin implicarea directă a persoanelor care 

dispun de cunoştinţele şi abilităţile necesare, ce sunt însărcinate cu exercitarea acestor 

atribuţii în vederea soluționări problemelor comunei Ciorescu. 

❖ Profesionalism. Fiecare funcționar public și angajat al aparatului Primăriei din 

localitate trebuie să dea dovadă de profesionalism, pentru a soluționa colectiv 

problemele cu care comunitatea se confruntă. 

❖ Responsabilitate. Dezvoltarea în toate domeniile depinde de oameni responsabili, care 

să-și asume și să îndeplinească în mod sârguincios sarcinile și obligațiile de serviciu. 

❖ Transparenţă. Această valoare este esențială pentru o bună desfășurare a acțiunilor 

planificate. Autoritățile și comunitatea trebuie să aibă o comunicare deschisă și liberă, 

astfel încât procesul să fie înțeles și acceptat de către toți cei implicați. 

❖ Activism. Această valoare este cheia succesului misiunii comune şi trebuie să se 

manifeste prin simţul răspunderii în îndeplinirea obligaţiunilor asumate şi prin 

perseverenţă la toate etapele realizării planului de acţiune. 

❖ Patriotism (local și naţional). Sentimente de dragoste şi devotament față de patrie şi 

de popor, faţă de locul de baştină, precum şi promovarea tradiţiilor şi valorilor comunei 

Ciorescu în timp şi spaţiu. 
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❖ Cooperare. Pentru a îndeplini viziunea și misiunea propusă, este nevoie de a lucra 

operativ pentru binele tuturor, soluționând problemele existente, care îi vizează pe toți 

din comunitate. 

❖ Consultare. Orice acţiune cu impact asupra unei mari părţi a localității va fi discutată 

cu întreaga comunitate şi implementată cu acordul majorităţii. 

❖ Respect reciproc. Atitudine de stimă reciprocă atât în relaţiile de serviciu, oficiale, cât 

şi cele cotidiene. 

❖ Toleranţă. Capacitatea de a respecta opinia fiecăruia și a se abţine în situaţii critice, în 

interesul cauzei comune și a majorităţii. 

❖ Meritocraţie. Alegerea și promovarea persoanelor active și talentate, care lucrează 

pentru comunitate și își îndeplinesc sarcinile în mod responsabil.  

❖ Onestitate. Pentru a ajunge la succes, fiecare participant, în scopul realizării cu succes 

a acestei strategii, trebuie să fie onest și corect, precum și să mențină un caracter integru. 

 

4.4. Obiectivele strategice. Domeniile de Intervenții 

 

          În cazul strategiilor pe termen lung trebuie să se ia în considerare viitoarele rezultate. 

Trebuie luat în calcul și faptul că rezultatul real nu poate fi prevăzut în totalitate, deoarece 

situațiile neașteptate pot și ele să exercite o influiență semnificativă asupra procesului. 

Dezvoltarea comunei Ciorescu poate fi realizată numai în condițiile unei strategii/plan de 

dezvoltare care să stabilească cu claritate pașii și alternativele de dezvoltare a localității. 

Durabilitate. Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru toți locuitorii comunei Ciorescu, dar 

în special pentru persoanele defavorizate, precum și asigurarea unui minim de condiții 

necesare pentru un trai decent, care să asigure sănătatea și bunăstarea tuturor locuitorilor. 

Competitivitate. Se urmărește dezvoltarea economiei proprii în context local, regional și 

național, promovarea unui sector privat productiv și competitiv. 

Sprijin financiar. Facilitarea accesului la un spectru larg de surse de finanțare (pe bază de 

proiecte), pentru a satisface nevoile de investiții și dezvoltare. 
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O bună administrare. Răspunsul rapid și eficient la problemele comunității prin 

responsabilizarea autorităților locale. Organizarea de parteneriate eficace cu societatea 

civilă din regiune. 

Determinarea profilului strategic al comunei Ciorescu presupune identificarea acelor 

elemente ce îi conferă personalitate, identitate și îi pot susține evoluția ulterioară. Analizele 

efectuate au scos în evidență atât aspecte pozitive, ce urmează a fi valorificate, cât și 

aspecte negative, ce pot fi ameliorate prin intervenții de amploare variabilă. Pentru 

realizarea viziunii strategice expuse în Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a 

comunei Ciorescu, activităţile tuturor factorilor implicaţi în procesul de dezvoltare locală 

vor fi orientate spre realizarea acestor  8 obiective strategice: 

❖ Asigurarea integrării funcționale a comunei Ciorescu, prin sprijinirea 

dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare; 

❖ Stabilirea direcțiilor de dezvoltare prioritară a diferitelor sectoare de 

activitate, stabilirea programelor ce au ca finalitate concretă creșterea 

calității vieții membrilor comunei;  

❖ Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educaţie; 

❖ Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a accesului populației la 

acestea, prin optimizarea sistemului de sănătate; 

❖ Orientarea structurii de asistenţă socială spre standardele internaţionale 

din sfera protecţiei sociale a diverselor categorii de populaţie a comunei 

Ciorescu; 

❖ Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement, 

punerea în valoare a patrimoniului cultural al comunei; 

❖ Protecţia mediului ambiant, informarea şi implicarea populaţiei în vederea 

utilizării raţionale a resurselor naturale; 

❖ Întărirea capacității administrative în vederea asigurării unui proces 

decizional coerent, eficient și transparent, implicarea societății civile în 

dezvoltarea comunei Ciorescu. 
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          Scopurile și obiectivele de dezvoltare a comunei Ciorescu se pot realiza doar în 

cadrul unei strategii care stabilește și descrie cu claritate căile și alternativele de dezvoltare 

a localității. În funcție de alternativele de dezvoltare expuse, se stabilește şi structura 

cursurilor de calificare a funcţionarilor din APL. 

           Realizarea obiectivelor de dezvoltare socio-economică durabilă va lua în 

considerare următoarele criterii: 

 

Posibilitatea strategiei și a planurilor de acțiune de a răspunde la nevoile, utilizând 

eficient resursele de care dispune comuna Ciorescu este un elemente-cheie în realizarea 

obiectivelor majore ale strategiei. Un alt criteriu de bază al actualității strategiei îl 

reprezintă ajustarea acesteia la viziunea tinerilor antreprenori și generații.  

Pentru fiecare domeniu de planificare, există 3 niveluri: 

 

            Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Ciorescu pentru perioada 

2022–2029 are cel puțin 7 trăsături caracteristice care se recomandă managerilor: 

Coeziunea și 
solidaritatea 
cetățenilor

Puterea 
comunității

Dezvoltarea 
durabilă

Obiective de 
calitate 

globale locale

Nivel statistic - pe 
termin lung

Nivel statistic - pe 
termen mediu

Nivel de proiectare -
pe termen scurt

7 
Caracteristici

Imaginea 
viitorului

Orientarea spre 
progres

Flexibilitate Activitate
Crearea 

acțiunilor
Creativitate

Orientarea 
spre câștig
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              Obiectivele de bază de dezvoltare durabilă ale comunei Ciorescu constau în 

reducerea sărăciei, dezvoltarea infrastructurii de bază a localității, protecția mediului, 

întărirea coeziunii sociale și regenerarea rurală. 

             Elaborarea strategiei de dezvoltare Socio-Economică pornește de la următoarele 

realități: 

 

Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comueni Ciorescu, 

depinde, în mare măsură, de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare 

şi monitorizare acestuia, de prezenţa unei coaliţii încheiate în societate. În procesul 

realizării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei vor fi implicaţi mai mulţi 

actori locali, regionali, naționali și internaționali, fiecare îndeplinind un rol specific în 

realizarea acţiunilor planificate. Aceşti actori sunt:  

 

Îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale 

populației.

Ridicarea standardului 
calitativ a aspectului 
comunei Ciorescu, al 

construcțiilor, 
serviciilor și al 

imaginii în general.

Oferirea de 
oportunități pentru 

intervenția sectorului 
privat în proiecte, fie 
sub forma investițiilor 

directe în proiecte 
izolate, fie sub forma 

parteneriatelor sau 
consultărilor 

permanente între 
parteneri

Adaptarea la 
inevitabilele schimbări 
care au loc în comuna 

Ciorescu

➢ Administraţia publică locală (Consiliul municipal și Consiliul local) 

➢ Comunitatea Locală - locuitorii comunei Ciorescu şi instituţiile publice 

locale 

➢ Societatea civilă (ONG, femeile, tineretul, pensionarii, organizaţiile 

confesionale şi profesionale) 

➢ Agenţii economici 

➢ Structuri externe (Agențiile de Stat, Organizaţiile internaţionale, 

Guvernul). 
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Ciorescu 

poate fi divizată convenţional în 3 etape: 

 

           Adoptarea Strategiei de Dezvoltare. În cadrul acestei etape, Strategia de Dezvoltare 

va fi supusă dezbaterilor publice. După dezbatere, al cărei scop este ajustarea propunerilor 

şi recomandărilor făcute, Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Ciorescu va 

fi înaintată spre aprobare Consiliului local. După aprobarea strategiei, Primăria va 

coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind realizarea strategiei 

în conformitate cu Strategia de Acţiuni. 

 

         Implementarea Strategiei de dezvoltare se va efectua prin realizarea propriu-zisă a 

acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi proiectelor concrete recomandate. Pentru fiecare 

acţiune și proiect vor fi stabilite obiective, planul activităţilor necesare, perioada de 

desfăşurare (durata), responsabilii şi partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, vor 

fi identificate/concretizate şi asigurate sursele de finanţare a proiectelor propuse spre 

implementare. 

 

        Monitorizarea Strategiei de dezvoltare. În perioada de implementare, responsabilii de 

realizarea planului de acţiuni vor raporta îndeplinirea activităţilor, proiectelor şi atingerea 

obiectivelor specifice. Monitorizarea proiectelor, acţiunilor şi strategiilor se va efectua prin 

intermediul Indicatorilor de implementare stabiliţi. În cazul în care se vor identifica devieri 

de la Planul de acţiuni se vor iniţia măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan. 

         Realizarea cu succes a acţiunilor propuse Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică 

a comunei Ciorescu poate fi împiedicată de prezenţa anumitor riscuri şi impedimente. 

Riscurile şi impedimentele aferente implementării Strategiei de dezvoltare pot fi divizate 

în două categorii: (a) interne şi (b) externe. 

 

4.5. Etape de implementare 

 

 4.6. Riscuri şi impedimente în procesul de implementare, metode de preîntâmpinare 
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       RISCURI DE IMPLEMENTARE INTERNE 

Domeniul   Descriere 

 

Managementul 

implementării 

Planului strategic 

❖ Confruntări de interese privind implementarea planului 

strategic. 

