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I. INTRODUCERE 

 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Dondușeni pentru perioada 2022-

2027 (în continuare SDSE) reprezintă un document principal al politicii de dezvoltare locală pe 
termen mediu (5 ani), care a fost elaborat în cadrul unui parteneriat dintre administrația publică 
locală, organizațiile societății civile, instituţiile desconcetrate şi mediul de afaceri din raion în 
baza prevederilor legislaţiei în vigoare a cadrului strategic naţional şi necesităţilor locale, în 
scopul asigurării unei dezvoltări economice, sociale şi de mediu durabile. 
 

SDSE a raionului Dondușeni este principalul document de planificare a dezvoltării pentru 
orizontul de timp 2027, care va produce efecte pozitive la nivelul raionului, furnizând acțiuni și 
proiecte, ce vor contribui la creșterea competitivității economice, valorificarea potențialului 
uman, asigurarea protecției și valorificării capitalului natural și infrastructurii locale, cu impact 
direct la sporirea nivelului de trai al populației. 
 

Procesul de elaborare al SDSE a fost facilitat de către experţi cu experiență în domeniul 
planificării strategice. Metodologia de elaborare a Strategiei a fost agreată în comun cu Grupul 
de lucru (GL), creat la nivel raional prin Dispoziția Președintelui raionului, fiind bazată pe 
principiul participativ. Principiul de implicare și participare activă a actorilor locali a fost urmărit 
pe parcursul întregului proces de elaborare al SDSE a raionului Dondușeni. Totodată, procesul 
de elaborare a fost fundamentat printr-o analiză consistentă a teritoriului raionului din punct de 
vedere economic, social și de mediu. Din elementele de analiză și diagnostic a decurs viziunea și 
au fost propuse în final direcțiile strategice de dezvoltare, precum şi pachetele de măsuri 
adecvate, orientate spre dezvoltarea raionului.  
 

Viziunea dezvoltării raionului Dondușeni este orientată spre îmbinarea tradiției și inovării pentru 
sporirea bunăstarii locuitorilor raionului, pentru a deveni o zonă economică dezvoltată, atractivă 
investiţiilor locale şi străine, cu infrastructură socială şi de utilităţi publice de calitate, cu un 
potenţial turistic valorificat şi un mediu ambiant protejat, regiune cu cetăţeni activi şi de succes, 
care va contribui la dezvoltarea socio-economică şi culturală continuă a raionului. 
 
 

1.1. Contextul strategic  
Planificarea strategică este un imperativ al timpului şi un mecanism complex de trasare a viziunii 
de dezvoltare a raionului, obiectivelor strategice de intervenţie pentru asigurarea unui trai decent 
a locuitorilor raionului şi stimularea creşterii bunăstării lor.  
SDSE a raionului Dondușeni pentru perioada 2022-2027 este un document de politică publică 
locală, elaborat conform cerinţelor şi normelor de elaborare a documentelor de politici naţionale 
şi locale, care are la bază documentele de programare locală, regională și națională. 
Prezenta Strategie este corelată cu cele mai importante documente strategice naţionale, sectoriale 
și regionale: 
 Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) Moldova 2030; 

 Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2022-2028; 

 Strategia de mediu pentru anii 2014-2023; 

 Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie 2014-2028; 

 Strategia națională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021; 
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 Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022; 

 Strategia energtetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030; 
 Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020; 

 Strategia naţională de sănătate publică pentru anii 2014-2020; 

 Strategia de dezvoltare a culturii fizice și sportului în Republica Moldova 2015-2020; 

 Programul Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2025”; 

 Programul Operațional Regional (POR) Nord 2022-2024; 

 Programul regional sectorial (PRS) în domeniul alimentării cu apă şi canalizare (AAC) din 
Regiunea de dezvoltare Nord (RDN); 

 Programul regional sectorial (PRS) în domeniul managementului deşeurilor solide (MDS) 
din Regiunea de dezvoltare Nord (RDN);  

 Programul regional sectorial (PRS) în domeniul drumurilor regionale şi locale (DRL) din 
Regiunea de dezvoltare Nord (RDN) ; 

 Programul regional sectorial (PRS) în domeniul efienţei energetice (EE) a clădirilor 
publice din Regiunea de dezvoltare Nord (RDN). 

Totodată, în procesul de elaborare a SDSE a raionului Dondușeni au fost luate în considerare 
unele prevederi și acțiuni incluse în alte strategii rationale, elaborate în perioada precedentă: 
Strategia de dezvoltare social-economică a localităților raionului Dondușeni 2012-2018; 
Oportunități investiționale (Pașaportul raionului); Social-Economic Profile for Investment 
Promotion. 
Strategia propusă este orientată spre asigurarea unei dezvoltări durabile, fondată pe un echilibru 
între dezvoltarea economică, echitatea socială, utilizarea eficientă și protejarea mediului ambiant.  
 

1.2. Abordarea metodologică de elaborare a SDSE a raionului Dondușeni 2022-2027 
 

SDSE a raionului este un document complex, elaborat printr-un larg parteneriat dintre APL, 
ONG și mediul de afaceri din raion. Astfel, prin dispoziția Preşedintelui CR Dondușeni a fost 
creat Grupul de lucru (GL), în componenţa căruia au fost incluşi specialişti din cadrul aparatului 
Consiliului raional, reprezentanţi din cadrul administraţiilor publice locale de nivelul I din raion, 
reprezentanţi ai sectorului neguvernamental şi mediului de afaceri din raion.  
În procesul de elaborare a SDSE a fost utilizat cadrul metodologic ce corespunde cadrului 
normativ de elaborare a documentelor de politici, implicînd metode de analiză, diagnoză, 
prognoză, precum şi metoda cercetării calitative.  
SDSE se bazează pe analiza socio-economică şi de mediu a potenţialului raional, în baza datelor 
rapoartelor locale, precum şi informaţiilor statistice oficiale prezentate de BNS.       
Inițial, s-a efectuat o analiză a situaţiei social-economice a raionului Dondușeni pentru perioada 
2016-2020. Principalele direcţii de analiză au fost: situaţia demografică, domeniul economic, 
domeniul serviciilor sociale şi publice, domeniul factorilor de mediu şi efectelor climatice.  
Ulterior, au fost determinate viziunea, misiunea şi obiectivele de dezvoltare raională pentru 
perioada anilor 2022-2027, cu stabilirea obiectivelor specifice, ce urmează a fi realizate, a 
indicatorilor de monitorizare şi evaluare a rezultatelor scontate, precum şi identificarea 
potenţialelor riscuri, care ar putea influenţa asupra implementării strategiei. 
La următoarea etapă, în baza obiectivelor specifice stabilite de GL a fost elaborat Planul de acţini 
de implementare a SDSE, realizarea căruia va asigura atingerea obiectivelor strategice propuse 
de SDSE a raionului Dondușeni în perioada 2022-2027. 
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La etapa finală a procesului de elaborare a SDSE a raionului sunt organizate consultările publice 
a documentului strategic elaborat şi aprobarea lui în cadrul şedinţei Consiliului raionului 
Dondușeni. 
 

1.3 Prezentarea generală a raionului Dondușeni 

 

Figură.  Consiliul raional Dondușeni 
 

Poziţionarea 
Raionul Dondușeni cu o suprafață de 644,1 km2 se clasifică pe locul 23 după mărime din cele 31 
subiecte administrativ- teritoriale similare, constituite în Republica Moldova și reprezintă 2 la 
sută din teritoriul Țării.                                                                             

Din partea de Nord-Vest vecin raionului Dondușeni este raionul 
Ocnița. Raionul Dondușeni, se învecinează din partea de Nord-Est cu Republica Ucraina 
(localitatea Arionești), la Sud-Est cu raionul Drochia. 
Este o rezervă neutilizată  la maxim de cooperare transfrontalieră de legături directe în deferite 
domenii economice și sociale. 
Din partea de Sud, în vecinătate cu raionul Rîșcani este satul Baraboi, parte componentă a 
raionului Dondușeni. 
De asemenea raionul Dondșeni se învecinează cu raionul Edineț din partea de Sud-Vest. Cea mai 
îndepărtată localitate de orașul Dondușeni este satul Teleșeuca (33 km), cea mai apropiată 
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localitate de centrul raional este satul Dondușeni la numai 5 km, urmată de satul Corbu și Țaul la 
numai 6 km. Orașul Dondușeni se afșă la o distanță de 197 km de capitala ţării, municipiul 
Chişinău. 
Raionul Dondușeni este traversat de căi de acces comunicații de transport, ce asigură legături 
directe cu raioanele vecine, atragerea forței de muncă și accesul la multiple servicii. 
Prezența căilor ferate, asigură conexitatea cu celelalte regiuni și constituie un factor pozitiv 
privind accesul, comunicațiile și comerțul. Suprafața totală a raionului este de 644,10 km2. 
 
Populaţia  

la momentul populația raionului actual constituie 39574 de persoane. Densitatea populaţiei este 
de circa 61 pers./km2.  
În componenţa raionului Dondușeni sunt 22 de unităţi administrativ teritoriale (UAT). În raion 
sunt 30 de localități, dintre care 1 oraş, 29 localități rurale. Localitățile dispun de o infrastructură 
socială compusă din instituţii de învămînt general şi mediu de specialitate, insituții preșcolare, 
spitale și oficii a medicilor de familie, case de cultură şi biblioteci. 
  
Profilul economic 

Specializarea economică a raionului este orientată spre domeniul agroindustrial şi de prelucrare a 
produselor agricole, industriei de redistribuire a energiei electrice. Ponderea sectorului agricol în 
economia raionului constituie 70%, iar a sectorului industrial – 7%.  
Potenţialul social și economic al raionului Dondușeni este unul favorabil pentru climatul 
investiţional şi dezvoltarea durabilă a raionului. 

 
 

II. ANALIZA-DIAGNOSTIC  

 

2.1 Caracteristicile fizico-geografice 

 
Aşezarea geografică 
Raionul Dondușeni este situat în partea de nord a Republicii Moldova. La nord raionul se 
învecinează cu raionul Ocnița, la est cu raionul Soroca, la sud cu raionul Drochia, la vest cu 
raionul Edineț. 
 
Suprafaţa 
Teritoriul raionului are o suprafaţă de 644,10 km2 şi este reliefat prin dealuri şi cîmpii. 
 
Relieful 
Raionul Donduşeni este situat la latitudinea 48.2397 longitudinea 27.5955 si altitudinea de 252 
metri fata de nivelul marii. 
Extins pe platoul Moldovei – teritoriul raionului este fragmentat de văi, vâlcele și râpi 
Raionul Dondușeni este situat pe Podişului Moldovei, pe care se află regiunea de silvostepă a 
Moldovei, care ocupă două cincimi din teritoriul republicii. În componenţa acestui teritoriu intră 
două zone de cîmpie – Podişul de Nord şi Stepa de Bălţi, Colina Nistrului se mărgineşte cu 
regiunea periferică Volîno-Podolisk. În trecut pe aceste locuri predominau cele mai pitoreşti şi 
mai productive configuraţii geografice naturale de silvostepă, iar pe Cîmpia de Bălţi erau lunci 
dese de stepă. 
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Acum, în raion în proporţie de mai mult de nouă zecimi predomină peisajele culturale agricole, 
apărute cu mai mult de 100 de ani în urmă. Zonele de cîmpie cu cernoziom sănătos, viguros sunt 
ocupate de semănăturile de grîu, de porumb, de sfeclă de zahăr, de floarea-soarelui. Sunt culturi 
de orz şi soia, culturi eterice. Pe cîmpii au fost plantate livezi mari. Acesta este meleagul merelor 
bune şi al celor mai savuroase pere din ţară. Aici sînt condiţii optime pentru concentrarea 
agriculturii − crearea unor vaste domenii comune de cîmpuri şi livezi. 
 
Clima  
Clima raionului este moderat continentală, cu iarna scurtă comparativ caldă si vara lungă și 
călduroasă. Temperatura medie a anului este de + 8 grade C, minimul absolut de temperature 
constituie – 34 grade C, maximul absolut + 39 grade C. Cantitatea de precipitații anuale 
constituie 490-510 mm., iar perioada activă de vegetație este de aproximativ 165-175 zile. 
 
Tabel. Trendul frecvenţei şi durităţii manifestării factorilor climaterici nefavorabili din 
ultimii 10 ani 
 
Denumirea indicatorilor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

Ploi cu grindina 
Luna 

10 
- - 7 4 5 - - 7 - 

Îngheţuri de primăvara - 4 3,4 4 3,4 3 4 3 3 3 

Secete severe 
Luna 
5, 7, 8 

6,7,8 - 9 7 - - 5,7,8 - 4,7,
8,9 

Inundaţii - - - - - - - - - - 
Pierderi estimative de 
producţie agricolă, mil. lei 

97 101 13 88 91 73 15 155 82 167 

 
Principala problemă ce se referă la influența negative a factorilor climatici poate fi formulată 
astfel: Creşterea frecvenţei şi puterii de manifestare a factorilor climaterici de risc (secete, ploi cu 
grindină, îngheţuri de primăvara) în ultimii 15 ani, fapt care condiţionează pierderi crescânde 
pentru agenţii economici ai raionului ce activează în agricultură şi, astfel, împiedică dezvoltarea 
activităţilor economice din domeniul agricol. 
 
