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1 Necesităţi şi priorităţi de dezvoltare a satului Ratuş 

POTENŢIALUL SOCIO-UMAN 
Potenţialul uman al comunei Ratuş constituie 1906 persoane, care locuiesc în 721 de gospodării 
casnice, dintre care 99,69% sunt moldovenii (românii), din punct de vedere confesional religios, 100% 
din locuitori sunt creştini ortodocşi. În perioada 2006 - 2010, populaţia a scăzut lent, după anul 2010 
înregistrându-se o creştere destul de mică. Infrastructura socială aspectul comunei este de tip adunat, 
fiecare sat având o zonă centrală proprie ce comasează clădirile cu funcţiune de utilitate publică. În 
cadrul comunei se găsesc: o bibliotecă publică (este gazificată), 3 centre medicale (doua fiind gazificate), 
2 case de cultură (una din ele fiind gazificată), un gimnaziu, cu 3 blocuri (care se încălzesc cu gaze 
naturale), 2 biserici (una fiind în construcţie). În localitate nu există filiale sau reprezentanţe ale băncilor 
şi nici Asociaţii de Economii şi Împrumuturi. În comuna Ratuş există oficiu poştal, care funcţionează 
în regim normal. În localitate activează Asociaţia Utilizatorilor de Gaze Naturale şi Asociaţia 
Consumatorilor de Apă Potabilă. Circa 183 (25,38%) de gospodării sunt aprovizionate cu gaze 
naturale, 297 (41,19) înzestrate cu apeduct, 385 (53,40%) conectate la reţeaua telefonică şi 100% 
gospodării conectate la reţeaua electrică. În cadrul comunei Ratuş reţeaua de canalizare şi epurare a 
apelor reziduale nu există. 
 
AVANTAJE: 

 Existenţa infrastructurii strict necesare pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ; 

 Cadre didactice în măsură satisfăcătoare ca calitate şi diversitate; 

 3 OMF cu spaţiul amenajat şi cu personal calificat; 

 Biblioteca sătească; 

 Existenţa a 2 case de cultură pentru edificarea infrastructurii culturale şi de agrement; 

 Forţă de muncă disponibilă; 

 Tradiţii şi valori culturale; 

  

NECESITĂŢI/PROBLEME IDENTIFICATE: 

 Uzura morală şi fizică a blocurilor de studii, bibliotecii, caselor de cultură; 

 Lipsa unei grădiniţi în comună; 

 Dotarea slabă cu mobilier, tehnică de calcul şi material didactic al blocurilor de studii; 

 Fondul de carte al bibliotecii învechit şi neadecvat cerinţelor cititorilor; 

 Proporţia mai mare a populaţiei de vârstă neactivă economic pe piaţa muncii faţă de cea activă; 

 Dotarea insuficientă a OMF; 

 Munca în 2 schimburi afectează randamentul educaţional 

 Lipsa zonelor de agrement pentru populaţie şi a terenurilor sportive; 

 Lipsa locurilor de muncă, inclusiv pentru categoriile defavorizate; 
 
RECOMANDĂRI: 

 Modernizarea, extinderea şi înfiinţarea reţelelor de distribuţie a apei potabile 

 Reabilitarea şi dotarea instituţiilor de utilitate publică 

 Dezvoltarea de activităţi educative în cadrul unor cluburi, cercuri în scopul integrării copiilor 
provenind din familii nevoiaşe/cu risc 

 Deschiderea de noi servicii sociale: farmacie, frizerie, cizmărie, atelier de reparaţie a îmbrăcămintei, 
atelier de reparaţii a autoturismelor 

 Iniţierea unui parteneriat public-privat zonal în vederea realizării unui circuit turistic zonal 
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ECONOMIA LOCALĂ 
Potenţialul economic, cât şi structurile economice existente pentru valorificarea acestuia sunt modeste, 
dominant agricole, ceea ce conferă comunei Ratuş un suport redus de dezvoltare în perspectivă. 
Această situaţie se amplifică prin poziţia localităţii într-o zonă caracterizată prin importante 
disfuncţionalităţi demografice, economice, sociale şi de echipare, din care derivă sau prin care se 
explică fenomenul de sărăcire a populaţiei. Teritoriul comunei se caracterizează prin altitudini variate, 
aspect deluros cu ponoare, dealuri, râpi şi câmpie. Datorită cadrului natural activităţile umane specifice 
sunt: agricultura, şi rar pomicultura şi viticultura. Suprafaţa comunei este de 2106 ha, dintre care, 1500 

ha teren agricol (838 ha teren arabil). În comuna se găsesc 196 de agenţi economici: 183 de gospodării 

casnice ţărăneşti şi în rest - prestatori de servicii cum ar fi: educaţionale, medicale, aprovizionarea cu 
produse alimentare. 
 
AVANTAJE: 

 Producţie agricolă calitativă 

 Există teren pentru amenajarea pieţei agricole 

 Terenuri agricole fertile, ciornoziomuri 

 Oportunităţi de iniţiere a noilor afaceri 

 100% din locuitori conectaţi la reţeaua electrică; 

 2 localităţi gazificate: Ratuş şi Mîndra; 

 4 localităţi cu acces la reţeaua de apeduct; 

 Existenţa serviciului de telefonie fixă şi acoperire în reţele de telefonie mobilă; 

 Landşaft atractiv; 

 Efectuarea tranzacţiilor funciare; 

 Aşezarea geografică benefică (drumul naţional Chişinău – Bălţi trece prin satele Ratuş şi Mîndra) 
 
NECESITĂŢI/PROBLEME IDENTIFICATE: 

 Lipsa cunoştinţelor în iniţierea afacerilor 

 Infrastructura de producere uzată fizic şi moral 

 Lipsa diversităţii în calificarea pe sectore lucrative; 

 3 sate negazificate şi 2 sate fără acces sau parţial cu acces la apeduct; 

 Lipsa unui punct de colectare a producţiei agricole; 

 Lipsa pieţei de desfacere; 

 Lipsa instituţiilor de deservire socială; 

 Degradarea drumurilor din sate aparţinătoare de comună (străzi, trotuare, iluminaţie); 

 Lipsa de curse regulate la Chişinău şi Teleneşti, lipsa la nivel de comună a transportului în comun; 

 Terenuri supuse alunecărilor de teren; 

 Inexistenţa unei infrastructuri turistice în comună. 
 
RECOMANDĂRI: 

 Diversificarea producţiei şi întroducerea unor specii şi culturi noi, pretabile pentru solul zonei 

 Încurajarea diversificării produselor şi serviciilor oferite de mediul economic din spaţiul rural 

 Organizarea unor programe de consiliere şi instruire pentru antreprenori, potenţialii antreprenori şi 
fermieri în domenii de interes precum: iniţierea, înregistrarea şi dezvoltarea afacerilor; management, 
marketing, etc.  

 Crearea unei baze de date complexe care să fie puse la dispoziţia potenţialilor investitori de către 
administraţia locală (date privind spaţii/terenuri, privind forţa de muncă, oferta de servicii) 
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STAREA MEDIULUI AMBIANT 
Relieful este în general plan, sub formă de câmpie, aflată la 40-45 metri altitudine, prezentând forme de 
microrelief. Teritoriul comunei e situat în valea rîului Ciuluc. Jumătatea sudică a comunei are un 
teritoriu deluros cu ponoare, dealuri, rîpi unde se manifestă intens eroziunile şi alunecările de teren. 
Partea nordică a comunei e situată în stînga Ciulucului şi are un relief relativ neted, cuprinzînd lunca 
rîului şi o cîmpie puţin înclinată spre Ciuluc şi rîul Răut. Partea sudică fiind parţial împădurită face parte 
din zona de silvostepă, iar partea nordică e aşezată în stepă tipică. Teritoriul fiind caracterizat prin 
aşezări relativ compacte, cu străzi care urmăresc curbele de nivel unde platoul este denivelat. Pe raza 

comunei Ratuş nu există obiective turistice de importanţă majoră, precum şi nu există bogăţii 
subterane. Însă, dat fiind suprafata mare împadurită şi nelocuită (cca 23% din suprafaţa totală a 
comunei) fauna de pe raza comunei reprezintă un important bun natural, exploatabil din punct de 
vedere turistic. Un element constitutiv al panoramei peisagistice sunt văile. 
 
AVANTAJE: 

 Resurse acvatice; 

 Păduri; 

 Landşaft atractiv; 

 Stare a mediului satisfăcătoare; 

 Număr relativ redus a surselor de poluare a mediului; 

 Sol de textură, benefic culturilor agricole (ciornoziomuri); 
 
NECESITĂŢI/PROBLEME IDENTIFICATE: 

 Necunoaşterea nivelului de poluare a mediului ambiant; 

 Nivelul scăzut al responsabilităţii ecologice a populaţiei 

 Poluare sonică, cu praf, gaze de eşapament; 

 Lipsa serviciilor de gestionare a deşeurilor menjere; 

 Pericolul permanent de inundaţii şi alunecări de teren; 

 Prelucrarea incorectă a solului pe terenurile supuse eroziunii 

 Nu este branşat toată comuna la sistem de apeduct, calitatea apei; 

 Nu există reţea de canalizare a apelor menajere şi staţie de epurare; 

 Inexistenţa programelor locale de protecţie a  aerului şi resurselor acvatice; 

 Tăierea ilicită a fondului forestier; 

 Lipsa zonelor de odihnă; 

 Lipsa bogăţiilor subterane; 
 
RECOMANDĂRI: 

 Implicarea locuitorilor în îmbunătăţirea stării mediului şi desfăşurarea activităţilor de salubrizare şi 
amenajare a unui teren - lot demonstrativ 

 Organizarea ciclurilor de seminare despre importanţa utilizării  raţionale a resurselor naturale, 
mijloacele de prevenire a poluării mediului, impactul negativ al defrişării pădurilor. 