❖ Experienţă insuficientă în elaborarea, promovarea şi 

gestionarea proiectelor de dezvoltare de anvergură. 

❖ Prevalarea intereselor personale. 

❖ Resurse financiare limitate. 

 

 

Parteneriat 

❖ Cooperarea slabă a autorităţilor publice locale cu sectorul 

de afaceri şi comunitatea. 

❖ Indiferenţa şi neimplicarea populaţiei în susţinerea 

activităţilor de dezvoltare a localității. 

❖ Lipsa de experienţă a structurilor societăţii civile şi 

neimplicarea lor în soluţionarea problemelor comunităţilor. 

❖ Neimplicarea partenerilor rezidenţi şi nerezidenţi. 

 

 

Dezvoltarea economică 

❖ Lipsa interesului din partea comunităţii de afaceri în 

dezvoltarea bazei economice locale. 

❖ Dependenţa sectorului agrar de condiţiile climaterice. 

❖ Posibilităţile financiare reduse ale APL şi ale agenţilor 

       economici pentru a efectua investiții. 

❖ Nivel scăzut de acumularea impozitelor. 

❖ Capacitatea redusă de cumpărare. 

 

 

Dezvoltarea Socială 

❖ Resurse limitate pentru acordarea asistenţei sociale. 

❖ Degradarea continuă a condiţiilor de trai a populaţiei. 

❖ Emigrarea forţei de muncă. 

❖ Îmbătrânirea demografică. 

❖ Lipsa sprijinului comunităţii în renovarea obiectelor de 

infrastructură socială. 
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Dezvoltarea Mediului 

❖ Indiferența populaţiei față de conştientizarea pericolului în 

urma folosirii apei poluate asupra sănătăţii lor. 

❖ Lipsa doritorilor de a presta servicii de salubrizare. 

 

       

RISCURI DE IMPLEMENTARE EXTERNE 

Domeniul Descriere 

 

Cadrul politico-juridic 

❖ Instabilitatea politică 

❖ Schimbări fregvente în structura administrativă națională 

(la nivelul administrației centrale și locale) 

❖ Contradicţia şi inconsecvenţa legislaţiei în vigoare 

 

Relaţiile cu partenerii 

externi 

❖ Lipsa conlucrării cu autorităţile publice municipale şi 

centrale. 

❖ Micşorarea cuantumului transferurilor de la bugetul 

local. 

 

 

      Starea economiei 

❖ Indisponibilitatea alocării fondurilor de cofinanțare a 

proiectelor (din bugetele locale sau bugetul de stat). 

❖ Dificultăți în planificarea multianuală a bugetelor. 

❖ Inaccesibilitatea pieţelor de desfacere de peste hotare. 

❖ Infrastructură de afaceri slab dezvoltată. 

  

 

 

La fel au fost identificate pericolele majore ce pot împiedica implementarea 

activităţilor planificate şi posibilităţile de aplanare a acestora. 
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Riscuri Metode de implementare 

Indiferenţa membrilor 

comunității 
❖ Organizarea adunărilor generale. 

❖ Organizarea audierilor publice. 

❖ Organizarea meselor rotunde şi a şedinţelor tematice. 

❖ Prezentarea exemplelor de succes. 

❖ Desfăşurarea concursurilor tematice. 

 

Insuficienţa resurselor 

financiare 
❖ Participarea la concursuri de proiecte. 

❖ Iniţiative ale agenţilor economici prin crearea şi dezvoltarea 

parteneriatelor. 

❖ Crearea unor ONG-uri. 

❖ Contribuţia populaţiei. 

❖ Aportul donatorilor. 

 

Lipsa specialiştilor ❖ Pregătirea specialiştilor. 

❖ Motivarea specialiştilor. 

❖ Colaborarea cu organizaţiile specializate. 

❖ Colaborarea cu instituţiile de învăţământ. 

❖ Pregătirea în teritoriu. 

 

Informarea redusă a 

populaţiei 
❖ Utilizarea mijloacelor mass-media. 

❖ Plasarea avizelor. 

❖ Organizarea adunărilor și seminarelor. 

❖ Publicarea buletinelor informative. 

❖ Plasarea informaţiilor pe pagina electronică a localităţilor din 

comuna Ciorescsu. 

❖ Montarea panourilor de informare. 

 

Migrarea populaţiei ❖ Crearea noilor locuri de muncă. 

❖ Îmbunătăţirea sferei sociale.  

Instabilitatea politică ❖ Informarea privind programele politice. 

❖ Colaborare cu partidele politice. 

❖ Prezentarea propunerilor în cadrul întrunirilor. 
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 Procesul de monitorizare a strategiei constă în:  

 

În scopul asigurării transparenţei procesului de implementare, precum şi a 

participării locuitorilor în implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 

comunei Ciorescu, prin dispoziția primarului va fi creat grupul de lucru, în care vor fi 

incluși cetățeni de diferite vârste, din localitățile comunei. Grupul de lucru va contribui la 

antrenarea cât mai activă a tuturor locuitorilor în rezolvarea obiectivelor Strategiei, cât şi 

în procesul de luare a deciziilor privind implementarea proiectelor din cadrul Strategiei, 

astfel consolidându-se societatea civilă. 

          Atribuţiile Grupului de lucru vor consta în: 

 

evaluarea atingerii 
obiectivelor strategice şi 

obiectivelor specifice 
care va fi realizată prin 

intermediul indicatorilor 
de implementare

raportarea 
rezultatelor 

evaluării

Planificaraea și 
realizarea activităților 

de implimentare în 
sector a Strategiei

Stabilirea legăturii 
directe între sector și 

Comisia de 
Implimentare

Coordonarea 
activităților  de 

implementare în sector

 5.1. Cadrul instituțional de monitorizare 

 

Planificarea și 

realizarea activităților 

de implementare în 

sector a Strategiei 

Stabilirea legăturii 

directe între sector și 

Comisia de 

Implementare 

5. MONITORIZAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ 



 

75 

 

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CIORESCU 
 

 

         Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Comisia pentru 

Implementarea Strategiei (în continuare CIS). CIS va fi creată cu statut de Comisie 

obştească pe lângă Consiliul local şi Primărie în componenţa căreia va fi asigurată 

reprezentarea tuturor factorilor implicaţi în dezvoltarea comunei, inclusiv membrii 

Consiliului Participativ: 

 

            În implementarea strategiei, responsabilităţile de bază ale CIS vor fi: 

       

• Consiliul local (preşedinţii comisiilor consultative de specialitate şi secretarul 

Consiliului); 

• Primărie (Primarul, specialistul în domeniul regimului funciar şi contabilul 

şef); 

• Comunitatea oamenilor de afaceri (directorii sau reprezentanţii principalilor 

structuri economice); 

• Instituţiile educaţionale (directorii gimnaziului/ liceului şi al grădiniţei de 

copii); 

• Organizaţiile non-guvernamentale (reprezentanţi ai ONG-lor ce activează). 

 

✓ Planificarea implementării acţiunilor. 

✓ Elaborarea şi promovarea adoptării deciziilor privind acţiunile de implementare. 

✓ Coordonarea activităţilor de implementarea acţiunilor şi proiectelor de dezvoltare. 

✓ Coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare alternative în scopul 

realizării problemelor identificate. 

✓ Monitorizarea implementării planului de acţiuni. 

✓ Elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către Consiliul local. 

✓ Acordarea asistenţei tehnice şi consultative în toate domeniile. 

✓ Elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare. 

✓ Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunei Ciorescu. 

✓ Elaborarea şi iniţierea modificărilor în planul strategic. 
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CIS îşi va desfăşura activitatea în şedinţe care vor avea loc cel puţin o dată pe lună. 

Un rol important în procesul de implementare a Strategiei îl are Consiliul local, care 

se va ocupa nemijlocit de monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a 

Strategiei de dezvoltare socio-economică a comunei Ciorescu. Competenţele Consiliului 

se vor axa pe:  

 

 

 

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de 

către persoanele responsabile a rapoartelor trimestriale către CIS, privind realizarea 

planului de acţiuni şi a obiectivelor specifice. Anual, CIS va prezenta Consiliului raional 

raportul de evaluare a implementării Strategiei. 

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de 

performanţă. Pentru fiecare acţiune planificată sunt stabiliţi anumiţi indicatori de 

implementare care vor fi monitorizaţi. În baza informaţiilor furnizate de la responsabilii de 

implementare, beneficiarii sau instituţiile specializate, se va stabili nivelul şi gradul de 

implementare a acţiunilor şi atingerea obiectivelor fixate.  

 

• Coordonarea activităţilor de antrenare a populaţiei în acţiunile de 

realizare a proiectelor; 

• Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenţei 

în activitatea APL; 

• Încurajarea voluntarilor în diverse activităţi publice; 

• Stimularea şi coordonarea conlucrării actorilor comunităţii în realizarea 

obiectivelor comune ale Strategiei; 

• Parteneriatul cu APL, ONG, agenţii economici în ceea ce priveşte 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei de dezvoltare socio-

economică a Consiliului local Ciorescu 

 

 5.2. Raportarea şi indicatorii de monitorizare 
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Obiectiv Strategic 1. Asigurarea integrării funcționale a comunei Ciorescu în spațiul regional, 

național, transfrontalier, prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare. 

NR              PROGRAM INDICATORII DE MONITORIZARE 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Elaborarea şi 

implementarea 

sistemului de măsuri 

pentru 

reabilitarea drumurilor, 

iluminatului stradal 

❖ Program de reabilitare a drumurilor locale elaborat şi 

aprobat. 

❖ Nr/km de drumuri locale renovate în variantă asfaltată 

și a celor renovate în alte variante. 

❖ Nr/km de drumuri cu trotuar pavat. 

❖ Lungimea canalelor de scurgere a apelor pluviale 

amenajate. 

❖ Program de iluminare stradală a drumurilor elaborat şi 

aprobat. 

❖ Nr.de piloni electrici noi montați. 

❖ Stațiile electrice de transformare din perimetrul 

comunei renovate. 

❖ Nr de piloni cu felinare econome daţi în exploatare în 

termenii planificaţi. 

❖ Nr/km de drumuri agricole întreţinute /amenajate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Extinderea reţelelor 

inginereşti 

de alimentare cu apă 

potabilă şi 

canalizare 

❖ Program elaborat de creare a reţelei inginereşti de 

canalizare. 

❖ Implementarea şi darea în exploatare în termenii 

planificaţi a reţelei inginereşti de canalizare. 

❖ Lungimea totală a reţelei de canalizare dată în 

Exploatare. 

❖ Nr. de gospodării conectaţi la canalizare. 

❖ Nr. de edificii sociale conectate la canalizare. 