Apele 

In raion exista 223 de bazine acvatice cu suprafața totală de 186 ha, dintre care 14 bazine sunt 
secate. La momentul actual, 128 bazine acvatice sunt arendate si exploatate in domeniul piscicol, 
10 bazine sunt utilizate in sistemul de irigare. Totodată, aroximativ 209 bazine sunt intr-o stare 
satisfacatoare. 

Printre principalele problemele cu care se confruntă APL privind întreţinerea şi utilizarea 
apelor de suprafaţă în calitate de capital natural pot fi manționate următoarele: 

 Poluarea lacurilor de acumulare cu poluanţi în concentraţii ce depăşesc maximul 
admisibil;  

 Dezvoltarea intensă a proceselor erozionale, în urma cărora are loc înnămolirea 
accelerată a lacurilor de acumulare; 

 Neamenajarea corespunzatoare a bazinelor acvatice unor zone de odihna si recreere 
pentru cetăţeni. 
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Posibilităţile existente privind îmbunătăţirea întreţinerii bazinelor acvatice, precum şi a utilizării 
acestora în calitate de capital natural în viitorii 5-7 ani: 

 Prevenirea poluării bazinelor acvatice; 

 Curăţarea mecanică a lacurilor de depunerile poluante;  

 Informarea cetăţenilor privind consecințele poluării bazinelor acvatice din zonă şi 
problemele de gestionare a apelor;  

 Menţinerea sau crearea în jurul lacurilor de acumulare a plantaţiilor forestiere 
antierozionale;  

 Efectuarea acţiunilor agrotehnice antierozionale;  
 Amenajarea zonelor pentru odihnă şi agrement; 
 Reabilitarea constructiilor hidrotehnice. 

 
Apele subterane 

Pe teritoriul raionului Dondușeni există multe izvoare de apă potabilă, apele subterane aflîndu-se 
la adîncimile cuprinse între 100-200 m. Apele subterane au o importanţă majoră în 
aprovizionarea cu apă potabilă a cetăţenilor raionului Dondușeni, însă rezervele lor sunt reduse, 
iar calitatea acestora în multe cazuri nu corespunde normelor de potabilitate. La momentul 
actual, populația raionului Dondușeni își asigură necesitățile de apă potabilă din 31 fîntîni 
arteziene si 7104 fîntîni de mină. Volumul anual de resurse de apa folosit de populația raionului 
constituie 1580 mln mᶟ. 
Principala problemă, cu care se confruntă APL privind întreţinerea şi utilizarea apelor subterane 
din raion, se referă la lipsa surselor financiare de restabilire a sondelor arteziene existente. 
O soluție pentru asigurarea populației cu apă potabilă la etapa actuală ar fi construcția sondelor 
arteziene noi, precum și constrtucția sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare în 
localitățile raionului și orașul Dondușeni. 
 
Fondul forestier. Flora și fauna 

Pădurile raionului Dondușeni ocupă o suprafaţă de 5734 ha, avînd procentul de împădurire de 
circa 6,2% din media totală pe ţară. Fondul forestier este în proprietate publică şi este gestionat 
conform amenajamentului silvic și conform lucrărilor silvice, care se mențin într-o stare 
satisfăcătoare.  
Din punct de vedere biogeografic, flora și fauna raionului este specifică zonei de cîmpie și 
anume silvostepa cu o gamă variată de plante și animale. În păduri predomină speciile de stejar, 
arţar, fag, ulm, carpen. Pădurile sînt populate de mistreţi, bursuci, căprioare, dintre păsări 
predomină rațele sălbatice, gâștele sălbatice și fazanii. Fauna acvatică este reprezentată prin 
specii de somn, crap, plătică, caras, molitru, şaran, ştiucă ş.a. 
In calitate de capital flora și fauna la nivel de raion este utilizată în consumul de energie termică, 
construcții, vînat, precum și utilizarea plantelor medicinale. 
Actualmente, pădurile resimt o presiune semnificativă din cauza exploatării forestiere ilegale în 
scopuri comerciale și dependenței comunităților rurale de lemne de foc pentru încălzirea 
încăperilor. Dependența rurală de lemne pentru încălzire este evidentă, generate de veniturile 
reduse, iar multe gospodării casnice nu își pot permite utilizarea regulată a energiei electrice sau 
a gazelor naturale. Mai mult decât atât, multe gospodării se bazează pe lemn de foc recoltat în 
mod ilegal, care este mai ieftin decât lemnul de foc din surse legale. 
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Solurile 
Principala bogăţie naturală este solul, reprezentat prin diferite tipuri de humus. Bonitatea medie a 
solurilor este de circa 70 puncte (din 100), care permit obţinerea recoltelor înalte la culturile 
tehnice agricole. Aceste caracteristici ale solului permit obţinerea performanţelor în agricultură.  
Spectrul zonal al învelişului de sol include solurile: cenuşii albice, tipice, molice – cernoziomuri 
argiloiluviale, levigate, tipice moderat humifere. În această ordine sunt răspîndite solurile în 
direcţia nord-sud (zonalitatea orizontală) şi de sus în jos (legitatea etajării sau diferenţierii 
altitudionale). 
 

Tabel. Rezervele de capital funciar existente în raion 
 

Tipuri de soluri Suprafaţa, ha Ponderea, 

% 

Terenuri care pot fi utilizate in scopuri agricole, 
inclusiv: 

52562 81,5 

Cernoziom 31853 60,6 
Soluri brune - - 
Soluri cenuşii 10895 24,7 

Terenuri care nu pot fi utilizate in scopuri agricole 11938 18,5 
Total capital funciar 64500 100 

 
La etapa actuală, gradul de utilizare a terenurilor folosite în scopuri agricole este unul foarte 
înalt, fapt ce demonstrează responsabiltatea agenților economici implicați în acest domeniu. 
Printre pricipalele probleme din domeniu pot fi menționare următoarele: 

 Diminuarea suprafeţelor solurilor fertile din cauza utilizării acestora pentru destinatii 
neagricole; 

 Diminuarea suprafeţelor solurilor fertile din cauza eroziunii acestora; 
 Scăderea fertilităţii solurilor adiacente raionului; 
 Erodarea solurilor. 

 
Figura 4. Spectrul zonal al învelişului de sol 

 

Din punct de vedere agroclimateric şi a calităţii solurilor, în raionul Dondușeni există condiţii 
favorabile pentru cultivarea cerealelor şi culturilor tehnice (sfecla de zahăr, floarea soarelui, 
tutunul, etc.). Însă degradarea şi contaminarea excesivă a solului, stimulate de predominarea 
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practicilor agricole neprietenoase mediului, eroziune, carst şi alunecări de teren, precum şi de 
stocarea neadecvată a chimicalelor agricole cu termen expirat, provoacă o situaţie critică în 
domeniul mediului în raion. La aceste probleme se mai adăugă şi problema gestionarii 
nesustenabile a deşeurilor solide şi lichide, cota foarte redusă a deşeurilor reciclate şi a emisiilor 
de gaze colectate. 
 
Zăcămintele naturale 
Existenţa şi calitatea resurselor subterane sînt determinate în mare parte de forma de relief, care 
la rîndul său este condiţionată de istoria evoluţiei şi structura geologică a teritoriului, de 
activitatea proceselor exogene de modelare a reliefului.  
Zăcămintele subterane de care dispune raionul, în majoritatea cazurilor, sînt folosite ca materiale 
de construcţie. În raion sunt prezente următoarele tipuri de resurse ale solului: calcarul, argila, 
prundişul, care sunt utizate pentru producerea materialelor de construcţii.  
 

2.2  Scurt istoric al raionului  

Centrul administrativ al raionului Dondușeni este localitatea cu același nume. Orașul Dondușeni, 
construit pe temelii industriale, își clădește traiectoria, devenind an după an un oraș mai 
modernizat, cu infrastructură și servicii în dezvoltare. Situat în nordul Republicii Moldova, la 
197 km de capitala Republicii Moldova mun. Chișinău, localitatea este traversată de autostrada 
Otaci-Drochia și calea ferată Bălți-Ocnița. 
Cercetătorul A. Eremia a considerat că denumirea orașului Dondușeni ar descinde de la un nume 
de familie Dondoș/Dondăș. Legenda orașului este comună cu cea a satului Dondușeni: „Pe 
aceste pământuri, fiica boierului Sturdza, vistiernicul lui Ștefan cel Mare, deținea o casă de 
vacanță. Ea era numită de localnici Duduița Ileana. În jurul casei de vacanță au apărut mai târziu 
și alte case ale țăranilor băștinași care prelucrau pământurile Duduii Ileana. Acei țărani mai erau 
numiți și „dudușeni”, de unde a provenit mai apoi și denumirea satului Dondușeni.” 
Paginile de istorie a orașului încep cu construcția căii ferate Bălți-Ocnița (1892-1893). Acești ani 
pot fi considerați începutul Dondușenilor. Chiar și în ziua de azi locuitorii satelor învecinate 
numesc orașul – Gara Dondușeni. „Am fost la gară!” – ceea ce de fapt înseamnă că au fost în 
oraș. Pe parcursul anilor 1902-1905 în preajma edificiului gării s-a construit stația de pompare și 
castelul de apă, două depozite, șoseaua, precum și primele case de locuit. 
Prin 1910, la Dondușeni au început să se facă iarmaroace, de atunci localitatea este menționată 
ca așezare-târg. Spre 1915 aici apar primele mici întreprinderi meșteșugărești și comerciale. În 
primăvara anului 1932 s-a sfârșit construcția unei hale pentru expoziții de realizări agricole, care 
a jucat un rol economic și cultural valoros. 
Aici își demonstrau exponatele – cai de o frumusețe rară, animale domestice din cele mai alese, 
obiecte meșteșugărești și multe alte lucruri. Hala a găzduit și un șir de trupe de circ și teatru, 
maeștri de artă. În diferiți ani au dat concerte de binefacere marea rapsoadă a neamului românesc 
Maria Tănase, cântăreața soprană Tamara Ciobanu și mulți alți oameni de artă. La 19 decembrie 
1938 biserica creștină cu hramul Sfântului Nicolae a fost sfințită. 
Localitatea continuă să se extindă de-a lungul căii ferate, având spre anul 1940 câteva străzi. În 
anul 1957 este dată în exploatare fabrica de zahăr cu o capacitate de prelucrare a 2100 tone de 
sfeclă pe zi, prima întreprindere industrială din oraș. 
La 9 aprilie în același an localitatea obține statut de orășel și la 1 septembrie își deschide ușile 
școala medie nr.1 cu 450 locuri. În anul 1963 Dondușeni devine centru raional. 
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2.3. Organizarea administrativ-teritorială a raionului Dondușeni  
Raionul Dondușeni face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord, ea fiind compusă din 11 raioane 
şi municipiul Bălţi.                                                        

 
Figură. Harta Regiunii de Dezvoltare Nord 

 

Raionul a fost creat în anul 1963. În componența raionului Dondușeni sunt 30 localități, ditre 
care 1 oraș și 29 sate, care la rîndul său sunt repartizate în 22 de unități administrative-teritoriale, 
cu centrul raional situat în or. Dondușeni.  
Organizarea administrativ-teritorială a raionului este efectuată în baza Legii Republicii Moldova 
nr. 764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”, 
Legii Republicii Moldova nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd 
ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale. 
Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se bazează  pe principiile autonomiei 
locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice 
locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale şi de interes deosebit. Autonomia 
priveşte, de asemenea, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. 
Toate cele 22 unităţi administrativ-teritoriale au statut juridic şi dispun de patrimoniu, au dreptul 
de a soluţiona şi a gestiona problemele de ordin local, în cadrul legii, în numele propriu şi în 
interesele populaţiei locale. 
Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate, comune, oraşe 
sînt consiliile locale, ca autorităţi deliberative şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale 
şi primarii funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din 
sate, comune, oraşe în condiţiile legii. 
Raporturile dintre autorităţile publice de nivelul al doilea şi cele de nivelul unu, au la bază 
principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. 
Buna guvernanre locală funcţionează cu succes axîndu-se pe încurajarea democraţiei 
participative, legalităţii şi transparenţei actului decizional, echitate în accesul la bunuri şi servicii 
publice, precum şi incluziune socială. 
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2.4 Aspectul social 

 

Populaţie. Demografie 

Potrivit datelor BNS, populaţia raionului Dondușeni constituie 39574 de persoane. Astfel, 
raionul este cel mai mic conform numărului de populație, dintre cele 32 de raioane.  
 

 
Figură. Distribuția și densitatea populației în r-l Dondușeni 

 
Analizînd evoluţia populaţiei raionului pe durata ultimilor ani observăm o scădere continuă a 
numărului populaţiei raionului cu circa 200-300 persoane anual. 
Factorii principali ai reducerii numărului propulaţiei atît în raion, cît şi în regiune și ţară sunt 
migraţia şi sporul natural negativ.  
Din punctul de vedere al distribuției pe cele două medii de reședință la nivelul raionului în anul 
2021 se constată o diferență mare între populația urbană 27% (10,7 mii persoane) și populația 
rurală 73% (28,9 mii persoane), fapt explicat prin gradul redus de urbanizare în raion.  
 

Figură.  Populaţia urbană şi  rurală din r-l Dondușeni 
 

În ceea ce privește structura populației pe sexe se constată o stabilitate pe parcursul ultimilor şase 
ani, și anume, ponderea populației masculine (circa 48%) este mai scăzută, decît ponderea 
populației feminine (circa 52%), situație similară pentru toată regiunea.   