 Realizarea de împăduriri în zonele ce prezintă pericolul alunecărilor de teren 

 Realizarea unui Program local de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate 

 Realizarea unui Program local de salubrizare a localităţii 

 Stabilirea unor sancţiuni pentru defrişările ilicite ale fondului forestier al satului.  
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CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 
Este marcată primordial de pasivitatea civică şi slaba implicare a cetăţenilor în gestionarea activităţilor 
publice, afectată de reducerea drastică a serviciilor publice, lipsa structurilor societăţii civile. Primăria 
Ratuş întreţine relaţii de cooperare interraională cu primăriile din vecinătate în vederea soluţionării 
unor probleme comune ca: creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă, creşterea spiritului 
antreprenorial şi îmbunătăţirea aspectelor legate de ÎMM, infrastructură, mediu şi prevenirea riscurilor; 
în plus, sunt încurajate schimburile de experienţă şi bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală, 
modernizarea serviciilor publice, realizarea de studii şi colectarea de date etc. Toate aceste acţiuni fiind 
necesare de aceea că resursele financiare disponibile în buget nu sunt suficiente pentru soluţionarea 
problemelor stringente ale comunei. În anul 2010 bugetul executat al comunei a constituit la capitolul 
venituri - 2636,7 mii lei. Veniturile bugetare au la bază transferurile de la bugetul raional – 94%, 
principala grupă de cheltuieli - 78% - sunt cheltuielile pentru învăţământ. 
 
AVANTAJE: 

 Consultarea cetăţenilor şi implicarea lor în procesul decizional 

 Gestionarea ordonată a cheltuielilor şi prioretizarea necesităţilor; 

 Evidenţa strictă a agenţilor economici; 

 Lipsa confruntărilor în cadrul consiliului; 

 Conlucrarea Consiliului şi a Primăriei, primăriei şi organizaţiilor, întreprinderilor din teritoriu; 

 Grad satisfăcător de pregătire pentru intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă 

 Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor 
(identificarea surselor de finanţare, a firmelor de proiectare, consultanţă, colaborarea cu acestea); 

 
NECESITĂŢI/PROBLEME IDENTIFICATE: 

 Lipsa ONG-urilor de profil; 

 Abilităţi reduse de atragere a fondurilor externe; 

 Lipsa societăţii civile; 

 Inactivitatea şi indiferenţa cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de 
dezvoltare atât la nivel personal, cât şi la nivel de comună; 

 Insuficienţa surselor financiare; 

 Grad satisfăcător de dotare cu mijloace tehnice pentru intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă 

 Oamenii nu au informaţii de bază în ceea ce priveşte un program de dezvoltare durabilă; 

 Neautomatizarea bazelor de date 

 Neaplicarea în activitatea Primăriei a sondajelor 

 Lipsa unei Asociaţii de Economii şi Împrumut; 

 Inexistenţa unui plan de investiţii bine determinat la nivel de comună. 
 

RECOMANDĂRI: 

 Atragerea surselor de finanţare nerambursabile de către APL Ratuş în baza experienţei acumulate 
în accesarea şi derularea fondurilor externe. 

 Practicarea în activitatea primăriei a interviurilor cu liderii de opinie, a sondajelor, studiilor, 
Audierilor publice etc. 

 Sprijinirea constituirii ONG-lor locale în diverse domenii 

 Asigurarea transparenţei continue a activităţi autorităţilor publice prin menţinerea radioului, paginii 
web, publicaţii periodice, panourile informative etc. 

 Organizarea deplasărilor, schimbului de experineţă, seminarelor instructiv-metodice la nivel local şi 
republican, pentru funcţionarii publici în vederea reprofilării şi calificării acestora.
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2 Cadrul general al Strategiei 

2.1 Viziunea 
 

Viziunea strategiei de dezvoltare a comunei Ratuş este:  
 

COMUNA RATUŞ, SPAŢIU ECONOMICO-SOCIAL COMPETITIV, ECHILIBRAT ŞI DIVERSIFICAT, 

CAPABIL SĂ ASIGURE BUNĂSTAREA ŞI PROSPERITATEA ÎNTREGII COMUNITĂȚI. 
 

şi reprezintă sinteza misiunii, valorilor, obiectivelor strategice, specifice şi a acţiunilor necesare pentru 
implementare în următorii cinci ani. 

2.2 Misiunea  

 
Pentru realizarea Viziunii strategice misiunea comunităţii şi a autorităţilor publice locale este:  
 

ASIGURAREA BUNĂSTĂRII PRIMĂRIEI RATUŞ, ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII VIEŢII, 
SIGURANŢEI SOCIALE ŞI ECONOMICE PENTRU UN VIITOR MAI BUN, ÎNTR-O COMUNĂ PROSPERĂ, 

PRIN VALORIFICAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ŞI POTENŢIALULUI LOCAL. 
 

2.3 Valorile Strategiei 

 
Realizarea viziunii şi misiunii va fi asigurată de acceptarea de către fiecare cetăţean al comunităţii a unui 
sistem de valori care vor deveni norme de conduită şi atitudine general acceptate în următorii cinci ani. 
Acest sistem este compus din următoarele valori: 
 
Bună Administrare. Valoare ce indică reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin 
responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă în realizarea interesului general, 
cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor. 
 
Competenţă. Această valoare se va manifesta prin implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii a 
unor persoane care dispun de cunoştinţele şi abilităţile necesare, investiţi cu exercitarea acestor atribuţii 
şi responsabili pentru acţiunile lor.  
 
Spirit Gospodăresc. Valoare ce reflectă hărnicia şi activism civic din partea comunităţii pentru 
îmbunătăţirea aspectului satului şi a condiţiilor de habitat. 

 
Responsabilitate. Este valoarea care va asigura dezvoltarea în toate domeniile, care va fi asigurată prin 
asumarea de către responsabilii de implementare a obligaţiilor de a efectua acţiunile până la sfârşit cu 
asumarea răspunderii pentru consecinţe.   
 
Spirit de voluntariat. Fiecare locuitor al comunei trebuie să fie pregătit să investească cel puţin câte o 
zi în an pentru dezvoltarea comunităţii. 
 
Competivitate. Permite dezvoltarea economiei proprii, în context local, regional, naţional şi chiar 
internaţional, promovarea unui sector productiv şi competitiv. 
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Receptivitate. Calitate morală cu care trebuie să fie înzestraţi membrii comunităţii pentru  a accepta şi  
reacţiona la propuneri, în scopul transformării ideilor în acţiuni realizate. 
 
Atitudine activă. Cetăţenii, societatea civilă, comunitatea de afaceri nu trebuie să aştepte ca iniţiativa şi 
implementarea activităţilor de dezvoltarea a comunei să fie exclusiv din partea administraţiei publice 
locale, a celei raionale sau autorităţilor centrale. Toţi cei implicaţi în dezvoltarea comunităţii vor acţiona 
astfel ca să faciliteze implementarea acţiunilor menite pentru schimbare.  
 
Durablitate. Condiţii mai bune de trai pentru toţi locuitorii comunei, în special pentru persoanele 
defavorizate, precum şi un minim de condiţii necesare pentru un trai decent, sănătate şi bunăstarea 
tuturor. 
 
Integritate în acţiune. O cheie pentru succes şi valoare optimă ce prevede luarea deciziilor într-un 
mod deschis, transparent şi legitim, bazat pe fapte. Strategia de dezvoltare va fi implementată doar 
cooperând şi în interes reciproc încercând să diminuăm divergenţele la maxim. 
 
Transparenţă. Activitatea în privinţa implementării strategiei de dezvoltare se va desfăşura fiind 
permanent îndreptată spre maximizarea căilor şi posibilităţilor de informare reciprocă a factorilor de 
decizie şi a membrilor comunităţii pentru asigurarea clarităţii şi înţelegerii procesului în derulare.   
 
Conştiinţă ecologică. Crearea mentalităţii capabile să sesizeze importanţa ocrotirii mediului ambiant 
pentru existenţa întregii societăţi. 
 

2.4 Obiective Strategice 
 

Pentru realizarea Viziunii strategice activităţile tuturor factorilor implicaţi în procesul de dezvoltare 
locală vor fi orientate spre atingerea a cinci obiective strategice: 
 

I. ACTIVITATE ECONOMICĂ COMPETITIVĂ ŞI DIVERSIFICATĂ PRIN VALORIFICAREA 

RESURSELOR LOCALE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI OPORTUNITĂŢI  
II. OPTIMIZAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII FIZICE DE BAZĂ DIN COMUNĂ 
III. VALORIFICAREA CAPITALULUI UMAN 
IV. UN MEDIU NATURAL SĂNĂTOS ŞI ATRACTIV 
V. BUNA GUVERNARE ŞI MANAGEMENT PERFORMANT 

 

3 Cadrul operaţional al Strategiei 

 
În cadrul discuţiilor desfăşurate la Atelierele de planificare strategică au fost discutate mai multe aspecte 
critice ale dezvoltării socio-economice ale localităţii. După analiza efectuată a necesităţilor şi 
priorităţilor de dezvoltare a localităţii, având drept punct de reper Viziunea Strategică de Dezvoltare şi 
Misiunea autorităţilor publice locale şi a partenerilor locali de dezvoltare, au fost formulate Obiective 
Strategice de dezvoltare a localităţii pentru perioada următorilor 5 ani.  
 