❖ Gradul de racordare la apeduct şi canalizare a caselor 

de locuit. 

❖ Program elaborat de extindere a rețelei inginerești de 

apeduct. 

❖ Implementarea și darea în exploatare în termenii 

planificați a rețelei extinse de apeduct. 

❖ Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei. 

❖ Numărul de gospodării conectate la rețeaua de apeduct. 
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❖ Volumul mediu de apă potabilă furnizată unui locuitor 

pe lună. 

❖ Nr. de măsuri întreprinse în vederea construcției şi 

eficientizării funcţionării staţiei de tratare a apei. 

❖ Apa din fântânile arteziene/de tip mină îmbunătăţită. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Extinderea reţelelor 

inginereşti 

de aprovizionare cu gaze 

naturale 

❖ Măsuri întreprinse în vederea extindere a rețelei de 

gazificare a localităților  

❖ Nr. de gospodării conectate la reţeaua de gaze naturale 

în urma implementării proiectului de gazificare. 

❖ Gradul de racordare la reţeaua de gaze naturale a 

caselor de locuit noi conectate la rețea. 

❖ Lungimea totală a reţelei de distribuţie a gazelor 

naturale. 

❖ Volumul mediu lunar de gaze naturale furnizat unei 

gospodării. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Asigurarea cu agent 

termic a 

edificiilor sociale, 

diversificarea 

surselor energetice 

❖ Măsurile întreprinse în vederea asigurării instituţiilor 

social administrative cu apă caldă ca urmare a instalării 

panourilor solare. 

❖ Nr. de instituţii asigurate cu apă caldă ca urmare a 

instalării panourilor solare. 

❖ Economia de mijloace financiare a instituţiilor ce au 

diversificat surselor energetice de asigurare cu agent 

termic. 

❖ Nr. de instituţii asigurate cu apă caldă ca urmare a 

instalării panourilor solare. 

❖ Proiect de reabilitare termică a edificiilor publice. 

 

Obiectiv Strategic 2. Stabilirea direcțiilor de dezvoltare prioritară a diferitelor sectoare de 

activitate, stabilirea programelor ce au ca finalitate concretă creșterea calității vieții 

membrilor comunei Ciorescu 

NR           PROGRAM INDICATORII DE MONITORIZARE 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Nr. de programe și proiecte accesate. 

❖ Nr. de surse de finanţare externe atrase. 



 

79 

 

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CIORESCU 
 

 

 

 

 

1 

 

 

Diversificarea şi 

susţinerea 

micului business 

❖ Sumele de finanţare externe atrase în programele 

accesate. 

❖ Diversificarea activităţilor economice. 

❖ Volumul investițiilor în sectorul de producere. 

❖ Nr. de întreprinderi noi-create. 

❖ Nr. de activităţi meşteşugăreşti şi artizanale lansate. 

❖ Nr. locurilor de muncă noi create. 

❖ Nr. de parteneriate stabilite, contracte semnate. 

❖ Volumul produselor şi mărfurilor comercializate. 

❖ Volumul investițiilor în sectorul servicii. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

agricole 

❖ Nr. târgurilor și expozițiilor vizitate. 

❖ Nr. unităților tehnice procurate. 

❖ Nr. de tehnici și tehnologii moderne aplicate în 

agricultură 

❖ Km de apeduct pentru irigare construiți și dați în 

exploatare. 

❖ Suprafața terenurilor irigate. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Valorificarea terenurilor 

agricole şi a producţiei 

agroalimentare 

❖ Nr. de asociaţii agricole noi-înfiinţate. 

❖ Nr. de întreprinderi noi-create în sfera agricolă. 

❖ Creşterea procentului de consolidare a terenurilor 

agricole. 

❖ Nr. punctelor de colectare şi achiziţionare a producţiei 

agricole create şi funcţionale. 

❖ Crearea piețielor agroalimentare în localitățile comunei. 

❖ Creşterea cantităţii producţiei agroalimentare locale 

comercializate. 

❖ Nr. programelor de care au beneficiat producătorii 

agricoli. 

 

 

 

 

4 

 

Valorificarea 

potenţialului 

turistic al comunei 

Ciorescu 

❖ Plan local de măsuri de dezvoltare a turismului elaborat 

şi aprobat. 

❖ Nr. de agropensiuni, unități de cazare, deschise și 

funcţionale. 

❖ Nr. locuri de muncă noi deschise ca urmare a lansării 

activităţii turistice. 
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❖ Nr. mediu de turişti ce vizitează comuna Ciorescu 

❖ Venitul obţinut de către APL şi agenţii 

economici/populaţie ca urmare a lansării activităţii 

turistice. 

 

Obiectiv Strategic 3. Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educaţie. 

NR PROGRAM INDICATORII DE MONITORIZARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Dezvoltarea unui 

învăţământ şcolar şi 

preşcolar local 

competitiv 

❖ Nr. de săli amenajate şi dotate cu mobilierul, 

echipamentul şi utilajul necesar. 

❖ Nr. de unităţi de tehnică de calcul, mobilier, utilaj 

procurate. 

❖ Nr. de materiale didactice achiziționate, necesare. 

desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

❖ Nr. de cărţi care satisfac necesităţile curricumului şcolar 

achiziţionate. 

❖ Procentul de cărţi în raport cu numărul necesar pentru 

acoperirea necesităţilor curriculare. 

❖ Nr. de programe lansate spre diminuarea migrării 

cadrelor didactice. 

❖ Nr. de cadre didactice stabile. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

destinate copiilor 

❖ Teren de joacă amenajat conform normelor de securitate 

și necesităților copiilor. 

❖ Număr de elemente de joacă pentru copii amenajate pe 

teritoriul terenului de joacă. 

❖ Numărul sălilor de studii asigurate cu iluminat artificial. 

❖ Starea tehnică bună la început de an şcolar a instituțiilor 

de învățământ școlar /preşcolar. 
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Obiectiv Strategic 4. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a accesului populației la 

acestea, prin optimizarea sistemului de sănătate 

NR PROGRAM INDICATORII DE MONITORIZARE 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea stării de 

sănătate 

a populaţiei din comuna 

Ciorescu 

 

❖ Numărul de utilaj şi echipament medical achiziţionat în 

cadrul CS din comuna Ciorescu. 

❖ Nivelul de eficiență a utilizării noului echipament 

medical procurat. 

❖ Calitatea și activitatea personalului medical rezident și 

permanent. 

❖ Nr. serviciilor medicale noi prestate locuitorilor comunei 

❖ Nr. de pacienţi ce au beneficiat timp de 1 an de servicii 

medicale prestate la instituțiile de sănătate din localități. 

❖ Nr. de programe de educaţie sanitară pentru copii, tineri, 

adulţi şi vârstnici implementate. 

 

 

Obiectiv Strategic 5. Orientarea structurii de asistenţă socială spre standardele internaţionale 

din sfera protecţiei sociale a diverselor categorii de populaţie a comunei 

NR PROGRAM INDICATORII DE MONITORIZARE 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

Asigurarea unei calităţi 

a vieţii la un nivel 

decent facilitând accesul 

spre serviciile sociale 

adecvate 

❖ Asigurarea, fără nici un fel de discriminare a unor 

servicii sociale eficace, accesibile, sustenabile 

centrate pe nevoile individuale ale beneficiarilor 

❖ Implicarea activă a beneficiarilor și a familiilor 

acestora în planificarea, acordarea și evaluarea 

serviciilor sociale 

❖ Utilizarea de mijloace de informare și comunicare 

corecte, transparente și accesibile 

❖ Asigurarea confidențialității și securității datelor și 

informațiilor personale 
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   2 

 

 

Dezvoltarea sistemului 

de asistență socială 

pentru combaterea 

sărăciei și a excluziunii 

sociale 

❖ Crearea Centrelor de asistență și recuperare 

❖ Dezvoltarea serviciilor de asistență și suport 

❖ Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități 

❖ Centre rezidențiale pentru copii separați temporar sau 

definit de părinți; centre de plasament, case tip 

familial 

❖ Adăposturi de noapte 

❖ Centre maternale 

❖ Cantine sociale 

❖ Centre de consigliere pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie 

❖ Implicarea voluntarilor 

 

 

Obiectiv Strategic 6. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement, 

punerea în valoare a patrimoniului cultural al comunei Ciorescu 

NR PROGRAM INDICATORII DE MONITORIZARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii necesară 

pentru desfăşurarea 

activităţilor culturale 

❖ Proiectarea și darea în expluatarea a localului pentru 

festivități și agrement. 

❖ Nr. de servicii prestate în incinta sălii de festivități și 

agrement. 

❖ Nr. anual de beneficiari ai serviciilor Centrului pentru 

copii și tineret. 

❖ Nr. de manifestări petrecute în incinta sălii de agrement. 

❖ Venitul mediu anual încasat din activitatea sălii de 

festivităţi. 

❖ Transformarea vechii grădinițe în Centru pentru tineret. 

❖ Inventarul echipamentului tehnic nou achiziţionat pentru 

școala de arte. 

❖ Inventarul și costumația nouă achiziţionată pentru 

colectivele artistice. 
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❖ Nr. de evenimente culturale la care au participat 

colectivele artistice. 

❖ Nr. de manifestații culturale organizate. 

 

  2 

Renovarea şi 

modernizarea 

biblioteciilor 

publice 

❖ Baza tehnico-materială a bibliotecii publice reînnoită. 

❖ Nr. de cărţi achiziţionate/donate. 

❖ Nr. de servicii noi lansate în incinta bibliotecii. 

❖ Nr. de cititori. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Dezvoltarea 

infrastructurii de odihnă 

şi agrement a populaţiei 

❖ Nr. mediu de persoane ce practică sportul pe stadionul 

sportiv. 

❖ Elaborarea proiectului și realizarea unui Parc public. 

❖ Număr de persoane care își petrec timpul în zona de 

agrement amenajată. 

❖ Proiect elaborat de amenajarea a unui teren de joacă 

pentru copii. 

❖ Darea în exploatare în termenii planificaţi a terenului de 

joacă pentru copii în localitate. 

❖ Crearea zonei de agrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea şi punerea în 

valoare a patrimoniului 

cultural  

 

❖ Numărul de instrumente, aparataje, costumaţii 

achiziţionate pentru buna funcţionare a colectivelor 

artistice 

❖ Numărul cercurilor de creaţie sau echipe sportive 

înființate în perioada de planificare. 

❖ Nr evenimentelor cultural-artistice şi sportive petrecute 

anual în cadrul comunei. 

❖ Măsurile întreprinse în vederea deschiderii muzeului 

comunei. 

❖ Deschiderea în termenii planificaţi a muzeului Comunei. 