Densitatea populaţiei  
La data 01.01.2019 densitatea populației a fost circa 61 pers./km2, cifră care este mai scăzută 
comparativ cu cea atestată la nivel regional (circa 90 loc./km2) şi se plasează sub media existentă 
la nivel național (circa 110 loc./km2). Densitatea populației în raion şi regiune corespunde 
evoluției generale a populației, fiind în descreștere față de anii precedenți.   
 
Structura populației 
Pe teritoriul raionului locuiesc moldoveni, ucraineni, ruși, romi, altele etnii.  

 
Figură.  Structura etnică a populației din r-l Dondușeni 
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Analizînd structura populaţiei pe grupe de vîrstă, la nivelul anului 2021 se constată, că populaţia 
cu vîrsta aptă de muncă cuprinsă reprezintă segmentul majoritar la nivelul raionului Dondușeni, 
constituind 58,75% din totalul populaţiei raionului, care corespunde nivelului regional. 
Ponderea aferentă grupei de vîrstă 0-14 ani se situează în jurul valorii 15,42%, aproape de 
nivelul regiunii. Iar populația în vîrstă de peste 62 ani acoperă circa 25,83% din totalul populației 
raionale, situîndu-se peste media națională şi cea regională.  
Este de remarcat, că în raionul Dondușeni este atestat un procent ridicat de populație vîrstnică, 
peste media naţională şi regională.  
Îmbătrînirea populației ridică probleme complexe asupra evoluției raportului de dependență 
demografică (dependența demografică reprezintă raportul dintre persoanele neapte de muncă 
(persoane de sub 15 ani și peste 60 ani) și populația în vîrstă de muncă exprimat la 100 de 
persoane.  
  
 

Figură. Piramida vîrstelor din r. Dondușeni, 2014 
 

Indicii sarcinii demografice 
Îmbătrînirea populației ridică probleme complexe asupra evoluției raportului de dependență 
demografică dintre persoanele neapte de muncă (persoane de sub 15 ani și peste 60 ani) și 
populația în vîrstă de muncă exprimat la 100 de persoane. Astfel, în anul 2021    indicele sarcinii 
demografice în raionul Dondușeni a înregistrat cel mai ridicat nivel de persoane dependente la 
100 de persoane în vîrstă de muncă, care este mai ridicat decît media regională  și  media pe țară. 
 
Mişcarea naturală a populației 
Indicatorul care sintetizează mişcarea naturală a populaţiei este sporul natural, calculat ca 
difierenţă între numărul născuţilor vii şi numărul deceselor dintr-o perioadă de referinţă. 

 
Figură. Principalii indicatori demografici în r. Dondușeni, ‰, BNS 

 

Rata sporului natural la nivelul raionului a fost preponderent negativă pe toată perioada analizată 
(2017-2021), înregistrînd în anul 2021 un nivel mai mic față nivelul national. Trendul negativ al 
sporului natural a fost determinat de scăderea continuă a ratei natalității și nivelul ridicat al ratei 
mortalității.  
Mortalitatea la nivelul raionului a fost superioară natalității pe tot parcursul perioadei 2017-2021, 
determinînd un spor natural negativ, situație întîlnită și la nivel de regiune şi țară. Cele mai multe 
decese atît la nivel raional, cît şi regional au drept cauză bolile aparatului circulator, urmate de 
tumori, bolile aparatului digestiv, accidente, intoxicații și traumatisme. 

 

Tabel.  Principalilor indicatori demografici din raion 
 

Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

Populaţia stabilă  42852 42474 42098 41719 39574 

Numărul nou-născuţilor 429 401 430 347 364 

Numărul decedaţilor 699 685 641 643 679 

Sporul natural al populaţiei -270 -284 -211 -296 -315 

Rata de natalitate 10.1 9.5 10.3 8,3 9,2 

Rata de mortalitate 16.4 16.2 15.3 15,4 17,1 
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Principalul factor care influențează natalitatea este fertilitatea populației. În ultimii ani rata totală 
de fertilitate marchează o traiectorie descendentă, în anul 2021 atinge nivelul de 1,4 copii 
per/femeie. Este de menționat, că pentru o înlocuire simplă a generației părinților de către copii 
rata de fertilitate trebuie să constituie 2,2 copii per/femeie.   
 
Durata medie de viaţă  
Durata medie de viaţă este unul dintre indicatorii cei mai utilizați pentru măsurarea stării de 
sănătate și a nivelului de dezvoltare al unei ţări. În anul 2021 durata medie de viață în regiune şi 
raion a fost comparabilă cu nivelul național.  
În ceea ce priveşte evoluţia duratei medii de viaţă, în intervalul 2017-2021, aceasta a crescut.  

 

Figură. Evoluţia duratei medii de viaţă în perioada 2016-2020 în RDN, BNS 
 

Analizînd graficul din figura de mai sus se observă că femeile trăiesc mai mult decît bărbaţii. 
Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, care pe 
parcursul vieții active sunt implicați în procese de muncă cu o intensitate mai sporită decît 
actvitățile practicate de către femei. Totodată, bărbaţii sunt predispuşi într-o măsură mai mare 
consumului excesiv de substanţe nocive pentru sănătate (produse alcoolice şi de tutungerie). 
 

Vîrsta medie a populaţiei din raion constituie circa 43 ani (la bărbaţi – 41 ani, la femei – 44 ani), 
iar coeficientul îmbătrînirii populaţiei constituie circa 24% şi este în continuă creştere. 
 
Procesul migraţionist 
În ceea ce privește migrația externă în anul 2021, BNS prezintă date doar la nivel de țară și 
regiuni teritoriale. Astfel din numărul total al populației regiunii de 974,6 mii persoane 10,4% au 
fost plecate în străinătate, dintre care 403 persoane din raionul Dondușeni au plecat doar în anul 
2020.  
Tabel. Dinamica principalilor indicatori care reflectă fenomenul migraţiei din raion 
 

Denumirea indicatorilor 2018 2019 2020 

Numărul imigranţilor  289 327 216 
Numărul emigranţilor  466 525 403 

Sporul migratoriu al populaţiei -177 -198 -187 

 

Astfel, în perioada anilor 2016-2020 se constată o diminuare a numărului populației din raionul 
Dondușeni de la 42,8 mii la 39.5 mii, fiind înregistrată o scădere de 3,3 mii persoane (7,7%). 
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Analizînd destinația persoanelor plecate, se constată că direcțiile prioritare de emigrare în anul 
2020 au fost Rusia și țările UE. Această situație este caracteristică pentru toată perioadă de 
analiză. 

Cel mai mult afectați de fenomenul migrației sunt persoanele cu vîrsta cuprinsă între 15-24 ani și 
25-44 ani. Aceste grupe reprezintă circa 77,2% din totalul populației plecate peste hotare.   

 
Figură . Populația plecată pe grupe de vîrstă, mii persoane (BNS) 

 

În ceea ce privește repartiția pe sexe a persoanelor plecate în străinătate, se observă că pe toată 
perioada analizată predomină bărbații. 

 

Figură. Populația plecată în străinătate pe sexe, mii persoane 

 
Informaţiile statistice despre fenomenul migraţiei externe sunt relativ limitate, numărînd doar 
populaţia înregistrată statistic. În realitate, dinamica acestui fenomen este mult mai amplă, o 
mare parte din persoanele plecate din ţară nu apar în statistici. În cele mai multe cazuri este 
vorba de persoanele plecate în căutarea unui loc de muncă.  
Schimbările social-economice din țară au determinat o intensă mobilitate teritorială a populației, 
caracterizată prin fenomenul migrației interne. Importante mișcări a populației la nivel intra-
regional au loc în regiune, în special se constată o migrare a populației tinere rurale către oraș. 
Acest fenomen este determinat în mare măsură de unii factori social-economici, precum: 
oportunități mai mari pe piața muncii în mediul urban, nivel de salarizare mai atractiv, 
concentrarea unităților școlare în mediul urban. 
 
Ocuparea populaţiei în cîmpul muncii 
Analiza populației active la nivelul raionului Dondușeni din numărul total al populației atestă o 
rată de activitate de 45% (circa 18 mii persoane). 
 
Tabel. Dinamica indicatorilor privind nr. de șomeri în perioada 2016-2020 

N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Numărul de şomeri care s-au 
înregistrat la Agenţia ocupării forţei 
de muncă locale. 

1916 1743 1543 2314 3006 

2. 
Numărul de locuri vacante înregistrate 
la AOFM locale. 

542 461 343 372 314 

 
Numărul salariaţilor în raionul Dondușeni constituie 5,4 mii persoane. Dintre ei, 56,12 % sunt 
angajaţi în sfera publică, respectiv 43,88 % în sectorul privat.   

 
Figură. Numărul salariaților după form de proprietate, BNS 

 

Din distribuția populației după activitățile din economia raională rezultă, că cea mai mare parte a 
populației este ocupată în domeniul servicii/comerţ (42%), urmată de agricultură (34%), 
industrie (7%), altele (17%).  

                       

Figură. Ocuparea populaţiei pe domenii de activitate, BNS 
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Venitul și bunăstarea populației 
Conform datelor BNS la nivelul RDN salariul mediu pentru o persoană în anul 2020 a constituit 
5039,90 lei lunar, înregistrînd o creștere de circa 47% comparative cu anul 2017 (4025,30 lei). În 
aceeași perioadă pensia lunară medie a crescut cu 65%, respectiv de la 1275,20 lei în anul 2017, 
pînă la 2104,50 lei în anul 2020. 
Totodată, este evident faptul că bărbaţii dispun de un venit mediu lunar mai mare decît femeile. 
Iar salariul mediu lunar este diferit în funcţie de mediul de reşedinţă și domeniul de activitate. 

 

Tabel. Veniturile obţinute de diferite categorii ale populaţiei în raport cu minimul de 
existenţă a acestora, lei 
 
.N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Salariul mediu lunar al unei persoane din 
raion, lei 
 

4025,3 4269,6 4751,8 5424,8 5939,9 

2. 
Pensia lunară medie din raion, lei 
 

1275,2 1527,9 1709,2 1901,1 2104,5 

3. 
Salariu mediu lunar real al unei persoane 
comparativ cu nivelul anului 2015, lei 

3277.7 3782.7 4440.9 4761.6 4937.5 

4. 
Pensia medie lunară al unui pensionar 
comparativ cu nivelul anului 2015, lei 

+110 +362,7 +544 +735,9 +939,3 

5. 
Minimul de existenţă pe categorii de 
populatie: 

     

5.1 Pentru populaţie aptă de muncă*, lei 1839,6 1891,8 1920,0 2100,3 2158 

5.2 Pentru pensionari*, lei 1425,3 1463,5 1485,0 1623,9 1692,8 

 
Totodată, veniturile disponibile medii lunare pe o persoana, numărul salariaţilor care au un 
salariu mediul lunar mai jos de minimul de existenţă pentru populaţia aptă de muncă și numărul 
pensionarilor care au o pensie mai joasă decît minimul de existenţă pentru pensionari nu sunt 
calculate de nici o organizație specializată în domeniu. 
Printre principalele probleme cu referire la venituri pot fi menționate următoarele: 

 O mare parte a populaţiei apte de muncă cîştigă un salariu la limita minimului de 
existenţă determinat pentru aceştia; 

 O mare parte a pensionarilor din raion primesc pensii sub nivelul minim de existenţă 
determinat pentru aceştia; 

 Nivelul nominal al salariului mediu lunar creşte, pe cînd nivelul real al acestuia stagnează 
sau chiar se diminuează; 

 Nivelul nominal al pensiilor medii lunare creşte treptat. 
 
 

            Figură.  Cîstigul salarial mediu lunar                                     Figură.  Cîstigul salarial după forma de 

                         brut dupa ani si sexe                                                                      proprietate   

  

Principala sursă de formare a veniturilor populației din raion este activitatea salariată, fiind 
urmată de alte venituri (dintre care remitențele ce contribuie la formarea veniturilor). Veniturile 
din prestațiile sociale au o pondere de peste 20%, pensiile constituind circa 22%. Activitatea 
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agricolă de asemenea este una din sursele de venit pentru o bună parte a populaţiei, însă 
veniturile generate din aceste activităţi nu sunt semnificative, fapt ce subminează rolul acestora 
în formarea veniturilor gospodăriilor. 
Ca concluzie, posibilităţile existente privind sporirea nivelului de trai al populaţiei din raion în 
următorii 5-7 ani sunt următoarele: 
1. Dezvoltarea și diversificarea economiei locale; 
2. Deschiderea noilor unități economice (crearea IMM, crearea Platformei Industriale 
Multifuncționale, atragerea investițiilor externe, etc.); 
3. Crearea locurilor de muncă cu un salariu decent; 
4. Atragearea investițiilor pentru dezvoltarea raionului. 
 
Structura cheltuielilor 

În cea mai mare parte, structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor este influenţată de 
nivelul veniturilor disponibile. Conform datelor disponible de la BNS numai la nivel regional, în 
RDN cheltuielile de consum medii lunare pe o persoană au fost de 2507,9 lei, situîndu-se sub 
media pe țară (2880,6 lei). Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt 
orientate pentru acoperirea necesarului de consum alimentar (42,7%) după care urmează 
cheltuielile pentru întreținerea locuinței (17,2%), îmbrăcăminte, încălțăminte (10,7%). Celelalte 
cheltuieli au avut drept destinație îngrijirea medicală și sănătatea (4,3%), dotarea locuinței 
(5,5%). Este de menţionat, că în dinamică, faţă de nivelul anului 2015, scade ponderea 
cheltuielilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și crește ponderea cheltuielilor pentru întreținerea 
locuinței. 
 