Pentru fiecare din Obiectivele strategice au fost identificate programe şi proiecte /acţiuni necesare de 
realizat. 
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3.1 Obiectiv Strategic 1. Activitate economică competitivă şi diversificată prin 
valorificarea resurselor locale şi dezvoltarea de noi oportunităţi 
 

# Programe Acţiuni / Proiecte 

 Susţinerea 
antreprenoriatului 

Stimularea tinerilor în demararea propriilor afaceri. 
Încurajarea diversificării produselor şi serviciilor oferite de mediul 
economic din spaţiul rural. 
Proiect: Organizarea unor programe de consiliere şi instruire pentru 
antreprenori, potenţialii antreprenori şi fermieri în domenii de interes 
precum: iniţierea, înregistrarea şi dezvoltarea afacerilor; management, 
marketing, etc.  
Proiect: Instituirea unui centru de consultanţă pentru agricultori. 
Proiect: Înfiinţarea Centrelor de Sprijin al Afacerilor. 

 Promovarea şi 
dezvoltarea unei 
agriculturi 
performante în 
acord cu cerinţele 
de mediu şi de 
piaţă  

Dezvoltarea reţelelor de colectare a produselor agricole  
Modernizarea exploataţiilor agricole 
Diversificarea producţiei şi întroducerea unor specii şi culturi noi, pretabile 
pentru solul zonei 
Promovarea şi oficializarea asocierilor agricole şi stimularea formării 
grupurilor de producători în vederea funcţionării filierelor de tip asociativ 
Sprijinirea iniţiativelor de prelucrare a produselor agricole 
Promovarea şi susţinerea iniţiativelor de dezvoltare a unor capacităţi de 
stocare/colectare a produselor agricole 
Stimularea abordării agriculturii ecologice 
Proiect: Amenajarea unei pieţe agricole.  

 Reactivarea 
meşteşugurilor 
populare şi 
dezvoltarea 
turismului local 
 

Iniţierea unui parteneriat public-privat zonal în vederea realizării unui 
circuit turistic zonal 
Crearea unui cerc sau a unei asociaţii de meşteşuguri, care ar readuce 
vechile obiceiuri 
Elaborarea proiectelor privind renovarea tradiţiilor în meşteşugărit şi 
artizanat  
Proiect: Realizarea unui studiu zonal în vederea identificării resurselor 
turistice 

 Atragerea 
investiţiilor în 
mediul rural 

Analiza oportunităţilor de investiţii din mediul rural 
Crearea unei baze de date complexe care să fie puse la dispoziţia 
potenţialilor investitori de către administraţia locală (date privind 
spaţii/terenuri, privind forţa de muncă, oferta de servicii) 
Participarea la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale 
Proiect: Organizarea unor târguri tematice la nivel microregional 
Proiect: Publicarea materialelor informative conţinând posibilităţile de 
investiţii – Ghidul Investitorului în Mediul Rural 
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3.2 Obiectiv Strategic 2. Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice de 
bază din comună 

# Programe Acţiuni / Proiecte 

 Reabilitarea, 
modernizarea, 
şi/sau extinderea 
reţelelor de 
utilităţi publice de 
bază 

Deschiderea de noi servicii sociale: farmacie, frizerie, cizmărie, atelier de 
reparaţie a îmbrăcămintei, atelier de reparaţii a autoturismelor 
Modernizarea, extinderea şi înfiinţarea reţelelor de distribuţie a apei potabile 
Proiect: Înfiinţarea reţelelor de apă potabilă în localităţile rurale din comună 
în care această utilitate nu există. 
Proiect: Extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a apei potabile  
Proiect: Înfiinţarea reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor publice de 
epurare a apelor uzate în localitate 
Proiect: Înfiinţarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în localităţile 
comunei unde nu există 
Proiect: Înfiinţarea, reabilitarea şi extinderea sistemelor de iluminat public 
Proiect: Asfaltarea străzilor şi a trotuarelor 

 Modernizarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii 
fizice a serviciilor 
publice 

Modernizarea, extinderea şi reabilitarea infrastructurii educaţionale 
Suplimentarea şi modernizarea dotărilor din gimnaziu 
Proiect: Construcţia grădiniţei şi dotarea acesteia 
Proiect: Amenajarea ospătăriei gimnaziului 
Proiect: Reparaţia edificiului gimnaziului 
Proiect: Reparaţia căminului cultural 

 Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
fizice în vederea 
asigurării unor 
servicii medicale 
şi sociale 
de calitate 

Dotarea instituţiilor medico-sanitare cu aparatură specifică 
Dezvoltarea de activităţi educative în cadrul unor cluburi, cercuri în scopul 
integrării copiilor provenind din familii nevoiase/cu risc 
Dezvoltarea/continuarea de programe preventive în comunitate şi în scoli 
pe teme de circulaţie, delincvenţă juvenilă, violenţă domestică, prevenţia 
consumului de tutun, alcool, droguri sau de educaţie sexuală 
Proiect: Revigorarea serviciului de „Îngrijitor comunal” 
Proiect: Identificarea unui spaţiu şi amenajarea unui centru medico-social 
integrat care să ofere servicii mai multor categorii de beneficiari 
Proiect: Înfiinţarea unei cantine sociale 
Proiect: Organizarea şi derularea de campanii de informare asupra 
beneficiilor asigurărilor sociale şi de sănătate  

 Amenajarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii 
turistice şi de 
agrement 

Consolidarea şi reabilitarea obiectivelor turistice din mediul rural 
Amenajarea peisagistică pentru evidenţierea obiectivelor turistice 
Întocmirea unui plan de amenajare a comunei Ratuş din punct de vedere 
turistic 
Înfiinţarea sau reabilitarea spaţiilor pentru activităţile recreaţionale ale 
populaţiei 
Diversificarea activităţilor sportive 
Organizarea de manifestări sportive 
Proiect: Construirea unui teren de sport 
Proiect: Amenajarea unui loc de joacă pentru copii „Parcul copiilor” 
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# Programe Acţiuni / Proiecte 

 Modernizarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii 
culturale 

Valorificarea meşteşugurilor, îndeletnicirilor şi tradiţiilor locale cu potenţial 
turistic 
Dezvoltarea reţelelor de artizanat şi artă populară 
Promovarea, conservarea şi susţinerea manifestărilor folclorice şi a 
tradiţiilor etnografice locale 
Proiect: Iniţierea cercurilor culturale pentru adulţi 
Proiect: Organizarea de concursuri tematice şi diferite manifestări cu 
caracter cultural 
Proiect: Realizarea unui muzeu local „Ratuşul printre ani” 
Proiect: Crearea unui Centru de Creaţie pentru tineri. 

3.3 Obiectiv strategic 3. Valorificarea capitalului uman 
 

# Programe Acţiuni / Proiecte 

 Sprijinirea 
activităţii 
societăţii civile şi 
integrarea 
grupurilor social-
vulnerabile în 
comunitate 

Promovarea unor programe de atragere de voluntari tineri şi adulţi 
Pregătirea unui corp de voluntari pentru scrierea de proiecte şi atragerea de 
surse de finanţare 
Organizarea de întâlniri periodice între societatea civilă, administraţia locală 
şi instituţiile publice locale, precum şi ONG 
Crearea de ONG-uri de profil 
Proiect: Organizarea de servicii sociale pentru vârstnici neinstituţionalizaţi 
(centru de zi, îngrijire la domiciliu) 

 Implementarea de 
măsuri active 
pentru creşterea 
gradului de 
ocupare a 
populaţiei active 

Promovarea ofertei locale de forţă de muncă 
Atragerea şi susţinerea unor investiţii autohtone/străine absorbante de forţă 
de muncă 
Implementarea unor programe de calificare/perfecţionare în domeniul 
agricol/ alte domenii de interes 
Proiect: Elaborarea unui studiu pentru identificarea gradului de ocupare a 
populaţiei active şi a calificărilor existente 

 Asigurarea şi 
promovarea unui 
parteneriat viabil 
scoală – familie – 
comunitate 

Elaborarea de programe de stimulare a participării (pre)şcolare de prevenire 
a abandonului şcolar şi a insuccesului şcolar 
Dezvoltarea de resurse umane în şcoală pentru relaţia cu familia (psiholog, 
asistent social) 
Dezvoltarea de activităţi de după-amiază, cercuri, cluburi în care să fie 
antrenaţi copiii şi familiile lor 
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3.4 Obiectiv strategic 4. Un mediu natural sănătos şi atractiv 

# Programe Acţiuni / Proiecte 

 Conştientizarea 
populaţiei privind 
utilizarea raţională 
a resurselor 
naturale şi 
implicarea activă a 
locuitorilor în 
îmbunătăţirea 
stării mediului 
ambiant din 
comună 

Implicarea localnicilor în activităţi de protejare a mediului. 
Organizarea zilelor sanitare. 
Organizarea orelor de conştientizare ecologică în instituţiile educative. 
Raiduri ecologice de evaluare a situaţiei sanitare a localităţii 
Elaborarea şi adoptarea planului local de protecţie şi utilizarea a resurselor 
naturale.  
Stabilirea unor sancţiuni pentru defrişările ilicite ale fondului forestier al 
satului.  
Instituirea controlului asupra managementului folosirii  resurselor naturale 
subterane. 
Proiect: Organizarea ciclurilor de seminare despre importanţa utilizării  
raţionale a resurselor naturale, mijloacele de prevenire a poluării mediului, 
impactul negativ al defrişării pădurilor.  

 Promovarea unor 
programe locale 
în vederea 
protejării mediului 

Implementarea unui program de informare a locuitorilor privind măsurile 
necesare în domeniul gestiunii deşeurilor 
Introducerea colectării selective a deşeurilor 
Derularea de campanii de informare şi conştientizare cu privire la 
importanţa protecţiei mediului. 