❖ Nr. de exponate expuse în muzeu. 

❖ Nr. de vizitatori ai muzeului Comunei-localnici, străini. 

❖ Nr. de activităţi meşteşugăreşti şi artizanale practicate. 

❖ Numărul de măsuri întreprinse în vederea lansării 

brăndului 

local. 

❖ Numărul de activități de promovare a brăndului local. 
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Obiectiv Strategic 7. Protecţia mediului ambiant, informarea şi implicarea populaţiei în vederea 

utilizării raţionale a resurselor naturale 

NR PROGRAM INDICATORII DE MONITORIZARE 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Crearea sistemului de 

management al 

deşeurilor în 

conformitate cu standard 

moderne de performanţă 

în 

domeniu 

❖ Nr de intervenţii efectuate în vederea întreţinerii 

gunoiştii autorizate. 

❖ Nr de platforme dotate cu tomberoane construite pe 

perimetrul comunei. 

❖ Cantitatea de deşeuri casnice evacuate şi depozitate la 

gunoiştea autorizată. 

❖ Regulament comunitar aprobat privind avertizarea şi 

sancţionarea persoanelor care încalcă regulile de 

depozitare a deşeurilor casnice. 

❖ Nr. de persoane avertizate/sancţionate lunar pe motivul 

încălcării regulilor de depozitare a deşeurilor casnice. 

❖ Nr. de puncte neautorizate de colectare a deșeurilor 

lichidate. 

❖ Nr. gunoiștilor neautorizate apărute după 

implementarea sistemului de management al deșeurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Asigurarea unui mediu 

sănătos 

şi ecologic curat 

❖ Nr. de fântâni de tip mină curăţite. 

Calitatea apei îmbunătăţită din fântânile de tip mină. 

❖ Sistem de amenajare şi îngrijire a zonelor verzi, de 

odihnă şi agrement elaborat şi aprobat. 

❖ Numărul de intervenţii în teritoriu în vederea 

amenajării şi îngrijirea zonelor verzi, de odihnă şi 

agrement. 

❖ Nr. de intervenţii în teritoriu în vederea curăţirii şi 

amenajării rîului din perimetrul comunei. 

❖ Albia râului din sat curăţită şi amenajată annual. 

❖ Suprafaţa spaţiilor verzi din preajma curăţite şi 

amenajate anual. 

 

 

3 

 

 

Informarea şi instruirea 

publicului în domeniul 

❖ Numărul şi diversitatea programelor de educaţie 

ecologică lansate şi desfăşurate. 

❖ Nr. de fântâni de tip mină marcate în funcţie de indicii de 

calitate a apei. 
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protecţiei mediului ❖ Nr. de campanii de informare şi conştientizare a 

publicului în vederea gestionării eficiente a deşeurilor 

desfăşurate. 

❖ Crearea și funcționarea ONG de mediu. 

❖ Nr de activități desfășurate de membrii ONG. 

 

Obiectiv Strategic 8. Întărirea capacității administrative în vederea asigurării unui proces 

decizional coerent, eficient și transparent, cu respectarea principiului egalității de gen și 

implicarea societății civile în dezvoltarea comunei Ciorescu 

NR PROGRAM INDICATORII DE MONITORIZARE 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Asigurarea transparenţei 

în 

activitatea APL I 

❖ Nr. de audieri publice anuale. 

❖ Nr. de adunări cu localnicii petrecute pe perioada 

planificată. 

❖ Nr. cetăţenilor participanţi la şedinţele consiliului local, 

implicaţi în elaborarea bugetului Primăriei/Consiliului 

Local. 

❖ Nr. de panouri informative amplasate pe perimetrul 

comunei. 

❖ Nr. de măsuri întreprinse în vederea creării și 

funcţionalităţii paginilor Web. 

❖ Nr. de accesări a paginilor Web. 

❖ Nr. și frecvența postărilor. 

❖ Nr. de legături externe a paginilor Web. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Dezvoltarea 

capacităţilor de 

atragere şi planificare a 

resurselor financiare 

❖ Nr. de funcţionari participanţi la instruirile de planificare 

       strategică şi elaborarea cererilor de finanţare, etc. 

❖ Nr. de funcţionari care cunosc limbi de circulaţie 

internaţională. 

❖ Nr. de cereri de finanţare elaborate şi înaintate spre 

finanţare. 

❖ Nr. de investiţii atrase în comunitate. 

❖ Nr. de cetăţeni implicaţi în atragerea resurselor externe. 

❖ Procentul de computerizare şi utilizare a tehnicii de 

calcul în activitatea APL. 
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3  

 

 

 

Promovarea egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi 

❖ Nr. evenimente de promovare a perspectivei de gen în 

procesul educaţional, combaterea stereotipurilor de gen 

din sistemul de învățământ din comună 

❖ Nr. evenimente de promovare a perspectivei de gen în 

domeniul afacerilor, creşterea gradului de conştientizare 

a antreprenorilor din comuna Ciorescu cu privire la 

prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi, creșterea gradului de conștientizare cu 

privire la diferența salarială între femei şi bărbaţi 

❖ Creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

importanța concilierii vieţii de familie cu viaţa 

profesională în vederea realizării echilibrului de gen în 

cadrul familiei, prin informarea şi conştientizarea 

bărbaţilor cu privire la importanţa implicării lor în viaţa 

de familie 

❖ Încurajarea integrării pe piața muncii a femeilor 

vulnerabile la fenomenul discriminării 

❖ Combaterea fenomenului de hărțuire și hărțuire sexuală 

la locul de muncă, combaterea fenomenului de violență 

de gen 

 

 

4 

 

Dezvoltarea spiritului 

asociativ şi civic în 

rândul 

cetăţenilor comunei 

Ciorescu 

 

❖ Nr. de ONG-uri şi organizaţii locale (asociaţii de 

proprietari, asociaţii profesionale, etc.) înfiinţate. 

❖ Nr. de persoane din comună implicate în activitatea 

ONG-urilor şi organizaţiilor locale. 

❖ Nr. acţiunlor de implicare civică organizate pe parcursul 

anului. 

❖ Nr. persoanelor implicate în acțiunile civice organizate. 
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         Planul de Acțiuni (PA) reprezintă un document de programare, în care sunt trasate 

sarcini concrete pe termen determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate în 

strategie. 

         Pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne, astfel ca durabilitatea să 

devină punctul forte al Consiliului Local, Planul de Acțiune pentru implementarea 

strategiei de Dezvoltare Socio-Economică reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte 

necesare în schimbarea comunităţii locale. 

          PA va fi revizuit în mod periodic, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de 

evoluţia macro-economică la nivel naţional, regional şi local, precum şi de opiniile 

societății civile locale cu privire la implementarea și rezultatele lui. Se planifică ca 

revizuirea să se facă la intervale scurte, astfel încât marja de eroare în privința evaluării 

resurselor necesare pentru diverse proiecte să fie cât mai mică. De asemenea, PA va ține 

cont de evoluția în timp a economiei localității, iar variabilele economice luate în calcul la 

prognoza economică se vor multiplica la revizuirile ulterioare. 

          Domeniile dezvoltării actuale sociale, economice, tehnologice și de mediu a comunei 

Ciorescu au fost analizate în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul Strategiei 

de Dezvoltare.  Obiectivele și scopurile strategice au fost create, fixându-se câteva repere 

ca referinţe pentru dezvoltarea durabilă ulterioară.       

         Scopul prezentului Planul de Acţiuni este expunerea concisă și clară a principalelor 

acţiuni, activități şi proiecte necesare atât la etapa de planificare, cât și la cea de 

implementare a dezvoltării social-economice, astfel încât procesul să poată fi evaluat în 

continuu prin indicatorii ce au fost selectați ca fiind cei mai relevanți pentru Consiliul local 

Ciorescu.

 

 

 

 

6.1. Consideraţiuni generale 

 

6. PLANUL DE ACȚIUNE A STRATEGIEI DE DEZVOLTAREA  
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Obiectiv Strategic 1. Asigurarea integrării funcționale a comunei Ciorescu în spațiul regional, național, transfrontalier, 

prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare. 

 

N

R 

 

Programe 

 

 

Acțiuni/Proiecte 

 

Perioada de 

îndeplinire 

 

Cost total, 

Lei 

 

Sursa de 

finanțare 

 

Responsabil 

Indicatori de 

monitorizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

E
la

b
o

ra
re

a
 ș

i 
im

p
le

m
en

ta
re

a
 s

is
te

m
u

lu
i 

d
e 

m
ă

su
ri

 

p
en

tr
u

  
 

re
a

b
il

it
a

re
a

 d
ru

m
u

ri
lo

r 
și

 i
lu

m
in

a
re

a
 s

tr
a

d
a

lă
 

1.1 Reparația/construcția străzilor din beton asfaltic din localitățile: 

− s.Ciorescu (str. Ciorescu – Stăuceni – Sf. Parascheva – Sfatul 

Țării – 31 August 1989 – Mugurel),  drumul spre Cimitir, în 

rest la necesitate 

− s.Goian (la necesitate) 

− s.Făurești (Miorița, M. Viteazul) 

 

 

2022-2029 

 

 

55 mln lei 

 

 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

 

CL, Primar 

Grup de 

lucru 

 

Km drumuri  

reparate/ 

construite 

1.2. Reparația/construcția străzilor din piatră spartă în localitățile: 

− s.Goian  

− s.Făurești 

 

 

2022-2029 

 

 

4,2 mln lei 

 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

 

Km drumuri  

reparate sau 

construite 

1.3. Lucrări de reparație capitală a segmentelor stradale: str. Prietenia, 

B. Glavan, Donici, str. adiacente, strada S. Lazo 

 

 

2022-2029 

 

 

???? mln 

lei 

 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

 

Km drumuri  

reparate sau 

construite 
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1.4. Construcția trotuarului adiacent străzii Alexandru cel Bun  

 

2022-2029 

 

 

1 mln lei 

 

 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

 

 

Km de 

trotuar 

construit 

1.5. Menţinerea drumurilor locale (îndreptarea drumurilor cu 

autogrederul) şi amenajarea canalelor de scurgere a apelor pluviale 

în localitățile: 

− s.Ciorescu 

− s.Goian  

− s.Făurești 

 

 

2022-2029 

 

 

5,6 mln lei 

 

 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

 

Km drumuri  

locale 

întreținute 

 

1.6. Restabilirea drumurilor pe care a fost construită rețeaua de 

canalizare 

 

2022-2029 

 

1 mln lei 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

Km de 

drumuri 

restabilite 

1.7. Extinderea și reconstrucția rețelei de iluminare stradală în 

localitățile: 

− s.Ciorescu 

− s.Goian  

− s.Făurești 

 