2.5 Dezvoltarea economică în raionul Dondușeni 
 

Privire de ansamblu 

Profilul şi specializarea economică a raionului Dondușeni este orientată spre domeniul 
agroindustrial şi de prelucrare a produselor agricole, industriei extractive și a materialelor de 
construcţie, industriei uşoare, precum și a industriei redistribuire a energiei electrice. Ponderea 
sectorului agricol constituie circa 70%, iar a sectorului industrial – 7%. 
În raion activează circa 2322 agenți economici: 1 întreprindere mare și 280 întreprinderi mici 
mijlocii. 
11 agenți economici din raionul Dondușeni sunt membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova. 
Analizănd datele BNS privind evoluția principalilor indicatori economici a raionului Dondușeni 
pe parcursul a ultimilor 5 ani (2016-2020), observăm o ascensiune în creșterea volumului 
vînzărilor agenților economici din raion. 

 

În ceea ce privește învestițiile locale în capitalul fix, pe domenii de activitate economică, în raion 
s-a înregistrat o creștre a investițiilor în perioada anilor 2017-2018 și o scădere a sumelor în anii 
2016 și 2020. Cele mai multe investiții au fost efectuate în domeniul agriculturii, fiind urmată de 
sectorul industrie, transport și comunicații, servicii și comerț.  
Conform datelor BNS cele mai multe investiții pe termen lung în mijloace, au fost finanțate din 
bugetul unităților administrative locale, care au crescut considerabil în perioada 2016-2020.   
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Analizînd activitatea agenților economici din raion şi cifra de afaceri putem menţiona că cel mai 
mare profit au avut întreprinderile din domeniul comerţului şi agriculturii, fiind urmate de cele 
din domeniul industria extractivă şi cea prelucrătoare. 
 
 

 

Industria 

Volumul producţiei industriale în preţuri curente, produs de agenţii economici localizaţi în 
raionul Dondușeni, a înregistrat pe parcursul anului 2020 o valoare de 466,8 milioane lei. Cea 
mai mare pondere în volumul producţiei industriale provine din sectorul industriei prelucrătoare 
(337,4 mil. lei), datorită specializării agenţilor economici în prelucrarea producției agricole 
(lactate, panificaţie şi a uscătoriilor de fructe şi legume) şi, nu în ultimul rind, al celei extractive.  
 

 

Tabel.  Iindicatorii ce caracterizează dezvoltarea industriei din raion, mil. lei  
 

N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Volumul vînzărilor agenţilor 
economci din industria locala 

249195.1 244372.1 36415.1 34577.7 46676.1 

2. 
Valoarea productiei industriale 
fabricate 

177877.8 152927.8 2833 22859.8 33735.6 

3. Investiţii în capital fix 191609,6 130894,8 142354,4 94632,2 128263,8 

4. 
Volumele de productie pe 
sectoare industriale 
 

177844.1 154178.6 22738.2 24536.9 34139.8 

5. 
Exporturile agenţilor economici 
din industria raionului  
 

8732 12204.7 12654.7 12191.7 9697.1 

Sursa: Consiliul Raional Dondușeni 
 

 

Produsele fabricate sunt distribuite în mare parte pe piața autohtonă și piața țărilor UE și CSI. 
Principalele probleme legate de dezvoltarea industriei cu care se confruntă raionul in ultimii 5 
ani: 
1. Infrastructura industrială slab dezvoltată; 
2. Necesitea susținerii IMM ce implementează soluții inovaționale; 
3. Dificultăți la inițierea afacerilor. 

 

Agricultura 

Terenurile agricole a raionului Dondușeni constituie 52562 ha din suprafeţele totale de teren. 
Nota de bonitate a solului constituie circa 70 unităţi, fiind una dintre cele mai înalte decît media 
pe ţară. Ponderea terenurilor erodate în total terenuri supuse cercetărilor este, de asemenea, 
foarte mare, constituind 64% (comparativ cu media regională). Terenurile agricole sunt 
consolidate în proporţie de 82%, un indicator net superior mediei regionale.  
Circa 292 agenți economici din totalul companiilor agricole din raion deţin terenuri mai mari de 
10 ha, din numărul total de 6251 gospodării ţărăneşti. 
 

Tabel. Indicatorii ce caracterizează dezvoltarea agriculturii din raion, mil. Lei 
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N 

d/o 

Denumirea 

indicatorilor 
2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Volumul vînzărilor 
agenţilor economci din 
agricultură 

191407 244428 215587 177329 102330 

2. 
Valoarea productiei 
agricole  
 

322714636 372470619 338203029 316039014 271171544 

3. Investiţii în agricultură 301158620 322170211 421231570 441331258 515654560 

4. 

Numarul agentilor 
economici activi din 
ramura agricola locala  
(CA > 15  mil. lei) 

3 3 4 4 5 

 
În perioada anilor 2016-2020 volumul vînzărilor vînzărilor agenților economici, ce activează în 
sectorul agricol a demonstrate o tendință instabilă, cel mai mare nivel fiind înregistrat în anul 
2017 (circa 216 mil. lei), iar cel mai mic nivel de vînzări a avut loc în anul 2020 (circa 102 mil. 
lei). Această situație se datorează în mare parte parte urmîtorilor factori: instabilitatea și 
deschiderea piețelor externe, inluiența factorilor politici. Totodată, în anul 2020 nivelul de 
vînzări a producției agricole a fost influiențat și de epidemia de Covid-19. 
În aceiași perioadă, valoarea producției agricole a avut o dinamică instabilă, cel mai mare nivel 
fiind înregistrat în anul 2017, iar cel mai mic în anul 2020, realizînd o descreștere de circa 27%. 
În mare parte această descreștere se datorează factorilor climatici nefavorabili, dar și creșterii 
prețurilor la resursele energetice. 
Totodată, investițiile în sectorul agricol la nivelul raionului au crescut constant în perioada anilor 
2016-2020. Astfel, nivelul investițiilor a demonstrat o creștere seminifcativă cu circa 71% în 
anul 2020 comparativ cu anul 2016. Această creștere demonstrează faptul, că agricultura 
reprezintă sectorul cel mai important pentru investiții la nivel de raion. 
Cea mai serioasă problemă în sectorul agricol este următoarea: Creşterea frecvenţei şi puterii de 
manifestare a factorilor climaterici de risc (secete, ploi cu grindină, îngheţuri de primăvara) în 
ultimii 15 ani, factori ce condiţionează pierderi crescînde pentru agenţii economici, ce activează 
în agricultură şi, astfel, afectează substanțial dezvoltarea activităţilor economice din domeniul 
agricol. 
 
Tabel. Volumului producţiei agricole a raionului Dondușeni, tone 
 

Volumul Producţiei agricole Producţia în masă după finisare, tone 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cereale şi leguminoase boabe 
(exclusiv porumb) din care: 

39120 45069 40995 45442 17950 

- Grîu 29704 31560 27554 36552 15652 
- Porumb (boabe) 30089 29922 28652 32495 9526 

- Floarea soarelui 11880 11495 12780 13414 10061 

- Sfecla de zahăr 191192 170372 178867 126108 70077 

- Soia 4158 4636 3588 6014 2986 
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- Rapiţa 3354 4131 1531 1102 3091 

- Legume  800 646 1895 1066 795 

- Fructe şi pomuşoare – total, din 
care: 

14835 13234 19735 23787 16331 

- sămînţoase 11151 9869 14463 16319 11603 
- sîmburoase 3684 3365 5272 7468 4728 

Sursa: Consiliul Raional Dondușeni 
 

În sectorul agricol din raion, predomină producerea cerealelor și leguminoaselor, urmată de 
creșterea fructelor și pomușoarelor. În anii 2016-2019 s-a înregistrat o creștere constantă a 
volumului producției agricole atît a cerealelor și legumelor, precum și a fructelor. Însă în anul 
2020 a avut loc o scădere bruscă a volumului producției agricole din raion, generată de 
restricțiile impuse din cauza epidemiei de Covid-19. 
 
Printre principalele probleme legate de dezvoltarea raburei agricole cu care se confruntă raionul 
in ultimii 5 ani pot fi menționate următoarele: 
1. Insuficiența brațelor de muncă; 
2. Pieței de desfacere insuficiente a producției pomi-legumicule; 
3. Sinecostul înalt pentru materia primă. 
 

Zootehnia 

Sectorul zootehnic al raionului este reprezentat prin activitatea de creștere a bovinelor, 
porcinelor, ovinelor și caprinelor. Conform datelor BNS, în anul 2020 față de anul 2016 
efectivele de bovine, porcine, ovine și caprine au scăzut considerabil. Cu toate acestea, creșterea 
porcinilor se menține la o cotă mai înaltă decît celelalte specii de animale.  
Sectorul avicol de asemenea este bine poziționat în raion. 
 

În ultimii ani, sectorul agrar s-a dezvoltat neuniform, din cauza condiţiilor climaterice 
nefavorabile (îngheţuri, secetă, grindină, inundații, etc.), fapt ce a influiențat în mod direct și 
sectorul zootehnic.  

 

Comerţul şi serviciile 

Sectorul comerţului şi serviciilor în raion este unul atractiv pentru mediul antreprenorial. Din 
numărul total de întreprinderi cea mai mare parte o dețin companiile din sectorul comerț şi 
servicii (circa 60%). 
 

Tabel. Indicatorii ce caracterizează dezvoltarea sferei comerţului din raion, mil. lei 

 

N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Volumul vînzărilor agenţilor 
economci din sfera comerţului    266,385798 299,559471 

2. Investiţii în sfera comerţului    88,642393 99,675973 

3. 
Numarul agentilor economici 
activi din sfera comerţului (CA > 
15  mil. lei) 

1 1 1 2 3 
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Specifice pentru raion sunt comerţul angro şi cu amănuntul, prestările de servicii în urmîtoarele 
domenii: reparaţii auto, reparații electrocasnice, frizerii, telecomunicații, servicii de transport, 
tîmplării, stații tehnologice de deservire a companiilor agricole, mai puţin sunt dezvoltate 
serviciile hoteliere şi restaurante.    
Analizînd datele din tabelul de mai sus, observăm că în anul 2020, volumul vînzărilor din sfera 
comerțului s-a redus comparativ cu anul 2019, cauza principală fiind situația pandemică din țară.  

Nivelul investițiilor în domeniul prestării serviciilor per total au crescut cu 28% în anul 2020 
comparativ cu anul 2019.  
 

În sectorul servicii, se observă o dinamică similară cu cea a comerțului cu amănuntul, observăm 
că în anul 2020 volumul vînzărilor agenților prestatori de servicii a scăzut, comparativ cu 
volumul vînzărilor înregistrat în anul 2019, mai ales se observă o reducere considerabilă a sferei 
serviciilor de transport din cauza pandemiei. Astfel, volumul prestării serviciilor de transport au 
demonstrat o scădere substanțială de 38% în anul 2020 comparativ cu anul 2019 din cauza 
pandemiei de covid. Totuși, investițiile cresc constant pe parcursul întregii perioade analizate.   
 
Turismul 
 

 
Figura.  Vedere Conacul Pommer, s. Țaul, r-l Dondușeni 

 

Potenţialul turistic al raionului Dondușeni este bogat şi variat. Resursele turistice ale raionului 
sunt divizate în resurse turistice de origine naturală şi antropică, ambele tipuri de resurse fiind 
importante şi attractive. Cele de origine naturală sunt determinate de resurse de origine 
geologică, climatică, hidrologică, floristică şi faunistică. 
Resursele turistice antropice se delimitează în două categorii mari: a) edificii şi instituţii cu 
atracţie turistică; b) activităţi şi evenimente cu atracţie turistică.  
Totalitatea obiectelor turistice din raionul Dondușeni, incluse în Registrul Monumentelor de 
importanţă naţională şi locală, include monumente de arheologie şi istorie, arhitectură şi natură 
peisagistică. Printre cele mai importante pot fi menționate următoarele: Parcul cu Conac Pommer 
din s. Țaul, Conacul Cazimir din s. Cernoleuca, Conacul din s. Rediu Mare, Rezetavția Naturală 
Arionești-Stîncă, etc. Patrimoniul turistic din raion este foarte valoros, însă cu părere de rău 
rămîne nevalorificat la justa valoare, datorită insuficienței resurselor financiare pentru 
reabilitarea obiectivelor turistice. 
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Parcul cu Conac Pommer din s. Țaul (scurt istoric) 

Conacul cu parc dendrologic al lui Andrei I. Pommer este un monument de arhitectură de 
importanță națională din satul Țaul, raionul Dondușeni (Republica Moldova), construit la 
începutul secolului al XX-lea. În perioada 1901–12 au fost finalizate toate acareturile și sădit cel 
mai mare parc din Basarabia țaristă. A rămas neterminată clădirea principală, numită și palatul. 
Până la 1945, moștenitorii bancherului nu au intervenit în interiorul conacului. La începutul 
anilor 1960 au fost construite spații de locuit și de studii pentru Tehnicumul agricol (actualmente 
Colegiul agricol). A suferit intervenții și clădirea conacului, iar acareturile inițiale și alte 
elemente arhitecturale din parc au fost demolate. Totuși, complexul de la Țaul este cel mai bine 
păstrat dintre conacele de la începutul sec. al XX-lea. 
La inițierea sa Parcul avea 46 ha și a fost amenajat de arhitectul-peisagist rus Ipolit Vladislavski-
Padalko. Numai rețeaua de drumuri interioare cuprindea 15 km. Parcul reprezinta una dintre cele 
mai reușite lucrări ale peisagistului rus, fapt apreciat de societatea înaltă de atunci. Colecția 
dendrologica reprezintă circa 150 de specii de arbori, arbuști și liane, dintre care peste 100 de 
forme sunt exotice. 
În anul 2013, conacul și parcul adiacent au trecut în gestiunea administrației publice locale, iar în 
luna iulie a aceluiași an a început primul proiect de renovare a infrastucturii obiectivului turistic 
din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR). Totuși, pentru renovarea 
completă a arhitecturii Conacului și reabilitarea Parcului sunt necesare resurse financiare 
considerabile. 
 