 Gestionarea 
eficientă a 
deşeurilor 

Colectarea selectivă, depozitarea şi valorificarea deşeurilor 
Amenajarea gunoiştelor autorizate în toate localităţile comunei 
Desfăsurarea de campanii de educare/informare în vederea disciplinării 
populaţiei în ceea ce priveşte interdicţia de a mai depozita clandestin 
deşeurile 
Lichidarea gunoiştilor neautorizate 
Elaborarea planului de salubrizare a localităţilor din componenţa comunei 
Crearea serviciului de salubrizare şi elaborarea regulamentului privind 
organizarea serviciului 
Organizarea trimestrială a raidurilor ecologice pentru estimarea situaţiei 
existente a stării sanitare a comunei 
Colaborarea cu localităţile învecinate pentru implementarea unui sistem 
microregional de prelucrare a deşeurilor 

 Reducerea riscului 
de producere a  
dezastrelor 
naturale şi poluare 
a mediului 
ambiant 

Conştientizarea populaţiei despre importanţa păstrării mediului, organizarea 
campaniilor de informare a populaţiei despre impactul negativ al factorilor 
de poluare 
Implicarea locuitorilor în îmbunătăţirea stării mediului şi desfăşurarea 
activităţilor de salubrizare şi amenajare a unui teren - lot demonstrativ 
Realizarea de împăduriri în zonele ce prezintă pericolul alunecărilor de teren 
Curăţirea malurilor râului Ciuluc 
Curăţirea şi amenajarea fântânilor 
Inventarierea terenurilor degradate şi predispuse alunecărilor şi eroziunilor 
Elaborarea program de acţiuni pentru prevenirea inundaţiilor.  
Proiect: Extinderea fâşiilor forestiere. 
Proiect: Recultivarea terenurilor degradate (plantarea fîşiilor de nucari, altor 
specii de copaci decorativi). 
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3.5 Obiectiv strategic 5. Buna guvernare şi management performant 

# Programe Acţiuni / Proiecte 

 Creşterea 
operativităţii şi 
transparenţei 
activităţii 
autorităţilor publice 
locale ce va asigura 
un dialog stabil cu 
comunitatea de 
afaceri şi cetăţeni  

Amenajarea şi instalarea panourilor informative 
Instituirea serviciului „Poşta cetăţeanului” 
Organizarea adunărilor generale ale comunei 
Desfăşurarea Audierilor publice 
Practicarea în activitatea primăriei a interviurilor cu liderii de opinie din 
localitate 
Iniţierea parteneriatului public-privat-sector civic 
Proiect: Elaborarea paginii WEB a comunei 
Proiect: Elaborarea şi implementarea proiectului „Radio local” 
Proiect: Elaborarea proiectului şi editarea Buletinului informativ local 
 

 Crearea şi 
dezvoltarea 
structurilor 
societăţii civile 
pentru implicarea 
lor activă în 
procesul de 
dezvoltare locală şi 
gestionare a 
treburilor publice 

Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de promovare a importanţei 
activităţii structurilor societăţii civile 
Sprijinirea constituirii ONG-lor locale în diverse domenii 
Promovarea cooperărilor şi parteneriatelor între mediul public şi privat din 
mediul rural cu alte organizaţii locale/naţionale/regionale/externe 
 

 Perfecţionarea 
managementului în 
cadrul APL şi 
pregătirii 
profesionale a 
specialiştilor 
Primăriei 

Participarea la cursuri de perfecţionare specific fiecărui compartiment 
Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate ale Primăriei 
Determinarea şi delimitarea strictă a atribuţiilor funcţionarilor publici 
Introducerea noilor tehnologii informaţionale şi mijloace tehnice (soft, 2PC, 
fax, xerox, periferice) 
Ridicarea nivelului profesional de pregătire al funcţionarilor primăriei şi a 
consilierilor 
Organizarea deplasărilor în scopul schimbului de experienţă 
Proiect: Organizarea seminarelor instructiv-metodice la nivel 
local/republican 
Proiect: Crearea unor baze de date, miniproiect „Automatizarea primăriei” 

 Îmbunătăţirea 
securităţii 
individuale şi 
colective 

Asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii de 
poliţie (spaţiu, dotare cu mijloc de transport, echipamente de informare 
comunicare etc.) 
Îmbunătăţirea iluminatului public ca premisă a asigurării unui climat de 
linişte şi ordine în comunitate 
Reluarea practicii de dare de seamă la adunările generale a şefului de post 
despre situaţia infracţională în localitate. 
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4 Implementarea şi Monitorizarea Strategiei 

4.2 Etape de Implementare 

 
Succesul realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Ratuş depinde, în mare măsură, de 
participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia, de prezenţa 
unei coaliţii închegate în societate. În procesul realizării Strategiei Ratuş vor fi implicaţi  mai mulţi 
actori, fiecare urmând un scop personal, îndeplinind rolul de implementator al acţiunilor planificate. 
Aceştia sunt : 

1. Administraţia publică locală (Consiliul Local , Primarul, Primăria) 
2. Locuitorii satului 
3. Societatea civilă (ONG, femeile, tineretul, voluntarii, organizaţiile confesionale şi profesionale) 
4. Agenţii economici 
5. Structuri externe(Consiliul raional, Guvernul, Organizaţiile internaţionale). 

 
Implementarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Ratuş poate fi divizată convenţional în 3 etape: 
 
Adoptarea Strategiei de dezvoltare. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi supusă  
dezbaterilor publice la Adunarea Comunitară. După dezbatere şi ajustarea propunerilor şi 
recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare. După aprobarea 
strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind realizarea 
strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acţiuni.  
 
Implementarea Strategiei de dezvoltare se va efectua prin realizarea acţiunilor, activităţilor, 
măsurilor şi proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare acţiune, proiect vor fi stabilite 
obiective, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare (durata), responsabilii şi partenerii care 
vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate 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. 
 

4.3 Monitorizarea Strategiei 

4.3.1 Cadrul instituţional de monitorizare 

 
Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (I) evaluarea atingerii obiectivelor strategice şi 
obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare şi (II) 
raportarea rezultatelor evaluării.  
 
În scopul asigurării  transparenţei procesului de implementare, precum şi a participării locuitorilor în 
implementarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Ratuş vor fi create Comitete de 
Sector. Satul este divizat în 11 sectoare, iar pentru fiecare sector va fi format un Comitet din 5 
persoane. Membrii acestor Comitete vor fi rezidente în sectorul respectiv şi aleşi la Adunarea 
locuitorilor din sector (circa 66 gospodării).  
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Comitetele vor contribui la antrenarea cât mai activă a tuturor locuitorilor din sector atât în rezolvarea 
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Ratuş, cât şi în procesul de luare a 
deciziilor privind implementarea proiectelor Strategiei de Dezvoltare, astfel consolidându-se societatea 
civilă din sat. Interesele Comitetelor de Sector vor fi reprezentate de o persoană aleasă de comitet care 
va face parte din Consorţiul Comitetelor de Sector. Consorţiul Comitetelor de Sector se va aduna în 
şedinţe de 2 ori în lună. Atribuţiile acestui  consorţiu vor consta în:  

a. Planificarea şi realizarea activităţilor de implementare în sector a Strategiei 
b. Coordonarea activităţilor de implementare în sector  
c. Stabilirea  legăturii directe între sector şi Comisia de Implementare. 

 

Elementele de bază ale monitorizării procesului de implementare ale Strategiei sunt: 

- Consiliul Participativ Local (în continuare, CPL), şi 

- Comisia pentru Implementarea Strategiei (în continuare CIS). 
 
CPL este format din 17 membri, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai instituţiilor publice, 
precum şi din reprezentanţi ai societăţii civile.  
 
Funcţiile CPL sunt: 

- De a conduce procesul de implementare la nivel strategic; 

- De a facilita participarea cetăţenilor în procesul de planificare strategică (adunări generale, 
grupuri de lucru etc.); 

- De a aproba componenţa CIS; 

- De a propune completarea şi amendarea periodică a Strategiei; 

- De a monitoriza implementarea hotarârilor CIS; 

- De a analiza şi aproba rapoartele de activitate anuale ale CIS; 

- De a examina şi aproba preliminar rezultatele/ documentele elaborate; 

- De a efectua alte activităţi care rezultă din scopul de activitate. 
 

CPL este organul responsabil de elaborarea, adoptarea, implementarea şi monitorizarea implementării 
SDSE Ratuş. Misiunea CPL de a concepe Planurile de acţiune, de a identifica proiectele prioritare, de a 

identifica sursele de finanţare şi de a le supune spre validare CIS şi Consiliului Local. Termenul de 
activitate al CPL este de 5 (cinci) ani. Anual componenţa CPL poate fi modificată prin Dispoziţie a 
Primarului în dependenţă de rezultatele şi performanţele obţinute. 
 
CIS este un organism care va administra procesul de implementare propriu-zis şi va fi compus din 
responsabilii fiecărui domeniu, desemnaţi în cadrul CPL, alături de reprezentanţi ai Primăriei şi 
Consiliului Local Ratuş. Astfel în componenţa căruia va fi asigurată reprezentarea tuturor factorilor 
implicaţi în dezvoltare: 

 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 din localitate) 
 Instituţiile educaţionale (directorul şcolii şi al grădiniţei de copii) 
 Organizaţiile non-guvernamentale (reprezentanţi ai ONG-lor ce activează în domeniul 

protecţiei mediului, social, apărarea drepturilor omului şi de tineret) 
 Reprezentanţi ai grupurilor social vulnerabile (persoane în etate, persoane cu dizabilităţi, 

tineri şomeri, etc.). 
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Acest organism va funcţiona ca o structură specială, creată cu statut de Comisie obştească pe lângă 
Consiliul Local şi Primărie. CIS îşi va desfăşura activitatea în şedinţe care se vor desfăşura cel puţin o 
dată în lună. 
 
În implementarea strategiei responsabilităţile de bază ale CIS vor fi:  

 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 
 Dezvoltarea echipei de lucru cu membrii CPL, specialişti şi alţi factori pentru implementarea 

acţiunilor; 
 Elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către CPL şi Consiliul Local 
 Acordarea asistenţei tehnice şi consultative în toate domeniile  
 Elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare 
 Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunei 
 Elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie 
 Elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare  
 Prezintă Consiliului Local darea de seamă pe anul precedent, planurile pentru anul viitor etc. 