2022-2029 

 

7,3 mln lei 

 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

 

Km rețele 

noi de 

iluminat 

1.8. Amenajarea intrărilor principale și a intersecțiilor din satele 

Ciorescu, Goian, Făurești 

 

2022-2029 

 

1,5 mln lei 

 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

 

Suprafețe 

amenajate 
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1.9. Instalarea plăcuțelor cu denumirea străzilor și numerotarea 

blocurilor locative 

 

2022-2029 

 

500 mii lei 

 

BL, BM, 

Fondul Rutier 

Naţional, alte 

surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

 

Nr. Străzilor 

numerotate 

1.10. Utilizarea energiei regenerabile (solară, eoliană, geotermală, 

biocombustibili etc.) în necesarul energetic al instituțiilor publice locale 

și a populației comunei Ciorescu: 

a. Instalare parc fotovoltaic cu capacitatea de 1 MWh 

b. Instalare panouri fotovoltaice pe acoperișul sediului Primăriei 

Ciorescu 

c. Instalare panouri fotovoltaice pe acoperișul sediului Instituţiei 

Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Ciorescu” 

d. Instalare panouri fotovoltaice pe acoperișul instițuiilor de 

învățământ din comună (Liceul teoretic „Nicolae Bălcescu”, 

Gimnaziul Nr.45, Instituția Preșcolară nr.220 „Licurici”, Școala 

de Arte)  

e. Instalare panouri fotovoltaice pe acoperișul instițuiilor din 

domeniul culturii din comună (Casa de Cultură din satul 

Făurești, Casa de Cultură din satul Goian) 

 

 

 

 

2022-2029 

 

 

 

 

210 mln lei 

 

 

 

BL, BM, FEE, 

AIPA, FNDRL, 

Fonduri UE, 

alte surse 

 

 

 

Primar, 

Directorii 

instituțiilor 

publice 

 

 

 

Kw/h 

energie 

regenerabilă 

produsă 
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1.11. Extinderea și îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă 

potabilă a localităților: 

− s.Ciorescu 

− s.Goian  

− s.Făurești 

 

 

2022-2029 

 

  17 mln lei 

 

BL, BM, 

AIPA, FNDRL 

alte surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

Km apeduct 

nou,  

Nr. 

consumatori 

conectați 
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1.12. Întreţinerea fântânilor de tip mină în conformitate cu normativele 

în vigoare din localitățile: 

− s.Ciorescu 

− s.Goian  

− s.Făurești 

 

2022-2029 

 

210 mii lei 

 

 

BL, BM, alte 

surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

Nr. fântâni 

în 

conformitate 

cu norm. în 

vigoare 

1.13. Modernizarea și extinderea sistemului de canalizare în localitățile: 

− s.Ciorescu 

− s.Goian  

− s.Făurești 

 

2022-2030 

 

15 mln lei 

 

 

BL, BM, BS, 

AEE, FNDRL, 

AIPA alte surse 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

Km rețele 

canalizare 

modernizat, 

Km rețele 

canalizare 

noi 

 

 

1.14. Renovarea şi eficientizarea sistemelor de încălzire a edificiilor 

publice și social administrative din localitățile: 

A. Satul Ciorescu: 

− -Termoizolarea pereților Liceului .... 

−  

− Construcția acoperișului și termoizolarea pereților Gimnaziului nr. 45 

−  

− Termoizolarea Centrului de Cultură Ciorescu (constructia) 

−  

− Construcția acoperișului și termiozolarea instituției preșcolare nr. 221 

− B. Satul Goian 

−  

− Instalarea panourilor solare la Casa de Cultură Goian 

C.Satul Făurești 

 

       - Instalarea panourilor solare la casa de Cultură Făurești 

 

 

 

 

2022-2029 

 

 

20 mln 

30 mln 

3 mln 

20 mln 

 

3 mln 

 

3 mln 

 

 

 

 

 

BL, BM, BS, 

AEE, AIPA 

alte surse 

 

 

 

 

Primar, CL, 

Grup de 

lucru 

 

 

 

 

Nr. Edificii 

publice 

eficientizate 

energetic 
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Obiectiv Strategic 2. Stabilirea direcțiilor de dezvoltare prioritară a diferitelor sectoare de activitate, stabilirea 

programelor ce au ca finalitate concretă creșterea calității vieții locuitorilor comunei Ciorescu 

NR Programe 

 

Acțiuni/Proiecte Perioada de 

îndeplinire 

Cost total, 

Lei 

Sursa de 

finanțare 

Responsabil Indicatori de 

produs 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2.1. Accesarea unor surse de finanţare sub formă de grant sau credite 

preferențiale pentru dezvoltarea business-ului rural 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

500 000 

ODIMM, 

AIPA, agenți 

economici, 

alte surse 

atrase 

Primar, CL, 

Agenți 

economici 

 

Nr. afaceri 

dezvoltate 

2.2. Stimularea dezvoltării sectorului servicii (ecoturism rural, 

confecţii, frizerii, centru de reparaţii a electrocaniscelor ş.a.m.d.) 

 

 

2022-2029 

 

mii  lei 

500 000 

ODIMM, 

AIPA, agenți 

economici, 

alte surse 

atrase 

Primar, CL, 

Agenți 

Economici 

 

 

Nr. afaceri 

dezvoltate 

2.3. Stimularea dezvoltării sectorului de producere (ferme de creștere 

a animalelor, mini-fabrici de prelucrare a fructelor și legumelor, mini-

fabrici de textile, creșterea ciupercilor, sericultura, acvicultura) etc. 

 

 

2022-2029 

 

 1 mln lei 

ODIMM, 

AIPA, agenți 

economici, 

alte surse 

atrase 

Primar, CL, 

Agenți 

Economici 

 

 

Nr. afaceri 

dezvoltate 

2.4. Promovarea organizării lanțului alimentar complet, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole. 

 

 

2022-2029 

 

1 mln lei 

ODIMM, 

AIPA, agenți 

economici, 

alte surse 

atrase 

Primar, CL, 

Agenți 

Economici 

 

 

Nr. afaceri 

dezvoltate 

2.5. Cultivarea spiritului antreprenorial îndeosebi în rândul tinerilor 

 

 

2022-2029 

 

1 mln lei 

ODIMM, 

AIPA, agenți 

economici, 

Primar, CL, 

Agenți 

Economici 

Nr. afaceri 

dezvoltate 
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alte surse 

atrase 

 

2.6.  Elaborarea unui material video “Oportunități de afaceri în cadrul 

comunei Ciorescu” 

 

 

2022-2029 

 

200 000 

mii lei 

Organizații de 

consultanță, 

ODIMM 

 

Primar, CL 

 

Nr. materiale 

video 

 

 

 

2 
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i 2.7.  Construcţia sistemelor de irigare la scară mică a terenurilor 

agricole în comuna Ciorescu 

 

 

2022-2029 

 

1 mln lei 

FNDR, AIPA, 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CL, 

Agenți 

economici 

 

Km sisteme 

de irigare 

2.8. Amenajarea unor piețe agricole autorizate  

 

2022-2029 2 mln lei  BL, BM, 

Capital privat, 

surse atrase 

Primar, CL, 

Agenți 

economici 

Nr. piețe 

amenajate 

 

 

 

 

4 

 

V
a
lo

ri
fi

ca
re

a
 p

o
te

n
ți

a
lu

lu
i 

tu
ri

st
ic

 

2.12. Identificarea atracțiilor turistice din perimetrul comunei 

Ciorescu 

2022-2029  5 mln lei BM, 

alte surse 

CL Nr. atracții 

turistice 

2.13. Elaborarea și implementarea unui plan de măsuri în vederea 

dezvoltării turismului 

2022-2029 500 000 

mii lei 

BL, BM 

alte surse 

 

CL, Primar Nr. atracții 

turistice 

dezvoltate 

2.14. Dezvoltarea infrastructurii de deservire a turiștilor 

(Agropensiuni, puncte de alimentație publică etc.) 

   

2022-2029 10 mln lei BL, BM, 

ODIMM, 

AIPA, Capital 

privat, alte 

surse  

Primar, CL, 

Agenți 

economici 

Nr. Unități  

deservire 

turiști 

deschise 
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                                          Obiectiv Strategic 3. Modernizarea, dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de educaţie 

NR Programe 

 
Acțiuni/Proiecte Perioada 

de 

indeplinire 

Cost total, 

Lei 

Sursa de 

finansare 

Responsabil Indicatori de 

produs 
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3.1 Reînnoirea bazei tehnico-materiale a următoarelor instituții 

de învățământ în corespundere cu particularităţile de vârstă a 

elevilor şi a copiilor: 

- Grădinița Licurici – 80.000 lei 

 

 

2022-2029 

 

 

5 mln lei 

 

BL, BM, 

AIPA, FNDR,  

Alte surse  

 

 

Primarii, CR, 

Directorii 

instituțiilor de 

învațămînt 

 

Nr. 

echipament/ 

mobilier 

procurat  

3.2 Stimularea unei perfecționări continue a cadrelor didactice 

implicate în procesul educațional 

 

 

2022-2029 

 

500 000 

mii lei 

 

BL, BM, 

surse atrase 

 

Primarii, CR, 

Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. pers. 

Instruite 

3.3 Dotarea instituțiilor de învățământ cu cantine școlare 

moderne: 

- Gimnaziu 45 

- IT LT N. Bălcescu 

- IET Licurici nr.220 

 

 

2022-2029 

 

 

2 mln lei 

 

BL, BM, 

AIPA, FNDR,  

surse atrase 

 

 

Primarii, CR, 

Directorii 

instituțiilor de 

învațămînt 

 

Nr. 

echipament/ 

mobilier 

procurat  

3.4 Dotarea cabinetelor medicale din cadrul instituțiilor de 

invățământ cu strictul necesar în localitățile: 

- Gimnaziu 45 

- IT LT N. Bălcescu 

- IET Licurici nr.220 

- Școal de Arte 

 

 

2022-2029 

 

 

1 mln lei 

BL, BM, 

AIPA, FNDR,  

surse atrase 

 

Primarii, CR, 

Directorii 

instituțiilor de 

învațămînt 

Nr. cabinete 

medicale 

dotate 
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3.5 Renovarea acoperișului următoarelor instituții de 

învățământ: 

- Școala de Arte – 15 mln 

- Gimnaziul nr. 45 – 10 mln 

- IP LT ”N. Bălcescu” 

- IET nr. 221 – 15 mln 

- Centrul de Cultură Ciorescu – 8 mln 

- Casa de Cultură s. Goian ????? 