Conacul Cazimir din s. Cernoleuca 

Conacul Cazimir  este un monument de arhitectură de importanță națională din 
satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, construit la începutul secolului al XX-lea. A fost reședința 
latifundiarului și politicianului Constantin Cazimir (1860–1910). Conacul a fost construit în stil 
arhitectural neoclasicist, camerele amplasate în jurul tindei erau completate de o tradițională 
galerie și cerdac, iar coloanele ionice aveau proporții improprii acestui ordin arhitectural. 
Actualmente, se află în stare nesatisfăcătoare la exterior și necesită investiții serioase pentru 
lucrări de renovare și amenajare.  
 
Conacul cu parc al lui V. Dombrovschi din Rediul Mare 

A fost construit la începutul sec. XX (1910-1912) pe moşia de zece ha a generalului V. 
Dombrovschi. Conacul includea şi un parc dendrologic construit de I. Vladislavschi-Padalko. 
Potrivit cercetătorilor de la AŞM, acesta a sădit unul din cele mai reuşite landşafturi pe teritorii 
mici. Legătura tradiţională cu parcul se face prin intermediul unei terase acoperite. Deşi protejat 
de stat, în ultimii ani din parc au dispărut mai multe specii de plante decorative. La momentul 
actual, atît conacul, cît și parcul necesită investiții financiare pentru renovare. 
 

De asemenea, trebuie menționat faptul, că în raionul Dondușeni este slab dezvoltată și 
insuficientă insfratsructura de cazare: hoteluri, pensiuni, vile, etc. Această situație creează 
impedimente serioase în dezvoltarea turismului și atragerea turiștilor și vizitatorilor. 

 

În concluzie putem menționa, că raionul are un patrimoniu turistic foarte interesant, variat și 
atractiv. Dezvoltarea unei infrastructuri de turism adecvate, crearea unui traseu turistic local, cu 
încadrarea lui în circuitul național şi internaţional, precum și promovarea activă a obiectivelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aaul,_Dondu%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dondu%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolului_al_XX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_%C8%9Aaul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_%C8%9Aaul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gubernia_Basarabia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1945
https://ro.wikipedia.org/wiki/1960
https://ro.wikipedia.org/wiki/2013
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cernoleuca,_Dondu%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Dondu%C8%99eni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Cazimir
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neoclasic
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tind%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerdac
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turistice din zonă, ar atrage numeroşi turişti din ţară şi din străinătate, contribuind la dezvoltarea 
economică şi socială a raionului.    

  

 

 

 

2.6 Serviciile sociale din raionul Dondușeni 
 

Educaţia  

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi învăţămîntului constituie unul din obiectivele 
primordiale ale dezvoltării sociale a raionului Dondușeni, acestea fiind monitorizate şi gestionate 
de Direcţia Educație Dondușeni.  
 
Reţeaua sistemului educaţional din raion. 
La momentul actual sistemul de învăţămînt din raion include în total 47 instituții de învățământ, 
inclusiv: 
 

 24 de instituţii de educaţie preşcolară,  
 21 instituţii de învăţămînt primar şi secundar general;  
 1 instituţie de învăţămînt secundar profesional; 
 1 colegiu. 

 
Tabel. Capacitatea instituţiilor din sistemul educaţional al raionului şi gradul de utilizare a 
acestora 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Insituţii preşcolare       
 Capacitate, copii 1924 1924 1924 1924 1924 1924 
 Număr de copii înscrişi, copii 1415 1402 1382 1429 1337 1251 
 Grad de utilizare a capacităţilor, % 73,5 72,9 71,8 74,3 69,5 65,0 

Instituţii de învăţămînt primar şi secundar 
general 

      

 Capacitate, elevi 10022 10022 9952 9852 9852 9852 
 Număr de copii înscrişi, elevi 2964 3376 3335 3228 3184 3169 
 Grad de utilizare a capacităţilor, % 33,81 33,81 29,84 30,0

5 
30,0

9 
31,0

8 
Instituţii de învăţămînt secundar profesional       

 Capacitate, elevi 150 150 150 150 150 150 
 Număr de copii înscrişi, elevi 150 139 127 130 126 114 
 Grad de utilizare a capacităţilor, % 100,0 92,7 84,7 86,7 84,0 76,0 

Colegii       
 Capacitate, elevi 420 420 420 420 420 420 
 Număr de copii înscrişi, elevi 351 342 314 306 288 263 
 Grad de utilizare a capacităţilor, % 83,6 81,4 74,8 72,9 68,6 62,6 

 
Din tabelul de mai sus putem concluziona, că gradul de utilizare a instituțiilor preșcolare în 
ultimii 6 ani este în permanentă descreștere, cu aproape 12 % în anul 2021 comparativ cu anul 
2016. De asemenea, gradul de utlizare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar este în 
descreștere în anul 2021 (31%) comparative cu anul 2016 (circa 34%). Aceieași tendință poate fi 
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observată în situația instituției de învățămînt profesional (scădere cu 24% în ultimii 6 ani), dar și 
în cadrul colegiului din raion (o reducere de 21%). Aceste tendințe existente în instituțiile de 
învățămînt se datorează mai multor factori precum, reducerea natalității, baza tehnico-materială 
insuficientă a instituțiilor educative, motivația redusă a elevilor de face studii în colegii și 
instituțiile de învățămînt profesional. 
  
 
Tabel. Numărul copiilor şi a cadrelor didactice, gradul de satisfacere a necesităţii în cadre 
didactice  
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Insituţii preşcolare       
 Copii 1415 1402 1382 1429 1337 1251 
 Cadre didactice - 104,2 104,

2 
102 102,8 101,7 

 Copii la un cadru didactic  5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 
 Neajunsul de cadre didactice 0 0 2 2 3 4 
 Gradul de acoperire a necesarului în cadre 0 0 0 1 0 0 

       
Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general       

 Elevi 2964 3376 3335 3228 3184 3169 
 Cadre didactice 356 363 390 331 340 322 
 Elevi la un cadru didactic 8,32 9,30 8,55 9,75 9,36 9,84 
 Neajunsul de cadre didactice 20 38 26 22 20 19 
 Gradul de acoperire a necesarului în cadre 1 1 1 1 2 0 

       
Instituţii de învăţămînt secundar profesional       

 Elevi 150 139 127 130 126 114 
 Cadre didactice 18 18 18 18 18 18 
 Elevi la un cadru didactic 8,3 7,7 7,1 7,2 7,0 6,3 
 Neajunsul de cadre didactice 0 0 0 0 0 0 
 Gradul de acoperire a necesarului în cadre 100 100 100 100 100 100 

       
Colegii       

 Elevi 351 342 314 306 288 263 
 Cadre didactice 40 40 40 40 38 32 
 Elevi la un cadru didactic 11,4 11,7 12,7 13,1 13,2 12,2 
 Neajunsul de cadre didactice 0 0 0 0 0 0 
 Gradul de acoperire a necesarului în cadre 100 100 100 100 100 100 

 
În ultimii 6 ani numărul copiilor instituționalizați în grădinițele de copii din raion a avut o 
descreștere de 164 copii (circa 14%). Totodată, numărul elevilor din instituțiile de învățămînt 
primar și secundar general a avut o fluctuație premanentă, cel înalt nivel fiind înregistrat în anul 
2017 (3376 elevi), iar cel mai mic – în anul 2016 (2964 elevi). De asemenea, în ulimii 6 ani, 
numărul elevilor în școala profesională a scăzut cu 24%, iar numărul elevilor ce își fac studiile în 
Colegiul agricol s-a redus cu 25%. E de menționat și faptul, că numărul cadrelor didactice s-a 
redus cel mai mult în cadrul Colegiului agricol (cu 20%), fiind urmat de instituțiile de învățămînt 
primar (circa 10%). Totodată, în grădinițele de copii numărul cadrelor didactice a avut o 
fluctuație nesemnnificativă, iar în școala profesională a fost constant. 
 

Infrastructura educaţională a învățămîntului preuniversitar 
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Instituțiile de învăţămînt preuniversitar din raion sînt amplasate și funcționează pe teritoriul a 22 
de primării. Instituțiile preuniversitare implementează noua metodologie de finanțare din anul 
2008, au statut de instituție publică necomercială şi managerii şcolari sînt gestionari secundari de 
buget.  
Analizînd toţi indicatorii cu referire la starea sistemului de învăţămînt, rețeaua instituțiilor de 
învățămînt secundar general din perspectiva tendințelor demografice și nivelului de utilizare a 
capacităților instituțiilor de învățămînt, a resurselor materiale, financiare și umane din domeniul 
educațional, precum și soluționării diverselor probleme de  ordin educativ,  se constată 
necesitatea de modernizare a rețelei instituțiilor de învățămînt secundar general din raion, 
inclusiv şi necesitatea redimensionării reţelei instituţiilor liceale.  

 

Principalele probleme legate de funcţionarea sistemului educaţional cu care se confruntă raionul 
in ultimii 5 ani: 

 Diminuarea numărului de copii; 
 70 % de instituții atestă un deficit de buget considerabil; 
 Insuficiența CD calificate la disciplinele şcolare: matematică, fizică, informatică, 

educaţie plastică, educaţie tehnologică; 
 Implicarea ineficientă a părinților în calitate de parteneri educaționali; 
 Familiarizarea cadrelor didactice cu TIC este limitată de rata scăzută de acoperire cu 

calculatoare și de utilizarea lor. Aplicarea limitată a metodelor și dispozitivelor 
interactive TIC în scopuri didactice și de management nu permite atingerea obiectivelor 
de calitate; 

 Dotarea insuficientă a instituțiilor de educație timpurie din raion cu echipament și 
inventar sportiv necesar pentru realizarea dimensiunii educație fizică; 

 Insuficiența resurselor financiare pentru a acoperi cheltuielile de amanajare și organizare 
a spațiilor de joc și a terenurilor sportive.; 

 Declinul demografic conduce la scăderea semnificativă a populaţiei cuprinse în procesul 
de educaţie şi generează probleme de supradimensionare a reţelei şcolare. Totuşi, persistă 
probleme de acces la anumite niveluri de învăţămînt (învăţămînt complementar, etc.); 

 Lipsa specialiştilor pentru a acorda asistenţă psihologică, logopedică în instituţiile de 
învăţămînt preuniversitar şi preşcolar, pentru a presta servicii calitative pentru elevii cu 
cerinţe educaţionale speciale (inclusiv copiii dotaţi); 

 Infrastructură neadaptată la nevoile persoanelor cu dizabilităţi motorice. 
 

Printre posibilităţile de dezvoltare a sistemului educaţional din raion şi sporirea nivelului de 
calitate a procesului educaţional în următorii 5-7 ani pot fi menționate: 
1. Dezvoltarea managementului organizational orientat spre calitate (modernizarea instituțiilor 
de învățământ în concordanță cu nivelul de studii pentru dezvoltarea şi autorealizarea 
personalităţii elevilor; formarea unui elev cult, inteligent, creativ, autonom, pregătit pentru viață; 
planificarea și administrarea rațională a resurselor în instituțiile de învățământ; extinderea bazei 
tehnico-materiale și a resurselor didactice în instituțiile de învățământ). 
2. Implementarea iniţiativelor şi măsurilor inovatorii pentru furnizarea de servicii educaționale la 
standarde de excelență (dezvoltarea sistemului de management al calităţii conform standardelor 
de excelență; îmbunătățirea accesului la servicii educaționale adecvate nevoilor, intereselor și 
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aptitudinilor categoriilor de grup țintă; integrarea societății civile în procesul decizional; 
pedagogizarea părinților; promovarea imaginii instituțiilor). 

3. Valorificarea capitalului uman prin formarea profesională continuă (formarea şi perfecţionarea 
continuă a CD  în vederea  furnizării de serviciilor educaționale la standardele de excelență; 
perfecţionarea CD  în domeniul elaborării materialelor didactice şi predării online; dezvoltarea 
mecanismelor de atragere, motivare și menținere a cadrelor didactice în sistem; crearea mediului 
educațional preocupat pentru progresul, performanța și experiența de calitate a CD). 

 

Soluţii propuse: 

 Majorarea ratei de instituționalizare a copiilor în instituţiile de educaţie timpurie; 
 Implementarea instrumentelor de monitorizare a pregătirii copiilor pentru şcoală; 
 Sporirea accesului la educaţie de calitate pentru toţi copiii; 
 Abordarea aplicativă a conceptului de leadership educaţional care să se axeze pe 

învăţarea de calitate, pe monitorizarea acesteia şi pe evaluarea ei sistematică,  pe 
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; 

 Organizarea diverselor  activităţi  de cercetare psiho-pedagogică; 
 Aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul de învăţămînt, prin intermediul 

tehnologiilor informaţionale în vederea dezvoltării competenţelor digitale; 

 Promovarea în continuare a politicilor și practicilor de dezvoltare a educației incluzive; 
 Organizarea diverselor activităţi ce ar accentua esenţa rolului de mentor: activităţi 

deschise, schimb  de experienţă,  activităţi de îndrumare  a  tinerilor specialişti; 
 Diversificarea activităţilor extracurriculare şi axarea lor pe nevoile de realizare a elevilor 

din perspectiva dezvoltării unei personalităţi creative şi multilateral dezvoltate; 
 Formarea la elevi prin activităţi diverse a unor deprinderi de comportament responsabil la 

traficul rutier și în cazul situațiilor excepționale; 
 Asigurarea respectării drepturilor elevilor şi excluderea violenţei sub orice formă. 