 
CIS va fi constituită ca şi un mecanism care să asigure administrarea managementului implementării. 
Va evalua activitatea de implementare a Strategiei pe baza unor indicatori de output, eficienţă, 
conformitate şi impact elaboraţi de CPL. Rolul acesteia este de a stabili dacă în procesul de 
implementare au fost obţinute rezultatele preconizate pentru atingerea strategiei. 
 

Forumul Cetăţenesc, în număr de 70-80 persoane, întruneşte toţi membrii Comitetelor de Sectoare, 

Grupurile de iniţiativă din localitate, Unităţii Specialzate în Planificare Strategică, Consiliul Participativ 
Local, Comisia de Implementare a Strategiei. Şedinţele Forumului se vor face o dată în trimestru.  
 
Competenţele Forumului Comunităţii sunt: 

 Avizare şi punerea în dezbatere a rapoartelor şi proiectelor propuse de CIS 
 Asigurarea cadrului participativ şi organizatoric pentru implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Socio-Economică a comunei Ratuş 
 Propunerea şi discutarea modificărilor în Strategie 
 Actualizarea planului şi reactualizarea Strategiei 
 Propagarea Conceputului de Dezvoltare Durabilă 
 Consultarea (USPS, CPL, CIS, Comitetelor de sectoare, APL) privind măsurile planului local 

de acţiuni 
 Iniţierea unor noi studii şi proiecte 
 Asigurarea transparenţei în activitatea APL privind implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Socio-Economică a comunei Ratuş 
 

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 Ratuş. Competenţele Consiliului local se vor axa pe: 

 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 
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Consorţiul  

Comitetelor de Sector 

 CS 

8 
CS 

9 
CS 

10 
CS 

11 
CS 

5 

 

CONSILIUL  LOCAL 

FORUM CETĂŢENESC 

Comisia de Implementare 

a  Strategiei (CIS) 

CPL 

CS 

1 

CS 

2 
CS 

3 
CS 

4 
 

CS 

6 

 

CS 

7 

 

 Parteneriatul cu APL, ONG, agenţii economici în ceea ce priveşte implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea Strategiei. 

 

O verigă aferentă a structurii de monitorizare şi implementare este Unitatea Specializată în 
Planificarea Strategică (USPS), constituită  din 7 membri. USPS este un organ responsabil de 

facilitarea participării cetăţenilor în procesul de planificare strategică. USPS este o structură informală şi 
în activitatea sa se conduce de hotărârile sale adoptate în cadrul şedinţelor, Planul de acţiuni pentru 
elaborarea şi implementarea Strategiei, Deciziile Consiliului local, legislaţia în vigoare. Termenul de 
activitate al USPS este limitat de perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Social 
Economică Ratuş. 

 
 

Structura cadrului instituţional de monitorizare şi implementare a Strategiei Ratuş 

  
 

4.3.2 Raportarea şi Indicatorii de monitorizare  

 
Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către responsabilii de 
implementare a rapoartelor trimestriale către CIS privind realizarea planului de acţiuni şi a obiectivelor 
specifice. Anual CIS va prezenta Consiliul Local 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, beneficiari sau instituţii specializate se 
vor stabili nivelul şi gradul de implementare a acţiunilor şi atingere a obiectivelor fixate.  

 

 

 

 
 

USPS 
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Obiectiv Strategic 1. Activitate economică competitivă şi diversificată prin valorificarea resurselor 
locale şi dezvoltarea de noi oportunităţi 

Program Indicatori de monitorizare 

Susţinerea 
antreprenoriatului 

 Numărul cursurilor de instruire, meselor rotunde, seminare organizate 
 Numărul participanţilor la programele de instruire 
 Numărul de proiecte accesate/ câştigate/ implementate 
 Numărul de afaceri iniţiate 
 Numărul locurilor de muncă  
 Suma impozitelor vărsate în bugetul local 
 Spectru de servicii de consultanţă prestate în Centru 
 Numărul de beneficiari ai Centrului de Consultanţă pentru agricultori 

Promovarea şi 
dezvoltarea unei 
agriculturi performante 
în acord cu cerinţele de 
mediu şi de piaţă 

 Numărul de asocieri/filieri 
 Piaţa amenajată şi numărul de persoane ce utilizază teritoriul pentru 

comercializarea producţiei 
 Producţie agricolă de calitate superioară, la costuri reduse 
 Volumul de producţie fabricată 
 Diversificarea activităţilor economice 
 Numărul de reţele de colectare a produselor agricole 

Reactivarea 
meşteşugurilor populare 
şi dezvoltarea turismului 
local 

 Circuit turistic zonal 
 Numărul de parteneriate 
 Gama de meşteşuguri practicate 
 Număr de meşteri populari  
 Numărul de participări la expoziţii, târguri 
 Numărul persoanelor ce frecventează cercurile de artizanat 
 Numărul de întruniri în vederea schimbului de experienţă 
 Numărul zonelor de agrement amenajate 
 Numărul de vizitatori în comună 
 Studiu zonal în vederea identificării resurselor turistice 

Atragerea investiţiilor în 
mediul rural 

 Bază de date agenţi economici 
 Numărul de participanţi la târguri şi expoziţii 
 Tirajul Ghidul Investitorului în Mediul Rural 

 
Obiectiv Strategic 2. Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice de bază din comună 

Program Indicatori de monitorizare 

Reabilitarea, 
modernizarea, şi/sau 
extinderea reţelelor de 
utilităţi publice de bază 

 Numărul şi tipul de servicii sociale noi create 
 Lungimea drumurilor/trotuarelor supuse reabilitării (km/an) 
 Volumul investiţiilor în repararea drumurilor (mii lei/an) 
 Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile(km/an) 
 Numărul de locuinţe conectate la reţeaua de apeduct 
 Consumul de apă potabilă anual (m3) 
 Gradul de telefonizare 
 Lungimea drumului iluminat 
 Numărul de corpuri de iluminat stradal instalat 
 Numărul de gospodării canalizate 
 Epurarea apelor conform standardelor de calitate 
 Lungimea traseului de gaz de presiune medie şi joasă (km) 
 Numărul de conectări la reţeaua de gaz. 
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Obiectiv Strategic 2. Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice de bază din comună 

Program Indicatori de monitorizare 

Modernizarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii fizice a 
serviciilor publice 

 Grădiniţa de copii dată în exploatare 
 Numărul de copii de frecventează grădiniţa 
 Obiecte de infrastructură socială reparate 
 Seturi de mobilier şi utilaje procurate şi instalate 
 Centru de Creaţie pentru Tineri creat 
 Nr. copiii şi tineri ce beneficiază de serviciile Centrului 
 Nr. de servicii prestate copiilor şi tinerilor în cadrul Centrului 
 Asigurarea gimnaziului cu materiale didactice necesare realizării procesului 

instructiv educativ 
 Sala sportivă echipată cu echipament necesar 
 Numărul de seturi de mobilier şi echipament procurat pentru grădiniţă 
 Numărul de seturi de mobilier şi echipament procurat pentru ospătărie 
 Dinamica fondului de carte 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii fizice în 
vederea asigurării unor 
servicii medicale şi 
sociale de calitate 

 Serviciu „Îngrijitorul comunal” creat 
 Numărul de activităţi înfiinţate/dezvoltate de persoane defavorizate 
 Activitatea Centrului medico-social integrat 
 Gama de servicii prestate de Centrului medico-social integrat 
 Numărul de beneficiari ai Centrului medico-social integrat 
 Numărul de seminare desfăşurate 
 Numărul de beneficiari ai Programului de spijin 
 Serviciu de urgentă creat 
 Funcţionarea Cantinei sociale 
 Numărul beneficiarilor Cantinei sociale 

Amenajarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii turistice şi 
de agrement 

 Stadion sportiv amenajat şi funcţionabil 
 Desfăşurarea şi numărul de participanţi la competiţiile sportive 
 Activitatea zonei de odihnă 
 Numărul beneficiari ai zonei distractive 
 Parc central amenajat 

Modernizarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii culturale 

 Desfăşurarea sărbătorilor locale 
 Numărul de vizite în vederea schimbului de experienţă 
 Numărul acordurilor de parteneriat create 
 Numărul de membri ai cercurilor culturale 
 Desfăşurarea concursurilor tradiţionale 
 Muzeul local deschis 
 Bază muzeală vastă 

 

Obiectiv Strategic 3. Valorificarea capitalului uman 

Program Indicatori de monitorizare 

Sprijinirea activităţii 
societăţii civile şi 
integrarea grupurilor 
social-vulnerabile în 
comunitate 

 Numărul seminarelor desfăşurate 
 Numărul voluntarilor antrenaţi în activităţi de ajutorare 
 Numărul activităţilor de voluntariat 
 Numărul de proiecte scrise/atrase/implementate de către voluntari 
 Valoarea investiţiilor 
 Numărul de întruniri 
 Numărul de ONG-uri create 
 Tipul de servicii sociale organizate 
 Numărul de beneficiari ai serviciilor sociale 

Implementarea de 
măsuri active pentru 
creşterea gradului de 
ocupare a populaţiei 
active 

 Numărul populaţiei active încadrate în câmpul muncii 
 Numărul de programe de calificare/perfecţionare 
 Numărul de participanţi 
 Studiu „Gradul de ocupare a populaţiei active şi a calificărilor existente” 
 

Asigurarea şi 
promovarea unui 
parteneriat viabil scoală 
– familie – comunitate 

 Numărul cazurilor de revenire la gimnaziu 
 % de succes şcolar 
 Numărul de specialişti angajaţi (psiholog, asistent social etc.) 
 Numărul cercurilor/cluburilor de interese deschise 
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Obiectiv Strategic 4. Un mediu natural sănătos şi atractiv 