 

 

 

2022-2029 

 

 

 

48 mln lei 

 

 

BL, BM, 

AIPA, FNDR,  

alte surse 

atrase 

 

 

 

Primarii, CR, 

Directorii 

instituțiilor de 

învațămînt 

 

 

Nr. 

acoperișuri 

renovate   
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2 

3.6 Schimbarea geamurilor în următoarelor instituții de 

învățământ: 

- Școala de Arte – 2 mln 

- Gimnaziul nr. 45 – 2 mln 

- IET nr. 221 – 2 mln 

- Centrul de Cultură Ciorescu – 100 000 

- Casa de Cultură s. Goian ????? 

 

2022-2029 

 

 7 mln lei 
 

BL, BM, 

AIPA, FNDR,  

alte surse 

atrase 

 

 

Primarii, CR, 

Directorii 

instituțiilor de 

învațămînt 

 

Nr. Ferestre 

schimbate 

3.7 Schimbarea ușilor din interior în instituțiile de învățământ 

din localitățile: 

- Școala de Arte – 1mln 

- Gimnaziul nr. 45 – 1 mln 

- Liceu – 1 mln 

- IET nr. 221 – 1 mln 

- Centrul de Cultură Ciorescu – 600 000 

- Casa de Cultură s. Goian ????? 

 

 

 

2022-2029 

 

 

 

 1 mln 600 

mii lei 

 

 

BL, BM, 

AIPA, FNDR,  

alte surse 

atrase 

 

 

 

Primarii, CR, 

Directorii 

instituțiilor de 

învațămînt 

 

 

Nr. de uși 

schimbate 

3.8 Termoizolarea și reabilitarea termică a instituțiilor de 

invățământ (grădinițe, gimnazii și licee) 

- Gimnaziul nr. 45 – 10 mln 

- IET nr. 221 – 10 mln 

- Centrul de Cultură Ciorescu – 4 mln 

- Liceu – 10 mln 

- Casa de Cultură s. Goian ????? 

- IP LT ”N. Bălcescu” ????? 

 

 

2022-2029 

 

 

34 mln 

 

 

BL, BM, 

FNDR, AIPA, 

alte 

surse atrase 

 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. clădiri 

reabilitate 

3.9. Instalarea aparatelor cu aer condiționat în 14 grupe 

- Grădinița Licurici 

2022-2029 350 mii lei    

3.9 Construcția unei săli de sport în incinta instituțiilor de 

învățământ din localitățile: 

- Grădinița Licurici 

 

 

2022-2029 

 

 

100 mii lei 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

Nr. 

echipament/ 

mobilier 

procurat  

3.10 Dotarea cu mobilier și inventar sportiv a sălii de sport a 

școlilor din localitățile: 

- Grădinița Licurici 

 

 

2022-2029 

 

 

7 mln 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. 

echipament/ 
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 mobilier 

procurat  

3.11 Dotarea atelierelor școlare cu utilaj, mobilier pentru 

procesul educațional din instituțiile de învățământ: 

- Grădinița Licurici (tablă interactivă) – 40.000 lei 

2022-2029 5 mln BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

Nr. 

echipament/ 

mobilier 

procurat  

3.12 Reparația capitală a sălii de sport din incinta instituțiilor de 

învățământ din localitățile: 

- Liceu 

- Gimnaziu 

2022-2029 3 mln BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

Nr. săli 

reparate 

3.13 Reaparația capitală a unor blocuri / depozite a instituțiilor 

de invățământ din localitățile: 

- Școala de Arte – 2 mln 

- Gimnaziul nr. 45 – 2 mln 

- IET nr. 221 – 2 mln 

- Centrul de Cultură Ciorescu – 500 000 

 

2022-2029 

 

6 mln 

500mii lei 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

 

Nr. blocuri 

eparate 

3.14 Reparața capitală a sălii pentru festivități din incinta 

instituțiilor de învățământ din localitățile: 

-  

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM,  

AIPA, alte 

surse atrase 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

Nr. săli 

reparate 

3.15 Pavarea/asfaltarea  curților / trotuarelor din instituțiile de 

învățământ din localitățile: 

- IP LT ”N. Bălcescu” 

 

 

2022-2029 

 

 

?????mii lei 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Suprafața 

curților pavate 

3.16 Reparația capitală a gardului sau a unei porțiuni de gard a 

instituțiilor de invățământ din localitățile comunei Ciorescu: 

- Grădinița Licurici 250m2 

 

 

2022-2029 

 

 

300 mii lei 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Suprafața 

curților pavate 

3.17 Instalarea rampelor de acces pentru persoanele cu nevoi 

speciale în instituțiile de învățământ din localitățile: 

-  

 

 

2022-2029 

 

 

 

mii lei 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. rampelor 

instalate  
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3.18 Instalarea sistemului automat de semnalizare la incendiu în 

instituțiile de învățământ din localitățile: 

-  

 

2022-2029 

 

 mii lei 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. Unităților 

de semnalizare 

instalate  

3.19 Extinderea rețelei de supraveghere video  

       -  Gimnaziul nr 45 

 

 

2022-2029 

 

 mii lei 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. Camerelor 

de 

supraveghere 

video instalate  

3.20 Amenajarea şi întreţinerea stadionului sportiv din 

instituțiile de învățământ din localitățile: 

-  

 

 

2022-2029 

 

 

 mii lei 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr 

stadioanelor  

amenajate  

3.21 Amenajarea şi întreţinerea terenurilor de joacă/ 

complexului sportiv multifuncțional din instituțiile de 

invățământ preșcolar din localitățile 

- IP LT ”N. Bălcescu” 

 

2022-2029 
 

???? mii lei 
 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

 

Primar, Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr terenurilor 

de joacă  

amenajate  

3.22 Racordarea edificiilor instituțiilor de învățământ la rețeaua 

de apă potabilă, sau reparația apeductului: 

-  

 

 

2022-2029 

 

 

mii lei 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

Primarii, 

Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. clădiri 

racordate 

3.23 Racordarea edificiilor instituțiilor de învățământ la 

sistemul de canalizare: 

-  

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

Primarii, 

Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

Nr. clădiri 

racordate 

3.24 Construcția/ renovarea WC-lor interioare din institutțiile de 

învățământ din localitățile: 

-  

 

 

2022-2029 

 

 

mii lei 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

Primarii, 

Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. WC 

construite/ 

renovate  

3.25 Schimbarea reței de electricitate în instituțiile de 

învățământ din localitățile 

-  

 

 

2022-2029 

 

  

mii lei 

 Primarii, 

Directorii 
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BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

Lungimea 

rețelelor 

schimbate 

3.26 Racordarea la rețeaua de gaze a instituțiilor de învățământ: 

-  

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

Primarii, 

Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

Nr. clădiri 

racordate 

3.27 Construcția cazangeriilor în instituțiile de invățământ din 

localitățile: 

-  

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

Primarii, 

Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

Nr. cazangerii 

construite 

3.28 Renovarea / instalarea sistemului de incălzire în instituțiile 

de invățământ din localitățile: 

-  

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

 

BL, BM, 

AIPA, alte 

surse atrase 

 

Primarii, 

Directorii 

instituțiilor locale 

de învațămînt 

 

Nr. clădiri cu 

sistem de 

încălzire nou 

 

Obiectiv Strategic 4. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a accesului populației la acestea, prin optimizarea 

sistemului de sănătate  

NR Programe 

 

Acțiuni/Proiecte Perioada de 

indeplinire 

Cost total, 

Lei 

Sursa de 

finansare 

Responsabil Indicatori de 

produs 
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4.1.1 Imbunătățirea bazii tehnico-materiale   

 

2022-2029 

 

 

 mii lei 

BL, BM, 

CNAM,   

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale,  

Primarul localității 

Suprafaţa 

construită, 

Numărul de 

beneficiari 

4.1.2. Reparație curenta în birourile care au mai rămas din anexa 

veche 

 

 

 

2022-2029 

 

 

500 mii lei 

 

BL, BM, 

CNAM,   

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

 

Nr. acoperiș 

renovat 
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1 

Primarul localității 

4.1.3 Schimbarea sistemului de încalzire a anexei vechi 2022-2029 mii lei  

BL, BM, 

CNAM,   

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

Primarul localității 

 

Lungimea 

sistemului de 

încălzire  

4.1.4. Schimbarea ușilor și ferestrelor 
- Schimbarea ușilor interioare 

 

 

2022-2029 

 

 

 65 mii lei 

 

BL, BM, 

CNAM,   

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

Primarul localității 

 

Numărul de 

uşi şi ferestre 

schimbate 

4.1.5.  Amenajarea teritoriului și reparația gardului 

-  

 

2022-2029 
 

mii lei 
BL, BM, 

CNAM,   

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

Primarul localității 

Lungimea 

gardului 

reparat,  

m2 de teritoriu 

amenajat 
4.1.6. Racordarea la reţeaua de apă şi canalizare 

-  

 

2022-2029 
 

mii lei 
BL, BM, 

CNAM,   

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

Primarul localității 

Lungime rețea 

apă și 

canalizare 

construită 
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ec
h
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m
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d
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p
o
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v
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r 4.2.1. Dotarea cu dispozitive medicale 

- Procurarea unui aparat de ultrasonografie (IMSP CS 

Ciorescu) 

  

 

 

2022-2029 

 

 

500 mii lei 

 

BL, BM, 

CNAM, 

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

Primarul localității 

 

Număr 

dispositive 

medicale 

achiziționate 
4.2.2. Amenajarea unui laborator de analize în cadrul IMSP CS 

Ciorescu 

  

 

 

2022-2029 

 

 

1 mln lei 

 

BL, BM, 

CNAM, 

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

Primarul localității 

 

1laborator 

amenajat 



 

97 

 

  STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CIORESCU 
 

 

2 

4.2.3. Dotarea cu mobilier a instituțiilor medicale 

-   

 

 

2022-2029 

 

 

mii lei 

 

BL, BM, 

CNAM,   

 alții finanțatori 

 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

Primarul localității 

 

Numărul 

unităților de 

mobilier 

achiziționat 

4.2.4. Dotarea cu transport sanitar a instituțiilor medicale 

-  

 

2022-2029 
 

mii lei 
BL, BM, 

CNAM,   

 alții finanțatori 

Directorul 

instituției medico-

sanitare publice 

locale, 

Primarul localității 

Numărul 

unităților de 

transport 

sanitar 

achiziționat 

 

Obiectiv Strategic 5. Orientarea structurii de asistenţă socială spre standardele internaţionale din sfera protecţiei sociale 

a diverselor categorii de populaţie a comunei Ciorescu 

NR Programe 

 

Acțiuni/Proiecte Perioada de 

indeplinire 

Cost total, 

Lei 

Sursa de 

finansare 

Responsabil Indicatori de 

produs 

 

 

 

 

1 
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5.1. Crearea unui centru multifuncțional de asistență socială 

pentru persoanele în etate și cu probleme ușoare de sănătate 

mintală 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, BM,   

 Finanțatori 

externi 

 

Consiliul Local, 

DGASPFC 

 

1 centru creat 

5.2. Amenajarea întrărilor și infrastructurii de acces pentru 

persoanele cu necesități speciale în toate instituțiile de stat, 

instituțiilor de învățământ, ș.a. 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local, 

DGASPFC 

 

Nr. intrări 

amenajate 

 

 

 

5.3. Amenajarea unui ghișeu de informare și documentare a 

persoanelor în etate și cu dizabilități, similar Casei Terotoriale  

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local, 

DGASPFC 

Ghișeu creat 
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5.4. Dezvoltarea serviciului Echipa Mobilă  

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local, 

DGASPFC 

 

Un serviciu 

dezvoltat 

5.5. Dezvoltarea Serviciilor de Asistență Comunitară Integrată  

ori a centrelor comunitare multifuncționale de zi  pentru 

oferirea serviciilor sociale integrate în cel puțin 5 comunități 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local, 

DGASPFC 

Nr. Centrelor 

comunitare 

dezvoltate 

5.6. Instituirea serviciului „Cămin social” pentru tinerii 

defavorizați. 