 
Ocrotirea sănătăţii 
Menţinerea sănătăţii populaţiei raionului Dondușeni este asigurată de o reţea de instituţii medico-
sanitare, care acordă diverse servicii medicale. Această reţea este formată din: IMSP Spitalul 
raional Dondușeni cu subdiviziunile, Centrul al medicilor de familie cu sediul în oraşul 
Dondușeni, Centre de sănătate, Oficii ale medicilor de familie, farmacii, cabinete stomatologice. 
Populaţia raionului este asigurată cu asistenţă medicală de urgenţă de către staţiunea din 
Dondușeni şi de punctele de asistenţă medicală urgentă. Circa ¾ din populaţia raionului 
Beneficiază de asigurare medicală obligatorie.  
Spitalul raional Dondușeni cu secţii specializate de profil deţine la moment 117 paturi, avînd un 
grad de utilizare de circa 74%. Nivelul de asigurare a populaţiei raionului cu paturi de spital este 
unul mediu. Funcţionalitatea instituţiei este insuficientă şi necesită servicii suplimentare pentru 
bolnavi. De asemenea, spitalul nu dispune de suficient echipament tehnic şi medical nou, fapt ce 
scade din calitatea serviciilor de sănătate oferite pacienţilor. Ca urmare, echipamentele medicale, 
în special în secţiile de terapie intensivă, chirurgie şi endoscopie sunt foarte vechi, cauzând 
frecvente defectări. Insuficiența echipamentului necesar influenţează efectuarea oportună a 
investigării şi diagnosticării bolii, ceea ce determină creşterea costului tratamentelor. 
 

Tabel. Numărul de instituţii de ocrotire a sanataţii 
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Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

Numărul de spitale 1 1 1 1 1 
Numărul paturilor în spitale 117 117 117 117 117 
Gradul de utilizare a paturilor în spitale 100 99.9 99.2 97.9 73.6 
      
Număr total de personal 250 234 210 206 214 
Număr de personal medical(medici) 41 40 31 29 26 
Număr de personal medical mediu 117 108 99 94 98 
Număr de alt personal 92 86 80 83 90 
Necesarul de personal medical 1 1 3 3 5 
Număr de personal medical(medici) la 10000 
locuitori 

9,6 9,4 7,4 7,0 6,6 

Număr de personal medical mediu la 10000 locuitori 27,3 25,4 23,5 22,5 24,8 

 
Cadrele medicale 

Numărul total de personal ce activează în sistemul medical din raion este în scădere în anul 2020 
(214 persoane) comparativ cu anul 2016 (250 persoane). Totodată, este în scădere constantă 
anuală numărul de medici cu studii superioare, de la 41 de specialiști în anul 2016, la doar 26 de 
medici în anul 2020, demonstrănd o reducere de 37%. Aceasta se datorează în mare parte 
faptului, că angajarea tinerilor specialiști în spitalele rationale este la un nivel foarte redus. 
 

Numărul total de personal medical în IMSP CS Dondușeni a fost 93 persoane în anul 2016 
comparativ cu 111 persoane în anul 2020, fiind în creștere cu circa 19%. Raportat la 10 mii de 
locuitori, gradul de asigurare a populaţiei cu personal medical a constituit 42,6 persoane în anul 
2016 şi, respectiv 40,7 persoane în 2020, demosntrănd o descreștere de 4,5%.  
 
Raportat la aceiași perioadă, numărul personalului medical în IMSP CS Țaul a constituit 69 
persoane în anul 2016 şi 60 persoane în anul 2020, demostrînd o descreștere de 13%. Calculat la 
10 mii locuitori, gradul de asigurare a populaţiei cu personal medical a constituit 32,5 persoane 
în anul 2016 şi 28,3 persoane în 2020, fiind în descreștere cu 13%.  
 
Tabel. Morbiditatea populaţiei de diferite boli 
 
Denumire maladii: 

2016 2017 2018 2019 2020 
Media pe 

ţară 

 2020 
Boli cardiovasculare       
Cancer 339,9 296,2 388,4 298,3 251,9 266,7 
Boli ale aparatului respirator 1076.3 1030.4 1123.3 1245.5 936.6 1246.8 
Boli ale aparatului digestiv, inclusiv 681.9 662.1 617.9 565.2 578.6 718.5 
Hepatice 196.9 189.0 188.7 190.1 174.7 2336.7 
Traume, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor 
externe 

111.6 109.3 116.7 104.1 110.4 1550.0 

Narcomani 10,6 2,6 5,3 0 0 20,0 
Alcoolici 82,3 44,6 74,0 58,7 46,2 87,7 
Tuberculoza 51,5 44,5 70,9 54,9 52,5 43,7 
SIDA 15,9 7,8 5,3 10,6 8,1 20,7 

 
O caracterisitcă importantă a stării sănătății populației reprezintă dinamica indicatorilor 
cantitativi, ce descriu sistemul de ocrotire a sănătății prin prisma nivelului de morbiditate a 
populației din cauza diferitor boli. Astfel, în perioada anilor 2016-2020 au fost înregistrate 
următoarele tendințe: 
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- O descreștere a maladiilor cardiovasculare, care se datorează unei supravegheri mai regulate 
a populației din partea medicilor de familie și exzaminarea profilactică a populației din 
raion. (implementarea Programei Naționale a maladiilor cardiovasculare); 

- O creștere a maladiilor respiratorii acute din fondul maladiilor respiratorii virale acute la 
copii; 

- Apariția în anul 2020 a epidemiei de Covid-19; 
- O creștere nesemnnificativă a maladiilor aparatului digestiv, inclusiv hepatitele cronice; 
- Nmuărul cazurilor de traume și otrăviri a fost unul relativ constant, indicii fiind mai mici ca 

media pe țară; 
- Indici mai mici comparativ cu cei medii pe țară sînt înregistrați la pacienții cu narcomanie și 

tuberculoză; 
- Indicii morbidității de alcoolism în raion sînt comparabili cu cei republicani.  

 

Gradul de satisfacție al populatiei referitor la calitatea serviciilor de ocrotire a sănătății din raion 
este apreciat de Consiliul Calității din IMSP cu regularitate. Plîngerile verbale și scrise la diferite 
nivele sînt inregistrate și evaluate de comisia de bioetică cu rezolvarea problemelor în folosul 
pacientului. Plîngerile nu sînt legate de deservirea angajaților medicali, dar sînt din motivul lipsei 
cunoștintelor pacienților, legate in majoritatea cazurilor, de procesul de prescriere a 
medicamentelor compensate conform ordinelor Ministerului Sanatatii. Un factor negativ, ce 
merită a fi menționat, ține de insuficienţa specialiştilor tineri calificaţi în domeniul pediatriei, dar 
şi în alte domenii medicale. Aceasta determină şi reducerea încrederii cetăţenilor din localitățile 
raionului în eficacitatea şi calitatea serviciilor medicale propuse la etapa actuală, o bună parte a 
pacienţilor solicitînd tratament în alte oraşe, precum Bălți și Chișinău. 
 

Principalele probleme cu care se confruntă sistemul de ocrotire a sănătăţii sînt următoarele: 
 Îmbătrînirea cardelor medicale (medici, asistenti medicali); 
 Insuficiența specialiștilor medicali în unele domenii; 

 Insuficiența farmaciștilor cu studii superioare și medii de specialitate. 

 Edificii adaptate și nu corespund cerințelor; 
 Lipsa sistemelor de încălzire, apeduct, canalizare în cadrul unor instituții medicale din 

spațiul rural; 
 Insuficiența echipamentului medical performant; 
 Asigurarea insuficientă a cadrelor medicale cu calculatoare; 

 Problema tratării ineficiente a infarctului miocardic; 

 Numărul sporit al medicilor specialiști de vîrstă pensionară; 
 Resurse financiare insuficiente pentru regie şi întreţinerea instituţiilor medicale; 
 Insuficienţa spațiului locativ pentru tineri specialişti; 
 Unități de transport sanitar învechite; 

 Insuficiența unităților de transport sanitar pentru efectuarea vizitelor la domiciliu și 
transportarea pacienților la instituții de alte niveluri. 

În scopul dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de ocrotire a sănătăţii în raionul Dondușeni, 
precum şi sporirii nivelului de calitate al serviciilor medicale prestate în următorii 5-7 ani sînt 
necesare următoarele acțiuni: 

 Atragerea investiţiilor în domeniul sănătăţii; 
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 Perfecționarea continuă a cadrelor medicale, organizarea înstruirilor în domeniul ocrotirii 
sănătății mamei și copilului; 

 Implementarea in continuare a Programelor Nationale in domeniul asigurarii AMP; 

 Efectuarea reparațiilor capitale și recurente în instituțiile medico-sanitare publice din 
raion; 

 Asigurarea cu cadre medicale a instituţiilor medicale, în special în localităţile rurale; 

 Achiziționarea aparatajui medical și tehnic (procurarea aparatului Rentghen, 
calculatoarelor,  analizatorului biochimic pentru laborator, ultrasonografului, unităților de 
transport sanitare). 
 

Tabel. Indicatorii privind prestarea serviciilor de stomatologie în raion 

№ Indicatori 2020 2021 

1.  Medici, nr. persoane 5 5 

2.  Asistent medical, nr. persoane 6 6 
3.  Infirmiere, nr. persoane 1 1 
4.  Pacienți deserviți, nr. persoane 4758 5503 
5.  Cheltuieli pentru instituție total, mil. lei 1,17 1,41 
Sursa: Î.M. Centrul Stomatologic Dondușeni 

Protecţia socială  

Sistemul de asistență socială este predestinat pentru a asigura sprijinirea familiilor și persoanelor 
ajunse din diverse motive într-o situație vitală dificilă. Formarea infrastructurii de asistență 
socială a fost efectuată atît din mijloace bugetare, cît și cu ajutorul finanțării din fondurile 
externe.  

Principala instituție din domeniu este Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei 
Dondușeni, o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional (în continuare – 
DASPF). 
DASPF Dondușeni oferă srervicii orientate spre îmbunătățirea calității vieții persoanelor și 
familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței şi suportului în vederea prevenirii, diminuării 
sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.   
DASPF realizează la nivelul raional măsurile de asistență socială în domeniul protecției 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vîrstnice, persoanelor cu dizabilități, precum 
şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 
În domeniul protecției copilului şi a familiei, Direcția asigură respectarea drepturilor copilului 
prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune şi aplică măsurile de 
protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu dizabilități. 
În domeniul asistenţei sociale a persoanelor vîrstnice aflate în dificultate, Direcţia dezvoltă, 
consolidează şi prestează servicii sociale adresate persoanelor vîrstince aflate în dificultate, 
servicii sociale comunitare pentru persoanele vîrstnice (serviciul de îngrjire socială la domiciliu, 
serviciul de asistenţă socială comunitară, servicii specializate (centre de plasament temporar, 
etc).   
În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, 
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reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de 
nevoile persoanelor, în bază încadrării acestora în categorii de persoane cu dizabilități. 
De asistenţă socială beneficiază persoanele şi familiile care, din cauza unor factori de natură 
economică, fizică, psihologică sau socială, nu au posibilitate să îşi asigure un nivel decent de 
viaţă, şi anume: 

 Copiii în situație de risc, copiii separați de părinți; 
 Familiile cu mulți copii; 
 Copiii cu disabilităţi pînă la vîrsta de 18 ani; 
 Familiile monoparentale cu copii; 

 Persoanele cu dizabilități; 
 Persoanele în etate; 

 Victimele violenței în familie; 
 Victimele și potențialele victime ale traficului de ființe umane; 
 Persoanele și familiile defavorizate. 

 
 Serviciul de Asistenţă socială comunitară  

Serviciul de asistența socială comunitară are ca funcție de a acționa la nivel de comunitate, la 
nivel de grupuri de beneficiari și la nivel de persoană aflată în dificultate, de a susține 
comunitățiile în vederea prevenirii și soluționarii situațiilor de dificultate. 
   
Beneficiarii serviciului: 

 Comunitatea per ansamblu; 

 Persoanele, familiile și grupurile sociale aflate în dificultate;  

 Familii cu copii în situație de risc; 

 Familii cu copii cu dizabilități; 
 Copii rămași fără ocrotirea părintească;  

 Copii orfani;  

 Copii abuzați și neglijați;  
 Persoane vîrsnice: solitare, cu dizabilități, care suferă de afecțiuni grave;  

 Victime ale violenței în familie, ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din 
locuri de detenție. 
 

 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 

Îngrijirea socială la domiciliu – se prestează servicii gratuite în casa persoanei pentru a o ajuta în 
asigurarea vieţii cotidiene și participarea în activitățile comunității. 
Beneficiarii serviciului:  

 Persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu 
dizabilităţi, lipsite de suport din partea copiilor, a familiei extinse şi a altor persoane 
(prieteni, rude, vecini); 

 Persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 
alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova, lipsite de suport din partea copiilor şi a familiei extinse. 