Program Indicatori de monitorizare 

Conştientizarea 
populaţiei privind 
utilizarea raţională a 
resurselor naturale şi 
implicarea activă a 
locuitorilor în 
îmbunătăţirea stării 
mediului ambiant din 
comună 

 Numărul de activiităţi de protecţie a mediului 
 Numărul de localnici implicaţi în activităţi de protecţie a mediului 
 Numărul de zile sanitare şi participanţi la acestea 
 Numărul de ore de conştientizare ecologică 
 Numărul de raiduri efectuate 
 Numărul de sancţiuni 
 Numărul de seminare/mese rotunde desfăşurate 
 Programe locale de protecţie a apeei şi aerului elaborate 
 Număr de activităţi de conştientizare desfăşurate 
 Numărul de participanţi la activităţi 
 % de conştientizare a impactului apei poluate asupra sănătăţii 

Promovarea unor 
programe locale în 
vederea protejării 
mediului 

 Numărul de seminare/mese rotunde desfăşurate 
 Numărul de participanţi 
 Numărul activităţilor de informare 

 

Gestionarea eficientă a 
deşeurilor 

 Numărul şi suprafaţa gunoiştilor lichidate 
 Numărul de seminare/mese rotunde desfăşurate 
 Numărul de participanţi 
 Numărul de contracte de salubrizare încheiate cu locuitorii 
 Numărul de raiduri efectuate 
 Sistem de colectare separată a gunoiştelor implementat 
 Amenajarea gunoiştilor autorizate 
 Diminuarea impactului deşeurilor menajere asupra mediului 

Reducerea riscului de 
producere a  
dezastrelor naturale şi 
poluare a mediului 
ambient 

 Suprafaţa lotului demonstrativ amenajat 
 Numărul de copaci sădiţi anual 
 Numărul zilelor sanitare 
 Numărul de participanţi 
 Km de albia râului Ciuluc curăţiţi 
 Suprafaţa (km) de fâşii forestiere extinsă 
 Număr de fântâni supuse analizelor 
 Numărul de fântâni amenajate corespunzător 
 Gradul de ridicare a calităţii apei din fântâni 
 Număr de surse de apă amenajate 
 Numărul cazurilor de defrişare ilicită a fondului forestier 
 Lista terenurilor supuse eroziunii 
 Adoptarea planului de prevenire a inundaţiilor 
 Suprafaţa terenurilor degradate recultivate 

 

Obiectiv Strategic 5. Buna guvernare şi management performant 

Program Indicatori de monitorizare 

Creşterea operativităţii 
şi transparenţei 
activităţii autorităţilor 
publice locale ce va 
asigura un dialog stabil 
cu comunitatea de 
afaceri şi cetăţeni 

 Numărul de panouri amenajate şi instalate 
 Numărul de ediţii ale Buletinului Informativ 
 Numărul lunar/anual de Audieri Publice 
 Numărul de publicaţii distribuite 
 Serviciul „Poşta cetăţeanului” 
 Numărul de Adunări generale a comunei 
 Numărul de şedinţe lărgite 
 Numărul de sondaje de opinie desfăşurate 
 Numărul de interviuri realizate 
 Numărul de posturi de difuzare a radioului local 
 Activitatea echipei de redacţie 
 Numărul de emisiuni difuzate 
 Funcţionarea paginii WEB 
 Numărului de accesări şi utilizatori unici 
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Obiectiv Strategic 5. Buna guvernare şi management performant 

Program Indicatori de monitorizare 

Crearea şi dezvoltarea 
structurilor societăţii 
civile pentru implicarea 
lor activă în procesul de 
dezvoltare locală şi 
gestionare a treburilor 
publice 

 Numărul de ONG înfiinţate pe domenii de activitate 
 Numărul seminarelor desfăşurate 
 Numărul participanţilor la cursurilor de instruire desfăşurate 

Perfecţionarea 
managementului în 
cadrul APL şi pregătirii 
profesionale a 
specialiştilor Primăriei 

 Amenajarea sediului Primăriei 
 Sistem de management informaţional modern în cadrul Primăriei 
 Elaborarea şi actualizarea fişelor de post 
 Numărul de baze de date plasate 
 Numărul participanţilor la cursurilor de instruire desfăşurate 
 Eficienţa activităţii acestora după formarea profesională 
 Desfăşurarea evaluărilor anuale 
 Număr de funcţionari participanţi la cursuri de perfecţionare 
 Numărul de deplasări în scopul schimburilor de experienţă 

Îmbunătăţirea securităţii 
individuale şi colective 

 Adoptarea graficului de funcţionare a instituţiilor de divertisment 
 Numărul seminarelor desfăşurate şi participanţi 
 Numărul de rapoarte/dări de seamă prezentate 

4.4 Riscuri şi Impedimente de Implementare 

Realizarea efectivă a acţiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezenţa 
anumitor riscuri şi impedimente de implementare. Riscurile şi impedimentele aferente implementării 
strategiei de dezvoltare pot fi divizate în două categorii: (I) interne şi (II) externe. 

 

Domeniu Descriere 

Riscuri şi impedimente interne 

Managementul 
implementării 
strategiei 

 Executarea formală a activităţilor indicate în Strategie 
 Lipsa experienţei în domeniul managementului implementării strategiei 
 Confruntări de interese privind implementarea strategiei 
 Lipsa experienţei de elaborare, promovare şi gestionare a proiectelor de 

dezvoltare 
 Indiferenţa şi neimplicarea populaţiei în susţinerea activităţilor de 

implementarea a acţiunilor de dezvoltare a comunităţii 
 Prevalarea intereselor personale 
 Resurse financiare limitate  
 Lipsa capacităţilor de atragere a investiţiilor 
 Neestimarea corectă a timpului și a posibilităților 
 Așteptări nerealiste privind beneficiile 
 Slaba comunicare în implementarea strategiei 

Parteneriat  Neconlucrarea autorităţilor publice locale cu sectorul de afaceri şi societatea 
civilă 

 Nerespectarea acordurilor de parteneriat încheiate 
 Indiferenţa şi neimplicarea populaţiei în susţinerea activităţilor  
 Neimplicarea partenerilor naţionali şi internaţionali  

Dezvoltarea 
economică 

 Lipsa interesului din partea comunităţii de afaceri în investiţii în dezvoltarea 
locală 

 Infrastructură de afaceri locală nedezvoltată 
 Dependenţa sectorului agrar de condiţiile naturii 
 Lipsa controlului asupra veniturilor proprii 
 Nivel jos de acumulare a impozitelor 
 Capacitatea redusă de cumpărare a populaţiei din sat 

Social  Resurse limitate pentru acordarea asistenţei sociale 
 Pauperizarea continuă a populaţiei 
 Îmbătrânirea demografică 
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Domeniu Descriere 

 Lipsa sprijinului în renovarea obiectelor de infrastructură socială 
 Imigrarea forţei de muncă 

Mediu  Nedorinţa populaţiei de a conştientiza pericolul folosirii apei poluate asupra 
sănătăţii lor 

 Lipsa doritorilor de a presta servicii de salubrizare 
 Neacceptarea aplicării sancţiunilor pentru poluarea mediului 
 Neimplicarea populaţiei la acţiunile de amenajare, salubrizare şi înverzire 

Riscuri şi impedimente externe 
Cadrul politico-juridic  Instabilitatea cursului politic  

 Contradicţia şi instabilitatea legislaţiei în vigoare  
 Lipsa pârghiilor de influenţă asupra dezvoltării locale 
 Cadrul legal care suprimă autonomia locală 

Relaţii parteneri 
externi 

 Lipsa conlucrării cu autorităţile publice raionale şi centrale  
 Micşorarea cuantumul transferurilor de la bugetul raional 

Starea economiei  Potenţial investiţional redus 
 Inaccesiblitatea pieţelor de desfacere de peste hotare 
 Infrastructură de afaceri nedezvoltată 
 Inflaţia 
 Risc de ţară 

 

 

 



5 Planul de acţiuni 

5.2 Obiectiv Strategic 1.  

 

Program Acţiuni/proiecte 
Perioada de 

implementare 
Responsabil 

Cost 
estimativ, Lei 

Surse potenţială 
de finanţare 

Susţinerea 
antreprenoriatului 

Organizarea unor programe de consiliere şi instruire 
pentru antreprenori, potenţialii antreprenori şi fermieri 
în domenii de interes precum: iniţierea, înregistrarea 
şi dezvoltarea afacerilor; management, marketing, 
etc.  