2023-2029 mii lei BL, BM, alte 

surse  

 

Consiliul Local 

DGASPFC 

Nr. benficiari 

asistați 

5.7. Planificarea și extinderea serviciilor sociale „Asistența 

personală” și Serviciilor de tip familial 
2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, alte 

surse  

 

Consiliul Local 

DGASPFC 

Nr. servicii de 

tip familial 

5.8. Susținerea inițiativelor de antreprenoriat social 2022-2029 ii lei Surse externe 

 

Consiliul Local 

 

Nr. inițiative 

dezvoltate 

5.9. Contractarea serviciilor medico-sociale de îngrijire la 

domiciliu de la prestatorii privați acreditați pentru unele 

categorii de beneficiari care au necesități de îngrijire la 

domiciliu (în special pentru localitățile mici, cu acces limitat la 

servicii de sănătate și sociale) 

 

2022-2029 

 

 mii lei  

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local 

DGASPFC 

 

Nr. 

beneficiarilor 

deserviți 

5.10. Pilotarea serviciilor sociale noi în parteneriat cu 

societratea civilă/ prestatori privați 

2022-2029  mii lei Surse externe 

 

Consiliul Local 

DGASPFC 

Nr. Acorduri 

de parteneriat 

5.11. Adaptarea edificiilor prestatorilor de servicii la cerințele 

de „design universal” 

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local 

DGASPFC 

Nr Instituțiilor 

publice 

adaptate la 

designul 

universal 

5.12. Instituirea Consiliului Consultativ pentru incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități 

 

2022-2029 

 

 mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local 

DGASPFC 

Consiliu 

constituit din 

membri 
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5.13. Crearea unui serviciu de „Mediere familială sau Justiție 

Familială”   

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local 

DGASPFC 

Nr.de 

beneficiari 

asistați 

5.14. Promovarea conceptului îmbătrânirii active și solidarității 

între generații. 
2022-2029 

 

 mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse  

 

 

Consiliul Local 

DGASPFC 

Nr.de 

beneficiari 

asistați 

 

 

Obiectiv Strategic 6. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi de agrement, punerea în valoare a 

patrimoniului cultural al comunei Ciorescu 

NR Programe Acțiuni/Proiecte Perioada 

de 

îndeplinire 

Cost 

total, Lei 

Sursa de 

finanțare 

Responsabil Indicatori 

de produs 
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6.1. Procurarea bunului imobil de o importanță arhitecturală și istorică 

la nivel național, parte componentă a Monumentului istoric 

”Complexul de clădiri și parcul al fostei școli de agronomie, fondată de 

Ion Ciorescu”, amplasat în satul Ciorescu, str. Ciorescu, nr. 19 

 

2022-2029 

 

????mln 

lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Director 

instituție 

Imobil 

procurat 

6.2. Înregistrarea patrimoniului (clădirile proprietate a unității 

administrativ-teritoriale) 
 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Director 

instituție 

Imobile 

înregistrate  

6.3. Elaborarea proiectului pentru construcția Casei de Cultură din s. 

Ciorescu 
 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Director 

instituție 

Elaborarea 

unui proiect 

6.4. Reparaţia capitală a Școlii de Arte 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Director 

instituție 

Imobil 

renovat 
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6.5. Schimbarea geamurilor în instituțiile: 

- Casa de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Eleonora Găină” 

- Școala de Arte Mărăndeni 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Primar, 

Directori 

instituții 

Nr. instituții 

cu geamuri 

noi 

6.6. Termoizolarea Școalii de Arte   

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Director 

instituție 

Nr de edificii 

termoizolate 

6.7. Renovarea acoperișului Școlii de de Arte   

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Director 

instituție 

Edificiu cu 

acoperiș 

renovat 

6.8. Dotarea instituțiilor de Cultură cu tot echipamentul tehnic şi 

mobilier necesar unei bune funcţionări 

-  

 

2022-2029 

 

 

mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse 

 

CM, Primar, 

Directori 

instituții  

 

Nr. imobile 

renovate 

6.9. Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultură s. Făureşti  

2022-2029 

 

 

mii lei 

 

BL, BM, alte 

surse 

 

CM, Primar, 

Directori 

instituții  

 

Teritoriu 

amenajat 

6.10. Promovarea artistică a interpreților și dansatorilor, cultivarea și 

afirmarea talentelor în domeniul muzicii 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Primar, 

Directori 

instituții 

Nr. talente 

promovate 

6.11. Reparația bibliotecilor publice pentru copii din comuna Ciorescu  

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Primar, 

Directori 

instituții 

Nr. imobile 

renovate 
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6.12. Actualizarea fondului de carte a bibliotecii publice pentru copii și 

maturi  

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Primar, 

Directori 

instituții 

Nr. cărți 

achiziționate 

6.13. Dotarea bibliotecilor cu noi calculatoare conectate la reţeaua 

internet și crearea serviciilor multimedia 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

CM, Primar, 

Directori 

instituții 

Nr. 

calculatoare 

achiziționate 
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6.14.  Amenajarea şi întreţinerea stadioanelor din comuna Ciorescu   

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, FMF, 

alte surse 

CM, Primar Nr. stadioane 

amenajate 

6.15. Amenajarea şi dotarea a terenurilor de joacă pentru copii  

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, BM, alte 

surse 

Primar Nr. terenuri 

de joacă 

amenajate 

6.16. Construcția terenurilor de sport multifuncțional în localitățile 

comunei 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CM Nr. terenuri 

amenajate 

6.17. Menţinerea activităţii echipelor sportive de amatori (fotbal, volei, 

etc.) şi dotarea lor cu echipament sportiv necesar din localitățile: 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CM Nr. echipe 

sportive 

active 

6.18. Elaborarea şi implementarea unui sistem de măsuri pentru 

amenajarea şi îngrijirea zonelor verzi, de odihnă şi agrement de pe 

teritoriul comunei Ciorescu 

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, BM, alte 

surse 

Primari, CM Nr. zone 

verzi 

amenajate 
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6.19. Menținerea și organizarea activităţilor colectivelor artistice de 

amatori (muzică, dans, etc.) din comună 

 

 

2022-2029 

 

  mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

Primari, CM Nr. activități 

organizate 
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3 6.20. Asigurarea colectivelor artistice cu instrumente, aparataj și 

costumație necesară: 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, alte surse Primari, CM Nr. 

echipament 

procurat 

6.21. Promovarea tinerilor talentați prin susținerea participării lor la 

diferite concursuri, festivaluri la nivel național și international 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, alte surse Primari, CM Nr. activități 

6.22. Încurajarea activităților meșteșugărești artizanale   

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, BM alte 

surse 

Primari, CM Nr. activități 

6.23. Dezvoltarea infrastructurii muziceale  

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, BM, 

FNDR, alte 

surse 

Primari, CM Nr. muzee 

înființate/ 

renovate 

6.24. Organizarea şi petrecerea evenimentelor cultural-artistice şi 

sportive în localitățile comunei Ciorescu 

 

 

2022-2029 

  

 mln lei 

 

BL, BM alte 

surse 

Primari, CM Nr. activități 

6.25. Identificarea și promovarea produselor tradiționale locale 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM alte 

surse 

Primari, CM Nr. activități 

6.26. Renovarea edificiului Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din 

satul Goian 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM alte 

surse 

Primari, CM 1 edificiu 

renovat 
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Obiectiv Strategic 7. Protecţia mediului ambiant, informarea şi implicarea populaţiei  

în vederea utilizării raţionale a resurselor naturale 

NR Programe 

 

Acțiuni/Proiecte Perioada de 

îndeplinire 

Cost total, 

Lei 

Sursa de 

finanțare 

Responsabil Indicatori de 

produs 

 

 

 

 

 

1 

C
re
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u
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i 
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e 
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ti
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 d
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n
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 c
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a

n
d

a
rd
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e 

m
o
d
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n
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 7.1. Proiectarea și implementarea unui sistem modern de colectare, 

transportare și depozitare a deșeurilor din localitățile comunei 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CL 

Grupul de 

lucru 

m2 deșeuri 

colectate 

7.2. Elaborarea și implimentarea unui mecanism local de avertizare și 

sancționare a persoanelor care încalcă regulile de depozitare a 

deșeurilor casnice 

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, alte surse Primar Mecanizm 

elaborat 

7.3. Elaborarea documentației tehnice privind construcția unei stații de 

pompare a apei subterane din izvorul satului Făurești 

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, alte surse Primar, CL, 

Grupul de 

lucru 

Mecanizm 

elaborat 

7.4. Proiectarea și construcția platformelor de colectare selectivă 

(reciclabile) a deșeurilor  

 

2022-2029 

 

mln lei 

 

 

BL, alte surse Primar, CL, 

Grupul de 

lucru 

Nr. platofrme 

amenajate 

7.5.  Lichidarea gunoiștilor neautorizate din comuna Ciorescu  

2022-2029 

 

mln lei 

 

BL, alte surse Primar Nr. gunoiști 

lichidate 
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7.6.  Instalarea tomberoanelor în localitățile comunei Ciorescu 

 

 

2022-2029 

 

mil lei 

 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CM Nr. 

tomberoane 

achiziționate 

 

 

 

2 

A
si

g
u

ra
re

a
 u

n
u

i 
m

ed
iu

 s
ă
n

ă
to

s 
și

 e
co

lo
g
ic

 