 

 Serviciul social „Asistență personală” este un serviciu social specializat.  
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Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, 
în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, 
muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură, etc.). 
 

 Serviciul de asistența parientală profesionistă (SAPP)  
Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social, care oferă copilului îngrijire familială 
substitutivă în familia asistentului parental profesionist. 
 

 Serviciul social ”Casa de copii de tip familial” (CCTF) 

Casa de copii de tip familial reprezintă o instituţie creată în baza unei familii complete, care 
oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia 
părinteluieducator. În casele de copii de tip familial pot fi plasaţi pentru întreţinere şi educaţie 
copiii rămaşi fără ocrotire părintească. 
 

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii  

Sprijinul familial este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de 
risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. Scopul Serviciului 
social de sprijin pentru familiile cu copii constă în susţinerea dezvoltării capacităţilor familiei în 
creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi 
conectarea ei la resursele relevante din comunitate. Serviciul numit se prestează în două forme: 
sprijin familial primar şi sprijin familial secundar. În cadrul sprijinului familial secundar familiile 
cu copii pot beneficia de ajutor bănesc. 
 

 Tutelă / curatelă copii şi adopţie 

Tutela/curatela reprezintă o formă de protecție, care se instituie asupra copiilor rămași fără 
ocrotire părintească în scopul educației și îngrijirii acestora, precum și al apărării drepturilor și 
intereselor lor legitime. 
Adopția, este un serviciu tradițional oferit în cadrul sistemului de protecție a copilului și 
reprezintă protecția drepturilor copilului, prin care se stabilește filiația între cel care adoptă și 
copil, precum și rudele adoptatorului. Adopția dă naștere unei legături irevocabile, care trebuie 
să garanteze copilului o protecție absolută. 
 

 Indemnizații pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă , pentru copii din 
serviciul APP, CCTF 

Indemnizații pentru copii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă, părinților adoptivi, 
tutorilor/curatorilorli se platesc lunar indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea 
îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor de igienă personală, etc. 
 

 Serviciul Suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate 

Serviciul este un serviciu social specializat pentru susținerea familiei/persoanei defavorizate 
pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea 
excluziunii sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate. 
 

 Protezare și  ortopedie, mijloace locomoţie 

Asigurarea cetăţenilor cu mijloace ajutătoare tehnice, precum şi acordarea serviciilor de 
consultare, tratament şi reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi şi veteranilor de război în vederea 
menţinerii sănătăţii şi incluziunii lor în societate. 
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 Reabilitarea sanatorială 

Reabilitare și tratament sanatorial prin acordarea biletelor de reabilitare/recuperar acordate 
persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități. 
 

 Compensație pentru serviciile de transport 
Plată pentru compensarea cheltuielelor pentru serviciile de transport următoarelor categorii: 

 Persoanele cu dizabilităţi severe;  
 Persoanele cu dizabilităţi accentuate;  
 Copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;  
 Persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în 

vîrstă de pînă la 18 ani;  
 Persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă 

de pînă la 18 ani). 
 

 Ajutorul social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului 
Acordarea ajutorului social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului. Aceste prestații se 
stabilesc de către Direcția asistență socială și protecția familie, iar plata ajutorului social și 
APRA se efectuiază lunar din bugetul de Stat prin intermediul CNAS. 
Dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile 
defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una dintre 
următoarele situaţii: 

 au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei; 
 sînt  persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate; 

 sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu refuză 
participarea la activitățile de interes comunitar; 

 se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere în 
cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori 
îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani; 

 îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe 
persoane conform concluziei consiliului medical consultativ al instituției medico-sanitare 
publice; 

 realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de 
antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul 
localităţilor. 
 

 Azil pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități Dondușeni 
În cadrul Direcției activează Azilul pentru persoane vîrstnice şi cu dizabilităţi. Scopul serviciului 
- crearea condiţiilor optime de trai şi asistenţă medico-socială pentru persoanele în vârstă şi 
persoanele cu dizabilităţi. Întreţinerea Azilului se efectuează din bugetul raional.  

 

Tabel. Datele statistice privind nr. beneficiarilor Azilului pentru persoane vârstnice și cu 
dizabilități ( la data de 31.12.2021) 
 

Categoria Numărul 
beneficiarilor 

Nr. total de beneficiari în Azil, dintre care: 21 
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 în baza contractelor de cazare contraplată 2 

 la întreținerea deplină a statului 19 

Nr.total al solicitanților admiși în Azil pe parcursul anului 2021 9 

Nr.beneficiarilor externați din Azil pe parcursul anului 2021 dinre 
care: 

6 

 externați 1 

 decedați 5 

 
 

Dezvoltarea urbanistică 

La etapa actuală, majoritatea unităților administrative-teritoriale (UAT) din raionul Dondușeni 
dispun de planuri urbanistice generale (PUG), dar acestea sînt depășite și necesită 
elaborare/actualizare. Astfel, 11 localități dispun de PUG elaborat în anii 1983-1992, iar 14 
localități dispun de PUG elaborat încă în anii 1972-1974. Această situație se datorează 
insuficienței resurselor financiare a APL I și costurilor mari pentru serviciile de elaborare PUG. 
Totodată, orașul Dondușeni dipune de PUG nou elaborate în anul 2018, un factor pozitiv pentru 
dezvoltarea orașului. 
 
 

2.7 Mediul social-cultural  

 

Viața asociativă 

Viaţa asociativă din raionul Dondușeni este constituită din activitatea a 19 organizații 
neguvernamentale, cele mai active fiind următoarele: AO „Tinerele femei Cernoleuca”, AO 
„Societatea Invalizilor din raionul Dondușeni”, AO „Toamna Vârstei”, „Asociația raională de 
fotbal Dondușeni”. 
În mare parte, organizaţiile necomerciale îşi desfăşoara activitatea în domeniule social, tineret, 
dezvoltare comunitară, sport, turism, etc. 
Deși în ultimii ani în raion de către organizațiile negurvernamentale au fost implementate un șir 
de proiecte, totuși sectorul asociativ se caracterizează printr-un nivel modest de dezvoltare, 
numărul ONG-urilor fiind redus, iar capacitatea unor organizații de a se dezvolta și soluționa 
problemele cetățenilor sunt extrem de modeste. Implicarea ONG-urilor în procesul decizional și 
formularea politicilor publice este insuficientă din motivul dezvoltării instituționale slabe, lipsei 
strategiilor de dezvoltare și insuficienței resurselor financiare. 
 
Cultura  

Raionul Dondușeni dispune de un număr mare de valori patrimoniale, cum ar fi muzee, 
monumente istorice şi de artă, complexe arhitecturale, biserici şi mănăstiri. Trendul indicatorilor 
ce reflectă activitatea culturală din raion poate fi urmărit în următorul tabel: 

 

Tabel. Indicatori ce reflectă activitatea culturală din raion 
 

 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Biblioteci 22 22 22 22 22 

 
Fondul de cărţi din biblioteci, nr. de 259549 241989 230124 227627 216687 
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cărţi 

 
Cinematografe 0 0 0 0 0 

 
Numărul de filme rulate 0 0 0 0 0 

 
Teatre 1 1 1 1 1 

 
Numărul de piese teatrale jucate 2 2 2 1 3 

 
Cluburi, săli de concerte 23 23 23 23 23 

 
Numărul de concerte muzicale 
organizate 

16 16 14 6 10 

 
Muzee 1 1 1 1 1 

 
Numărul de vizitatori ai muzeelor 1230 1400 642 465 354 

 
Scoli muzicale 1 1 1 1 1 

 
Numărul de elevi în şcolile muzicale 135 135 135 135 112 

 
Cercuri de activităţi culturale, inclusiv:      

 - cercuri de dans 5 4 4 3 2 
 - cercuri de pictură 1 1 1 1 1 
 - cercuri literare 0 0 0 0 0 
 - cercuri teatrale 0 0 0 0 0 

 
Numărul de evenimente culturale 
organizate 

4 4 2 2 2 

 

Volumul de resurse alocat anual pentru 
promovarea şi dezvoltarea culturii în 
raion, mil. lei 

2875 2860 3896 4396 47.7 

Sursa: Direcţia raională Cultură 
 

 

Case de cultură 

În majoritatea localităților din raion există Case de cultură. Totodată, starea acestora este în mare 
parte nesatisfăcătoare şi necesită reparaţii şi investiţii. Aceasta se datorează faptului că, în 
procesul de transmitere a caselor de cultura la balanţa administraţiilor locale nu s-a ţinut cont de 
posibilităţile comunităţilor respective de a întreţine activitatea acestor cămine. Bugetele locale nu 
dispun de suficiente mijloace financiare. Totuşi, în comparaţie cu alte raioane, autorităţile r-lui 
Dondușeni au marcat unele rezultate bune, prin renovarea caselor de cultură din localităţi. 
Căminele culturale realizează mai multe funcţii sociale, cum ar fi de informare, de odihnă, etc. 
Activităţile cultural-artistice din r-l Dondușeni care au un impact în viaţa culturală atît la nivel 
local, cît şi naţional sunt: Festivalului Portului Popular, Festivalul Etniilor, Festivalului tradițiilor 
și obiceiurilor de iarnă, Festivalul „Gustul Nordului”, Concursuri literar-artistice, etc. 
 

Biblioteci 

Numărul bibliotecilor publice din raionul Dondușeni este constant în utlimii 5 ani. Cele 22 de 
biblioteci din r-l Dondușeni dispun de un fond total de carte egal cu circa 217 mii exemplare, 
ceea ce constituie circa 1,5% din fondul total de carte pe republică. 
Tototdată, se constată, că fondul de carte este învechit și necesită procurări noi de fonduri de 
carte. Astfel, este în scădere numărul de cititori, cauzele acestei tendințe negative fiind 
insuficienţa resurselor financiare pentru a completa fondurile de carte şi a asigura accesul la 
Internet în special pentru a atrage tinerii. 

 
 

Potenţialul cultural 
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Pe lângă cadrul funcţional şi infrastructura specifică domeniului cultură (case de cultură, 
biblioteci, muzee, etc.), este foarte important de ţinut cont şi de faptul, că raionul Dondușeni 
dispune de un substanbțial potenţial cultural, precum sunt numeroase colective de creaţie 
etnografică, de folclor şi meşteri populari. Folclorul muzical are o valoare deosebită, fiind 
reprezentat de ansambluri etnofolclorice de adulţi şi copii, orchestre de muzică popular, etc. 
Prezenţa acestui potenţial uman a dus la organizarea mai multor festivaluri, care devin deja 
tradiţie pentru raion, cum ar fi: Festivalului Portului Popular, Festivalul Etniilor, Festivalului 
tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, Festivalul „Gustul Nordului”. Obstacolele existente în 
practicarea meşteşugurilor populare sunt legate de lipsa organizării desfacerii pe piaţă a 
articolelor produse. Nu există un concept şi nu este promovat produsul cultural, nu există un 
raport de interacţiune între regiuni, lipseşte un schimb de informaţii, de produse cultural-artistice. 
Principalele probleme şi impedimente cu care se confruntă raionul Dondușeni în domeniul 
culturii ţin, în mare parte de următoarele: 

 Baza tehnico-materială a instituțiilor culturale insuficientă/neajustată cerinţelor timpului; 
 Fonduri de carte în bibliotecile publice depășite moral cu cca 57 de ani; 
 Insuficiența cadrelor de specialitate în instituțiile de cultură ( salarii mici, condiții de 

activitate nesatisfăcătoare,  lipsa condițiilor de trai); 
 Capacități manageriale reduse și  lipsa unui sistem de formare continuă a cadrelor din 

cultură; 
 Conducătorii instituţiilor nu posedă cunoştinţe şi deprinderi de management în condiţiile 

economiei de piaţă; 
 Abilităţi insuficiente de cunoaştere a calculatorului de către personalul din bibliotecile 

publice din raion; 

 Motivaţie redusă şi posibilităţi limitate de atragere a specialiştilor calificaţi în domeniu  
cultură. 

 
Printre propunerile privind îmbunătățirea situației din sfera culturală pot fi menționate 
următoarele: 

 Renovarea și reabilitarea edificiilor culturale în stare degravată și care necesită reparații 
capitale; 

 Dotarea instituțiilor de cultură( inclusiv case de cultură) cu mobilier, aparatură,costume 
naționale etc .reieșind din necesitățile acestora; 

 Crearea condițiilor normale de lucru pentru angajați și de  prestare a serviciilor culturale 
pentru beneficiari  în perioada rece a anului; 

 Dotarea caselor/căminelor de cultură cu Centre de informatizare, bazate pe accesul la 
resursele Internetului; 

 Actualizarea anuală a fondului de carte al bibliotecilor publice cu cel puțin 10 %  în 
raport cu fondul deținut; 

 Motivarea tinerilor specialiști de a se încadra în localitățile rurale prin Crearea Fondului 
Național ( local) pentru  sustinerea  tinerilor specialiști  din domeniul cultură; 

 Crearea programelor de instruire on-line pentru formarea continua a specialiștilor; 
 Responsabilizarea angajaților din teritoriu de a participa la activitățile de instruire 

organizate la nivel local/republican. 
 
Provocările strategice exsitente în domeniul culturii sunt următoarele:  
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Provocarea strategică 1 – Renovarea/revitalizarea monumentelor istorico-culturale cu înalt 
potenţial de atracţie turistică: 

 Instalarea indicatoarelor  monumentelor de importanță cultural-istorică la intrarea în 
localități  precum și a panourilor informative la monumentele respective. 