2012-2016 
Primăria/Consiliul 

Local 
1500-

2000/instruire 

Surse 
atrase/surse 

private 

Instituirea unui centru de consultanţă pentru 
agricultori 

2012 
Primăria/Consiliul 

Local 
50000 

Buget local/Surse 
atrase/surse 

private 

Înfiinţarea Centrelor de Sprijin al Afacerilor 2012-2013 
Primăria/Consiliul 

local 
- 

Surse 
atrase/surse 

private 

Promovarea şi 
dezvoltarea unei 
agriculturi 
performante în acord 
cu cerinţele de mediu 
şi de piaţă 

Dezvoltarea reţelelor de colectare a produselor 
agricole 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 
Local/ Sectorul de 

afaceri 
- 

Surse 
atrase/surse 

private 

Diversificarea producţiei şi întroducerea unor specii şi 
culturi noi, pretabile pentru solul zonei 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 
Local/ Sectorul de 

afaceri 
- 

Surse 
atrase/surse 

private 

Promovarea şi oficializarea asocierilor agricole şi 
stimularea formării grupurilor de producători în 
vederea funcţionării filierelor de tip asociativ 

2012-2016 Consiliul local - - 

Promovarea şi susţinerea iniţiativelor de dezvoltare a 
unor capacităţi de stocare/colectare a produselor 
agricole 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 
Local/ Sectorul de 

afaceri 
- 

Surse 
atrase/surse 

private 

Stimularea abordării agriculturii ecologice Permanent 
Primăria/Consiliul 
Local/ Sectorul de 

afaceri 
- - 

Amenajarea unei pieţe agricole 2012 
Primăria, Sectorul 

de afaceri 
20000 

Bugetul local/ 
Surse private 

Reactivarea 
meşteşugurilor 
populare şi 
dezvoltarea 

Iniţierea unui parteneriat public-privat zonal în 
vederea realizării unui circuit turistic zonal 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 

local 
- 

Buget local/Surse 
atrase/surse 

private 

Crearea unui cerc sau a unei asociaţii de 2012-2013 Primăria/Consiliul - Buget local/Surse 
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turismului local meşteşuguri, care ar readuce vechile obiceiuri local atrase/surse 
private 

Elaborarea proiectelor privind renovarea tradiţiilor în 
meşteşugărit şi artizanat 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 
local/meşteşugarii 

- 
Buget local/Surse 

atrase/surse 
private 

Realizarea unui studiu zonal în vederea identificării 
resurselor turistice 

2013-2014 
Primăria/Consiliul 

local 
- 

Surse 
atrase/surse 

private 

Atragerea investiţiilor 
în mediul rural 

Crearea unei baze de date complexe care să fie puse 
la dispoziţia potenţialilor investitori de către 
administraţia locală (date privind spaţii/terenuri, 
privind forţa de muncă, oferta de servicii) 

2012-2016 Primăria  - - 

Participarea la târguri şi expoziţii naţionale şi 
internaţionale 

Permanent 
Primăria/ Consiliul 

Local 
-  

Buget local,  
surse private 

Publicarea materialelor informative conţinând 
posibilităţile de investiţii – Ghidul Investitorului în 
Mediul Rural 

2013 
Primăria/Consiliul 

local 
- 

Buget local/Surse 
atrase/surse 

private 

5.3 Obiectiv Strategic 2.  

Program Acţiuni/proiecte 
Perioada de 

implementare 
Responsabil 

Cost 
estimativ, Lei 

Surse potenţială 
de finanţare 

Reabilitarea, 
modernizarea, şi/sau 
extinderea reţelelor 
de utilităţi publice de 
bază 

Deschiderea de noi servicii sociale: farmacie, frizerie, 
cizmărie, atelier de reparaţie a îmbrăcămintei, atelier 
de reparaţii a autoturismelor 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 
Local, Sectorul de 

afaceri, ONG 
- Surse private 

Înfiinţarea reţelelor de apă potabilă în localităţile 
rurale din comună în care această utilitate nu există. 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
 

Buget local, surse 
private, surse 

atrase 

Extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a 
apei potabile 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
 

Buget local, surse 
private, surse 

atrase 

Înfiinţarea reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor 
publice de epurare a apelor uzate în localitate 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
 

Buget local, surse 
private, surse 

atrase 

Înfiinţarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în 
localităţile comunei unde nu există 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
 

Buget local, surse 
private, surse 

atrase 

Înfiinţarea, reabilitarea şi extinderea sistemelor de 
iluminat public 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
 

Buget local, surse 
private, surse 

atrase 
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Asfaltarea străzilor şi a trotuarelor 2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
 

Buget local, surse 
private, surse 

atrase 

Modernizarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii fizice a 
serviciilor publice 

Modernizarea, extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
educaţionale 

Permanent 
Primăria/ Consiliul 

Local 
- 

Buget local, surse 
atrase şi private 

Suplimentarea şi modernizarea dotărilor din gimnaziu Permanent 
Primăria/ Consiliul 

Local 
- 

Buget local, surse 
atrase şi private 

Construcţia grădiniţei şi dotarea acesteia 2012 
Primăria/ Consiliul 

Local 
1500000 

Buget local, surse 
atrase şi private 

Amenajarea ospătăriei gimnaziului 2012-2013 
Primăria/Direcţia 

Gimnaziu 
100000 

Buget local, surse 
atrase şi private 

Reparaţia edificiului gimnaziului 2012-2013 
Primăria/Direcţia 

Gimnaziu 
400000 

Buget local, surse 
atrase şi private 

Reparaţia căminului cultural 2012-2013 
Primăria/Direcţia 

Gimnaziu 
200000 

Buget local, surse 
atrase şi private 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii fizice în 
vederea asigurării 
unor servicii 
medicale şi sociale 
de calitate 

Dotarea instituţiilor medico-sanitare cu aparatură 
specifică 

2012-2014 
Primăria/Consilul 

Local 
- 

Buget local, surse 
atrase 

Dezvoltarea de activităţi educative în cadrul unor 
cluburi, cercuri în scopul integrării copiilor provenind 
din familii nevoiase/cu risc 

2012-2016 
Primăria/OMF/ 

ONG 
- Surse atrase 

Dezvoltarea/continuarea de programe preventive în 
comunitate şi în scoli pe teme de circulaţie, 
delincvenţă juvenilă, violenţă domestică, prevenţia 
consumului de tutun, alcool, droguri sau de educaţie 
sexuală 

2012-2016 
Primăria/OMF/ 

ONG 
- - 

Revigorarea serviciului de „Îngrijitor comunal” 2012 Primăria - Bugetul local 

Identificarea unui spaţiu şi amenajarea unui centru 
medico-social integrat care să ofere servicii mai 
multor categorii de beneficiari 

2012-2013 
Primăria/Consilul 

Local 
- 

Buget local, surse 
atrase 

Înfiinţarea unei cantine sociale 2012-2013 Primăria  800000 
Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 

Organizarea şi derularea de campanii de informare 
asupra beneficiilor asigurărilor sociale şi de sănătate 

Permanent  Primăria/OMF - - 

Amenajarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii turistice 
şi de agreement 
 
 

Consolidarea şi reabilitarea obiectivelor turistice din 
mediul rural 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 

local 
- 

Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 

Amenajarea peisagistică pentru evidenţierea 
obiectivelor turistice 

2012-2016 
Primăria/ONG/ 

Voluntari/ Agenţi 
economici 

- 
Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 
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Întocmirea unui plan de amenajare a comunei Ratuş 
din punct de vedere turistic 

2012 Primăria - Buget local 

Înfiinţarea sau reabilitarea spaţiilor pentru activităţile 
recreaţionale ale populaţiei 

2012-2014 
Primăria/ONG/ 

Voluntari/ Agenţi 
economici 

- 
Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 

Organizarea şi diversificarea activităţilor sportive 2012-2016 
Primăria/Consiliul 

local 
- 

Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 

Construirea unui teren de sport 2012 
Primăria/Consiliul 

local 
400000 

Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 

Amenajarea unui loc de joacă pentru copii „Parcul 
copiilor” 

2013 
Primăria/Consiliul 

local 
250000 

Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 

Modernizarea şi 
reabilitarea  
infrastructurii 
culturale 

Valorificarea meşteşugurilor, îndeletnicirilor şi 
tradiţiilor locale cu potenţial turistic şi dezvoltarea 
reţelelor de artizanat şi artă populară 

2012-2016 
Primăria/ Consiliul 

Local 
- 

Buget local/ Surse 
private 

Promovarea, conservarea şi susţinerea manifestărilor 
folclorice şi a tradiţiilor etnografice locale 

2012-2016 
Primăria/ Consiliul 

Local 
- 

Buget local/ Surse 
private 

Iniţierea cercurilor culturale pentru adulţi 2012-2013 
Consiliul Local/ 

ONG 
- 

Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 

Organizarea de concursuri tematice şi diferite 
manifestări cu caracter cultural 

2012-2016 
Primăria/ Consiliul 

Local 
- 

Buget local/ Surse 
private 

Realizarea unui muzeu local „Ratuşul printre ani” 2012 Primăria/ONG 100000 
Bugetul local/ 
surse private/ 
Surse atrase 

Crearea unui Centru de Creaţie pentru tineri. 2012-2013 
Primăria/ Consiliul 

Local 
300000 

Buget local, surse 
atrase şi private 

 

5.4 Obiectiv Strategic 3.  

Program Acţiuni/proiecte 
Perioada de 

implementare 
Responsabil 

Cost 
estimativ, Lei 

Surse potenţială 
de finanţare 

Sprijinirea activităţii 
societăţii civile şi 
integrarea grupurilor 
social-vulnerabile în 
comunitate 

Promovarea unor programe de atragere de voluntari 
tineri şi adulţi 

Permanent  Primăria/ONG - - 

Pregătirea unui corp de voluntari pentru scrierea de 
proiecte şi atragerea de surse de finanţare 

2012-2016 Primăria/ONG 
1500-

2000/instruire 
Surse atrase 

Organizarea de întâlniri periodice între societatea 2012-2016 Primăria/ Consiliul - - 
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 civilă, administraţia locală şi instituţiile publice locale, 
precum şi ONG 

Local/ONG 

Crearea de ONG-uri de profil 2012-2016 Primăria, Consiliul 
Local 

- 
Buget local/ Surse 

atrase/ Surse 
private 

Organizarea de servicii sociale pentru vârstnici 
neinstituţionalizaţi (centru de zi, îngrijire la domiciliu) 

2012-2016 Primăria, Consiliul 
Local. ONG 

- 
Buget local/ Surse 

atrase/ Surse 
private 

Implementarea de 
măsuri active pentru 
creşterea gradului de 
ocupare a populaţiei 
active 

Atragerea şi susţinerea unor investiţii 
autohtone/străine absorbante de forţă de muncă 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
- - 

Implementarea unor programe de 
calificare/perfecţionare în domeniul agricol/ alte 
domenii de interes 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
- 

Bugetul local/ 
Surse atrase 

Elaborarea unui studiu pentru identificarea gradului 
de ocupare a populaţiei active şi a calificărilor 
existente 

2012-2014 
Primăria, Consiliul 

Local 
- 

Bugetul local/ 
Surse atrase 

 

Asigurarea şi 
promovarea unui 
parteneriat viabil 
scoală – familie – 
comunitate 

Elaborarea de programe de stimulare a participării 
(pre)şcolare de prevenire a abandonului şcolar şi a 
insuccesului şcolar 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
- 

Bugetul local/ 
Surse atrase 

Dezvoltarea de resurse umane în şcoală pentru 
relaţia cu familia (psiholog, asistent social) 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
- Bugetul local 

 
Dezvoltarea de activităţi de după-amiază, cercuri, 
cluburi în care să fie antrenaţi copiii şi familiile lor 

2012-2016 
Primăria, Consiliul 

Local 
- 

Bugetul local/ 
Surse atrase 

5.5 Obiectiv Strategic 4. 

Program Acţiuni/proiecte 
Perioada de 

implementare 
Responsabil 

Cost 
estimativ, Lei 

Surse potenţială 
de finanţare 

Conştientizarea 
populaţiei privind 
utilizarea raţională a 
resurselor naturale şi 
implicarea activă a 
locuitorilor în 
îmbunătăţirea stării 
mediului ambiant din 
comună 

Organizarea zilelor sanitare. Lunar  
Primăria/ 

Comunitatea 
- - 

Organizarea orelor de conştientizare ecologică în 
instituţiile educative. 