7.7. Inițierea unor campanii de informare și conștientizare a publicului 

în vederea gestionării eficiente a deșeurilor 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, alte surse Primar, CM Nr. campanii 

desfășurate 

7.8. Organizarea bilunarelor ecologice (curăţire, amenajare şi înverzire 

a spaţiilor publice) 

 

2022-2029 

 

 

mln lei 

BL, alte surse Primar Nr. bilunare 

organizate 

7.9. Curățarea canalelor de scurgere și amenajarea spațiilor verzi în 

intravilanul comunei Ciorescu 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, alte surse Primar, CL Km canale 

curățate 

7.10. Amenajarea izvoarelor din Comuna Ciorescu  

2022-2029 

 

mln lei 

BL, alte surse Primar, CL Nr izvoarelor 

amenajate 

7.11. Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL,BM, alte 

surse 

 Primar, CM, 

Grupul de 

lucru 

Suprafață 

plantată 

7.12. Stoparea eroziunii solului, plantarea de arbori și arbuști în zonele 

supuse riscului alunecărilor de teren 

 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CM, 

Grupul de 

lucru 

Suprafață 

plantată 
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ta
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d
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i
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m
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l

u
i   

7.13. Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea 

apelor uzate în locuri neamenajate 

 

 

2022-2029 

  

   mii lei 

BL, FEN ,alte 

surse 

Primar, CM, 

Grupul de 

lucru 

Nr. pers. 

informate 
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  3 

7.14. Marcarea fântânilor publice în funcţie de indicii de calitate a apei, 

actualizarea pașapoartelor 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, FEN, alte 

surse 

Primar, CM, 

Grupul de 

lucru 

Nr. fîntîni 

marcate 

7.15. Implementarea programelor de educaţie ecologică a copiilor, 

tinerilor etc. 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM alte 

surse 

Primar, CM, 

Grupul de 

lucru 

Nr. pers. 

informate 

Obiectiv Strategic 8. Întărirea capacității administrative în vederea asigurării unui proces decizional coerent, eficient și 

transparent, cu respectarea principiului egalității de gen și implicarea societății civile în dezvoltarea comunei Ciorescu 

 

NR 

 

Programe   

 

 

Acțiuni/Proiecte 

 

Perioada de 

îndeplinire 

 

Cost total, 

Lei 

 

Sursa de 

finanțare 

 

Responsabil 

Indicatori de 

produs 

 

 

 

 

1 

 A
si

g
u

ra
re

a
 t

ra
n

sp
a

re
n

țe
i 

în
 

a
ct

iv
it

a
te

a
 A

P
L

 

8.1 Organizarea regulată sau periodică (după caz) a audierilor publice, 

dezbaterilor adunărilor cu localnicii pe marginea temelor și 

problemelor localităților comunei Ciorescu 

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, BM 

Primar, CM Nr. audieri 

organizate 

8.2 Menţinerea și suplinirea panourilor informative de pe teritoriul 

comunei 
 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, alte surse 

Secretarul 

CL, 

Nr. panouri  

8.3 Elaborarea și lansarea paginii Web a tuturor localităților și a 

paginilor de pe rețelele de socializare 
 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL, alte surse 

Primar Nr. pagini 

web.  

 

 

D
ez

v
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a
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a
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p

a
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ți
lo

r 
d

e 

a
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n

a
n
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r 

8.4 Organizarea de către Primărie/Consiliul Municipal sau participarea 

funcţionarilor publici la cursuri de calificare în administrare publică 

 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CM Nr. pers. 

instruite 
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  2 8.5 Întărirea capacităţilor funcţionarilor publici abilități în atragerea 

investițiilor 
 

2022-2029 

 

mln lei 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CM Nr. pers. 

instruite 

8.6 Stabilirea unor parteneriate, înfrăţiri cu stabilirea unor parteneriate, 

înfrăţiri cu ei, în vederea soluţionării unor probleme comune (măsuri 

culturale, schimb de experienţă, proiecte transfrontaliere, etc.) 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, alte 

surse 

Primar, CM Nr. 

parteneriate 

 

 

 

 

 

 

 

3 

P
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m
o

v
a
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a

 e
g

a
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tă
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i 
d

e 
şa

n
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m

ei
 ş
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8.7 Promovarea perspectivei de gen în procesul educaţional, 

combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învățământ din 

comuna Ciorescu  

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, 

Proiecte cu 

finanțare 

externă 

Primar, CM Nr. 

evenimente 

organizate 

8.8 Promovarea perspectivei de gen în domeniul afacerilor, creşterea 

gradului de conştientizare a antreprenorilor din comuna Ciorscu cu 

privire la prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi, creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

diferența salarială între femei şi bărbaţi 

 

2022-2029 

 

 

  

mii lei 

BL, BM, 

Proiecte cu 

finanțare 

externă 

CM Nr. 

evenimente 

organizate 

8.9 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța 

concilierii vieţii de familie cu viaţa profesională în vederea realizării 

echilibrului de gen în cadrul familiei, prin informarea şi 

conştientizarea bărbaţilor cu privire la importanţa implicării lor în 

viaţa de familie 

 

2022-2029 

 

 

 mii lei 

 

BL, BM, 

Proiecte cu 

finanțare 

externă 

CM Nr. 

evenimente 

organizate 

8.10 Încurajarea integrării pe piața muncii a femeilor vulnerabile la 

fenomenul discriminării 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, 

Proiecte cu 

finanțare 

externă 

CM Nr. 

evenimente 

organizate 

8.11 Combaterea fenomenului de hărțuire și hărțuire sexuală la locul 

de muncă, combaterea fenomenului de violență de gen 

 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, 

Proiecte cu 

CM Nr. 

evenimente 

organizate 
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finanțare 

externă 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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8.12 Acordarea suportului pentru înființarea ONG-lor și Grupurilor de 

Inițiativă cât și susținerea asociațiilor prezente: 

 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BR, alte 

surse 

Secretarul 

CL, 

Secretarul 

CR 

Nr. asociații 

înființate 

8.13 Acordarea suportului pentru crearea centrelor de voluntariat în 

comuna Ciorescu 

 

2022-2029 

 

mii lei 

 

BL Primar, 

Secretarul 

CL 

Nr. acțiuni 

desfășurate 

8.14 Acordarea suportului necesar pentru crearea unei reţele de agenți 

economici din comună – care să promoveze toate tipurile de 

voluntariat  

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, alte 

surse 

Secretarul 

CL 

Nr. agenți 

economici 

participanți 

8.15 Instituirea, la nivel de instituții publice, a unor specialiști 

responsabili de cooperarea cu societatea civilă şi consolidarea acesteia 

2022-2029  

mii lei 

BL, BM, alte 

surse 

Secretarul 

CL 

Nr. 

specialiști 

instruiți 

8.16 Elaborarea şi implementarea unui plan de promovare a cooperării 

dintre autoritatile locale şi societatea civilă 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, alte 

surse 

Secretarul 

CL, 

Secretarul 

CM 

Nr. 

parteneriate/ 

colaborări 

8.17 Instruiri comune ale reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi 

ai societăţii civile în domeniul transparenţei decizionale 

 

2022-2029 

 

mii lei 

BL, BM, alte 

surse 

Secretarul 

CL, 

Secretarul 

CM 

Nr. instruiri 

organizate 
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8.18 Organizarea evenimentelor de stimulare a participării populaţiei 

la procesul decizional 

 

2022-2029 

mii lei BL, BM, alte 

surse 

Secretarul 

CL, 

Secretarul 

CM 

Nr. 

evenimente 

organizate 
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Mai jos sunt enumerate cele mai importante rezultate pe care Planul le va avea 

asupra comunităţii, prezentate separat pe fiecare ramură: 

Cu ajutorul proiectelor și dezvoltare implementate, comunicaţiile rutiere ce 

facilitează accesul înspre şi dinspre localitate vor fi aduse la standardele UE, iar reţelele de 

apă, precum și cele de apă uzată vor conecta întreaga populaţie şi agenţii economici care 

îşi vor desfăşura activitatea în cadrul localității. Calitatea apei şi prestarea serviciilor de 

apă şi canalizare vor întruni condițiile directivelor UE, conform procesul de regionalizare 

consimțit de R. Moldova. De asemenea, desfăşurarea activităţilor economice trebuie să 

respecte exigenței impuse Republicii Moldova în privinţa impactului asupra mediului. 

 

O relansare economică a localității este una dintre priorităţile planului de dezvoltare. 

Proiectele identificate și analizate fiind orientate către o revenire în acest sens. De exemplu, 

promovarea turismului, a antreprenoriatului şi parteneriatelor de tip public-privat vor 

schimba profilul economic a localității prin intermediul proiectului “Orizontul Europa”. 

Stabilitatea şi bunăstarea în familiile comunităţii vor fi posibil de atins printr-o conștiință 

raţională și responsabilizare economică. Mai mult, acțiunile și activităţile economice 

anticipate vor avea ca efect creşterea gradului de ocupare al forţei de muncă, ce vor duce 

la creşterea veniturilor şi, implicit, a consumului în localitate, ducând la un bum economic 

la nivel local.  

     

Prin implementarea etapizată a planului de dezvoltare se urmărește dezvoltarea 

domeniilor următoare: social, cultural şi educativ. Planul este orientat atât către 

infrastructura de susţinere a acestor domenii, cât şi asupra activităţilor specifice dezvoltare 

în cadrul acestei strategii. O sarcină aparte a acestei este susţinere a ONG-urilor 

din domeniile social, culturale și de educație (capabile să implementeze proiecte împreună 

cu mediul de afaceri), precum și implicarea activă a societății civile. De asemenea, 

 7.1. Infrastructura 

 

 7.2. Mediul economic 

 

 7.3. Impactul social, cultural și educațional 

 

7. IMPACTUL IMPLIMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTAREA  
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conceptul strategic susţine, alături de administraţie, implicarea societăţii civile la actul 

decizional, prin ONG-uri.          

Crearea unui parteneriat de tip şcoală - mediu de afaceri va ajuta la creşterea 

capacității de adaptare a tinerilor la piaţa muncii și dezvoltarea spiritului antreprenorial al 

acestora. 

Cu un potențial pe termen lung și cu implicații economice pozitive, planul de 

dezvoltare aduce în prim plan turismul rural. Proiectele de marketing ce ar veni să susțină 

turismul rural, măsurile şi facilităţile de finanţare pentru accesarea fondurilor pentru 

dezvoltarea de capacităţi de dezvoltare a turismului vor deschide calea spre investitori. 

Planul de dezvoltare își propune transformarea localității într-un atractivă din punct de 

vedere a investițiilor în activități recreaționale și în infrastructură rurală. 

 

 

 

        7.4. Turism 

 