Trimestrial Primăria  - - 

Raiduri ecologice de evaluare a situaţiei sanitare a 
localităţii 

Trimestrial  
Comisia pentru 

protecţia mediului 
- - 

Elaborarea şi adoptarea planului local de protecţie şi 
utilizarea a resurselor naturale.  

2012 
Primăria/ Comisia 
pentru protecţia 

mediului 
- Bugetul local 

Stabilirea unor sancţiuni pentru defrişările ilicite ale 
fondului forestier al satului.  

Permanent 
Primăria/ Comisia 
pentru protecţia 

mediului 
- - 
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Instituirea controlului asupra managementului folosirii  
resurselor naturale subterane. 

Permanent  Consiliul local - - 

Organizarea ciclurilor de seminare despre importanţa 
utilizării  raţionale a resurselor naturale, mijloacele de 
prevenire a poluării mediului, impactul negativ al 
defrişării pădurilor. 

2012-2016 ONG 
1500-

2000/seminar 
Surse private şi 

atrase 

Promovarea unor 
programe locale în 
vederea protejării 
mediului 

Implementarea unui program de informare a 
locuitorilor privind măsurile necesare în domeniul 
gestiunii deşeurilor 

2012-2016 Primăria/ONG - 
Buget local/ surse 

atrase 

Introducerea colectării selective a deşeurilor 2012-2016 Primăria/ONG - 
Buget local/surse 

atrase/surse 
private 

Derularea de campanii de informare şi conştientizare 
cu privire la importanţa protecţiei mediului. 

2012-2016 Primăria/ONG - 

 
- 

 

Gestionarea eficientă 
a deşeurilor 

Colectarea selectivă, depozitarea şi valorificarea 
deşeurilor 

2012-2016 
Consiliul 

local/ONG 
- 

Buget local şi 
surse atrase 

Amenajarea gunoiştelor autorizate în toate localităţile 
comunei 

2013 
Consiliul 

local/ONG 
- 

Buget local şi 
surse atrase 

Desfăsurarea de campanii de educare/informare în 
vederea disciplinării populaţiei în ceea ce priveşte 
interdicţia de a mai depozita clandestin deşeurile 

2012-2016 ONG - 
Surse private şi 

atrase 

Lichidarea gunoiştilor neautorizate 2012-2013 
Consiliul 

local/ONG 
- Buget local  

Elaborarea planului de salubrizare a localităţilor din 
componenţa comunei 

2012 Primăria - - 

Crearea serviciului de salubrizare şi elaborarea 
regulamentului privind organizarea serviciului 

2012-2013 
Primăria/ Agenţi 

economici 
800000 

Buget local/ surse 
atrase/ surse 

private 

Colaborarea cu localităţile învecinate pentru 
implementarea unui sistem microregional de 
prelucrare a deşeurilor 

2012-2016 Primăria  - 
Buget local şi 
surse atrase 

 
 
 
Reducerea riscului 
de producere a  
dezastrelor naturale 
şi poluare a mediului 
ambiant 

Conştientizarea populaţiei despre importanţa păstrării 
mediului, organizarea campaniilor de informare a 
populaţiei despre impactul negativ al factorilor de 
poluare 

2012-2016 Primăria/ONG - - 

Implicarea locuitorilor în îmbunătăţirea stării mediului 
şi desfăşurarea activităţilor de salubrizare şi 
amenajare a unui teren - lot demonstrativ 

Permanent  
Primăria/ONG/ 

voluntari 
- 

Buget local/ surse 
atrase 

Realizarea de împăduriri în zonele ce prezintă 2012-2016 Primăria, Consiliul - Bugetul local, 
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pericolul alunecărilor de teren local Surse private şi 
atrase 

Curăţirea malurilor râului Ciuluc 2012-2016 
Primăria, Consiliul 

local, voluntari 
- 

Bugetul local, 
Surse private  

Curăţirea şi amenajarea fântânilor 2012-2016 
Primăria, Consiliul 

local, voluntari 
- 

Bugetul local, 
Surse private  

Inventarierea terenurilor degradate şi predispuse 
alunecărilor şi eroziunilor 

Anual 
Comisia pentru 

protecţia mediului 
- - 

Elaborarea program de acţiuni pentru prevenirea 
inundaţiilor.  

2012-2013 
Primăria, Consiliul 

local 
- - 

Extinderea fâşiilor forestiere 2012-2016 
Primăria, Consiliul 

local 
- 

Bugetul local, 
Surse private şi 

atrase 

Recultivarea terenurilor degradate (plantarea fîşiilor 
de nucari, altor specii de copaci decorativi). 

La necesitate Agenţii economici  - 
Buget local şi 
surse atrase 

5.6 Obiectiv Strategic 5.  

Program Acţiuni/proiecte 
Perioada de 

implementare 
Responsabil 

Cost 
estimativ, Lei 

Surse potenţială 
de finanţare 

Creşterea 
operativităţii şi 
transparenţei 
activităţii autorităţilor 
publice locale ce va 
asigura un dialog 
stabil cu comunitatea 
de afaceri şi cetăţeni 

Amenajarea şi instalarea panourilor informative 2012 
Primăria  - 

Buget local şi 
surse atrase 

Instituirea serviciului „Poşta cetăţeanului” Permanent 
Serviciul relaţii cu 

publicul 
- - 

Organizarea adunărilor generale ale comunei Trimestrial  Primăria - - 

Desfăşurarea Audierilor publice Permanent  
Primăria/Consiliul 

local 
- Buget local 

Practicarea în activitatea primăriei a interviurilor cu 
liderii de opinie din localitate 

Trimestrial Primăria - - 

Elaborarea paginii WEB a comunei 2012 Primăria/ONG - 
Bugetul local/ 
Surse atrase 

Elaborarea şi implementarea proiectului „Radio local” 2012 
Primăria, grup de 

iniţiativă - 
Buget local şi 
surse atrase 

Elaborarea proiectului şi editarea Buletinului 
informativ local 

2012 

Consiliul local, 
Comisia mass-

media, colegiul de 
redacţie 

- 
Buget local şi 
surse atrase 

Crearea şi 
dezvoltarea 
structurilor societăţii 

Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de 
promovare a importanţei activităţii structurilor 
societăţii civile 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 

Local/ONG 
2000/seminar 

Bugetul local/ 
Surse atrase 
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civile pentru 
implicarea lor activă 
în procesul de 
dezvoltare locală şi 
gestionare a 
treburilor publice 

Sprijinirea constituirii ONG-lor locale în diverse 
domenii 

2012-2016 Primăria, Consiliul 
Local 

- 
Buget local/ Surse 

atrase/ Surse 
private 

Promovarea cooperărilor şi parteneriatelor între 
mediul public şi privat din mediul rural cu alte 
organizaţii locale/naţionale/regionale/externe 

2012-2016 Consiliul local  - 
Bugetul local/ 
Surse atrase 

 

Perfecţionarea 
managementului în 
cadrul APL şi 
pregătirii 
profesionale a 
specialiştilor 
Primăriei 

Determinarea şi delimitarea strictă a atribuţiilor 
funcţionarilor publici 

2012-2016 Consiliul local - - 

Introducerea noilor tehnologii informaţionale şi 
mijloace tehnice (soft, 2PC, fax, xerox, periferice) 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 

Local 
- 

Bugetul local/ 
Surse atrase 

Ridicarea nivelului profesional de pregătire al 
funcţionarilor primăriei şi a consilierilor 

Anual 
Comisia de 

atestare 
- 

Bugetul local/ 
Surse atrase 

Organizarea deplasărilor în scopul schimbului de 
experienţă 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 

Local 
- 

Bugetul local/ 
Surse atrase 

Organizarea seminarelor instructiv-metodice la nivel 
local/republican 

2012-2016 
Primăria/Consiliul 

Local/ONG 
2000/seminar 

Bugetul local/ 
Surse atrase 

Crearea unor baze de date, miniproiect 
„Automatizarea primăriei” 

2012-2016 Primăria - Buget local 

Îmbunătăţirea 
securităţii individuale 
şi colective 

Asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru 
desfăşurarea activităţii de poliţie (spaţiu, dotare cu 
mijloc de transport, echipamente de informare 
comunicare etc.) 

Permanent  Consiliul local - 
Buget local/ Surse 

atrase 

Îmbunătăţirea iluminatului public ca premisă a 
asigurării unui climat de linişte şi ordine în comunitate 

2012/2013 Consiliul local - 
Buget local/ Surse 

atrase 

Reluarea practicii de dare de seamă la adunările 
generale a şefului de post despre situaţia 
infracţională în localitate. 

Permanent  Consiliul Local - - 

 