Provocarea strategică 2 – Conservarea/ valorificarea și promovarea patrimoniului cultural local  
pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor: 

 Editarea   publicaţiei „Meleag Donduşenean”, a pliantelor de promovare a patrimoniului 
mobil și imobil.  

 Crearea unor magazine/ puncte de comercializare    a produselor meşteşugăreşti şi de 
artizanat  în localitățile raionului. 

 
Sportul   

Infrastructura raională ce ţine de domeniul sportului profesionist este slab dezvoltată. Totuşi, la 
nivel raional își deasfășoară activitatea 58 secţii sportive în diverse tipuri de sport: volei, fotbal, 
baschet, arte marțiale, trîntă. În aceste secţii sînt antrenaţi peste 500 de copii din localităţile 
raionului. 
Actualmente, în raionul Dondușeni nu există un centru multifunctional sportiv cu condiții 
adecvate pentru practicarea sportului performant, lipseşte inventarul sportiv modern. Totodată, 
majoritatea terenurilor de fotbal sînt în stare deplorabilă, nu este dezvoltată o infrastructură 
sportivă adiţională şi una legată de agrement, cum ar fi spaţiile verzi dotate cu inventar sportiv, 
benzi de ciclism, terenuri pentru sportul cu rotile, skateboard, bazine de înot etc. 
Raionul Dondușeni nu are la moment în proprietate publică nici un edificiu sportiv, care ar 
corespunde unor condiţii contemporane de dotare, igienă şi cazare. Drept rezultat, raionul nu 
poate găzdui competitii de nivel republican si internaţional. Acest lucru pericliteaza şi 
posibilitatea atragerii unor investiţii majore în infrastructura sportive.  
Totodată, in anul 2022 este planificată finalizarea construcției stadionului raional, care va fi unul 
modern și conform normelor din domeniu. 
 
Tabel. Indicatori ce reflectă activitatea sportivă din raion 
 
N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Numărul sălilor de sport 73 73 74 74 74 

2. 
Numărul de locuitori din raion care revine la o 
sală sportivă 

587 581 568 571  

3. Numărul secţiilor de sport, inclusiv: 58 59 58 60 58 
 Fotbal 18 19 19 21 22 
 Volei 7 7 7 7 7 
 Baschet 15 15 14 15 13 
 Arte marţiale 3 3 3 3 3 
 Trîntă 11 12 12 11 10 
 Alte tipuri de sechţii (orientare sportivă) 4 3 3 3 3 

4. 
Volumul de resurse alocat anual pentru 
promovarea şi dezvoltarea sporturilor în raion, 
mln. lei 

2,81 3,14 3,47 4,16 4,01 

 
Principalele probleme cu care se confruntă viaţa sportivă din raion in ultimii 5 ani: 

 Restricții din cauza pandemiei la organizarea evenimentelor sportive. 
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 Lipsa terenurilor sportive moderne pentru anumite probe de sport. 
 

Provocările strategice în domeniul sportului: 
 Construcția terenului de sport modern și multifuncțional. 
 Finalizarea construcției stadionului raional 

 
Pentru dezvoltarea şi promovarea activităţilor sportive din raion în următorii ani există 
următoarele oportunități: 

 Reabilitarea infrastructurii sportive la nivel local prin consolidarea bazei tehnico-
materiale a infrastructurii existente şi crearea unei infrastructuri noi prin:  
- Majorarea alocaţiilor bugetare; 
- Atragerea fondurilor extrabugetare; 
- Crearea de parteneriate publice-private.  

 Îmbunătățirea procesului de organizare a activităţilor sportive: 
- Perfecţionarea şi instruirea continuă a cadrelor;  
- Atragerea şi menţinerea tinerilor specialişti în cîmpul muncii; 
- Desfășurarea mai multor campionate de sport colectiv la nivel raional: volei, baschet, 
fotbal (cu implicarea mai multor tineri din raion);  
- Organizarea Săptămânii sportului în instituții pentru promovarea activităților sportive. 
 

Mass media  

În raion nu funcţionează vreun post de radio, ziar şi nici canal TV local. Totodată, cea mai 
populară metodă de comunicare sunt rețelele de socializare, efectul cărora predomină 
considerabil sursele tradiționale de media. 
 

2.8 Mediul ambiant şi situaţia ecologică  
  

Factorii calităţii mediului: apele, solurile, aerul  

 

Poluarea apelor 

Factorii principali care pot influenţa calitatea apelor sunt: reţeaua învechită de colectare şi 
transport a deşeurilor menajere, evacuarea ineficientă a apelor uzate menajere şi industriale din 
oraş care prezintă pierderi, existenţa localităților care nu beneficiază de servicii de canalizare, 
tehnologia învechită de tratare a staţiei de epurare, folosirea necorespunzătoare a metodelor şi 
mijloacelor de administrare a îngrăşămintelor chimice sau a substanţelor fitosanitare. Aceşti 
factori afectează atât calitatea apelor de suprafaţă cît şi pânza freatică prin depăşirea limitelor 
admise pentru următorii indicatori: substanţe organice, hidrogen sulfurat, amoniu.  
Este de constatat, că trendul indicatorilor ce reflectă gradul de poluare a apelor de suprafaţă din 
raion rămîne constant şi nu denotă o poluare sporită a apelor de suprafaţă. În raion nu sînt surse 
de poluare sporită a apelor de suprafață. Totuşi, un grad sporit de poluare are rîul Cubolta, pe 
malurile căruia sînt prezente gunoişti spontane. Un alt factor ce contribuie major la poluarea 
apelor este ineficienţa şi insuficienţa staţiilor de epurare a apelor. Există printre problemele 
menţionate mai sus probleme care reprezintă provocări strategice pentru raion: 

 Deversarea apelor uzate infuficient epurate de la stația de epurare din or. Dondușeni; 
 Lipsa sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate în majoriotatea 

localităților rurale; 
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 Depozitarea deșeurilor menajere solide în fiecare localitate pe platforme care nu sînt 
special amenajate (gunoiștile coordonate), existența gunoiștilor nesancționate; 

 Utilizarea necontrolată în agricultură a produselor de uz fitosanitar, inclusiv și în zona de 
protecție a bazinelor de apă. 

Conform datelor Centrului de Sănătate Publică raional, pe parcursul anilor 2016-2021 s-a 
menţinut un nivel ridicat de necorespundere a calităţii apei din fîtînile de mină. 
Principalele probleme legate de gradul de poluare a apelor subterane cu care se confruntă raionul 
in ultimii ani pot fi enunţate prin: 

 Poluarea are loc în straturile telurice naturale din care provine apa de profunzime; 

 Uzura şi ineficienţa staţiilor de epurare; 
 Localităţi nesalubre, cu număr mare de depozite de deşeuri spontane, amplasate deseori 

în preajma surselor de apă; 

 Prezența gunoiștilor neconforme în zona de protecție a sondelor; 
 Cadrul legislativ imperfect privind regulile și cerințele referitor la: întreținere a 

animalelor domestice în gospodăriile individuale (reglementarea numărului de 
animale/păsări, distanța pînă la sursele de apă, construcții locative ș.a.), modul de 
depozitare/compostare a deșeurilor animaliere (băligarul) inclusiv în gospodăriile private 
și complexele animaliere. 

 

Ameliorarea gradului de poluare a apelor subterane poate fi realizată prin realizarea unui 
management eficient al deşeurilor şi instalarea staţiilor de epurare a apelor poluate de 
profunzime. 

 
Poluarea solului 

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii activităţi 
umane, este influenţat puternic de acestea, atît prin acţiuni antropice, cît şi ca urmare a unor 
fenomene naturale. Sursele de poluare a solului sunt fizice (datorate utilajelor şi tehnologiei de 
cultivare a solurilor), chimice (utilizarea îngrăşămintelor, pesticidelor, ierbicidelor), biologice 
(nerespectarea concentraţiei de eziduuri, dejecţii solide şi lichide aplicate) şi poluarea radioactivă 
din aer. 
 

Principalele activităţi şi fenomene care influențează negativ calitatea solului pe teritoriul 
raionului Dondușeni sunt reprezentate prin:  

 Depozitarea incorectă a deşeurilor menajere şi a dejecţiilor animaliere din gospodăriile 
private; 

 Deşeurile şi reziduurile provenite din agricultură neutilizate; 

 Aerosolii încărcaţi cu diferite substanţe poluante; 
 Utilizarea necontrolată in agricultură a produselor de uz fitosanitar; 

 Arderea vegetației pe terenurile arabile. 
 

Deşeurile menajere sunt depozitate uneori pe terenuri sensibile (în apropierea locuinţelor, a 
apelor de suprafaţă sau subterane). Depozitele nu sunt amenajate corespunzător pentru protecţia 
mediului, depozitarea deşeurilor fiind necontrolată, deschisă, fără suprafaţă de nivelare, 
conducînd la poluarea solurilor din zonele respective. 
În funcţie de natura problemelor care afectează solurile din raionul Dondușeni, se disting zone 
cu: 
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 Soluri degradate de alunecări de teren şi eroziuni torenţiale, localizate pe versanţii cu 
pante mari şi medii; 

 Relieful accidentat, ploile torenţiale, sectoarele mici de terenuri împădurite, contribuie la 
erodarea solurilor, intensificarea alunecărilor de teren. 
 

Poluarea aerului 

Calitatea aerului atmosferic în raionul Dondușeni este influenţată preponderent de emisiile 
întreprinderilor, cazangeriilor şi surselor casnice. Conform datelor prezentate de subdiviziunile 
teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat trendul indicatorilor ce reflectă gradul de poluare a 
aerului din raion este constant poluant. 

 

Principalele probleme legate de poluarea aerului cu care se confruntă raionul in ultimii 5 ani se 
referă la: 

 Creșterea numărului de automobile cu termen de exploatare mare, cu uzură tehnică înaltă; 
 Emisii necontrolate de la arderea deșeurilor, resturilor vegetale în cîmp deschis. 

 

Drept recomandări privind ameliorarea gradului de poluare a aerului din raion pot servi 
următoarele acţiuni: 

 Direcţionarea transportului pe drumurile intravilane ale localităţilor; 
 Efectuarea unui control tehnic riguros al autovehiculelor cu investigații ale gazelor de 

eșapament.  
 

2.9 Infrastructură și utilități publice 

 
2.9.1 Reţeaua de transport 
 

Lungimea drumurilor publice din raionul Dondușeni constituia în anul 2021 o distanță totală de 
210,6 km, dintre care 140,8 km de drumuri de importanţă naţională și 69,8 km de drumuri de 
importanţă locală. Astfel, 67% dintre drumurile raionului Dondușeni sunt de importanță 
națională, iar drumurile locale reprezintă 33% dintre distanța totală a drumurilor. Oraşul 
Dondușeni este situate la 2 km de la traseul național Otaci – Chişinău.  
În oraşul Dondușeni iluminarea publică a străzilor se efectuează în proporție de 100 % pe străzile 
principale. În ultima perioadă nu au fost atestate cazuri de reclamare cu privire la serviciul de 
iluminat public. Pe domeniul public sunt amenajate locuri de parcare. 
 

Principalele probleme privind exploatarea şi dezvoltarea reţelei de transport sînt următoarele: 

 Resurse insuficiente pentru reconstrucția și reparația drumurilor naționale și locale; 

 Sectoare de drumuri deteriorate, greu accesibile pentru oameni și unitățile de transport; 
 Uzarea unităţilor de transport din cauza stării nesatisfăcătoare a rețelei de drumuri; 
 Tehnică insuficientă și învechită pentru efectuarea reparațiilor curente a drumurilor 

locale. 
 
Tabel. Indicatorii privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelei de drumuri în raion 

 
N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1.1 Lungimea totală a drumurilor 210,6 210,6 210,6 210,6 210,6 210,6 
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din raion, km 
Inclusiv: 

  drumuri de importanţă 
naţională, km 

140.8 140.8 140.8 140.8 140.8 140.8 

  drumuri de importanţă 
locală, km 

69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 

1.2 
Cheltuielile anuale totale 
efectuate cu întreţinerea şi 
reparaţia drumurilor, mil. lei 

1.71 22.9 56.3 40.0 49.8 31.8 

1.4. 
Cheltuielile anuale efectuate 
pentru reparaţia curentă a 
drumurilor, mil. lei 

1.71 15.9 13.1 16.4 19.2 18.2 

1.7 
Cheltuielile anuale efectuate 
pentru reparaţia capitală a 
drumurilor, mii. lei 

 7.0 43.2 23.6 30.6 13.2 

Sursa: Consiliul raional Dondușeni 

Conform datelor oferite de Consiliul raional Dondușeni, cheltuielile anuale totale efectuate 
pentru întreținerea și reparația drumurilor au crescut de aproape 2 ori în anul 2021 comparativ cu 
anul 2016. Totodată, cheltuielile anuale pentru reparația curentă a drumurilor au fost în anul 
2021 de aproximativ 11 ori mai decît în anul 2016, iar cele efectuate pentru reparația capitală a 
drumurilor doar de aproape 2 ori mai mari în 2021 comparativ cu 2016. Aceste date confirmă 
faptul, că investițiile financiare în reparația curentă a drumurilor sunt net superioare cheltuielilor 
acordate reparațiilor capitale. 
 
 
2.9.2 Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare 
 

Este de menţionat faptul, că desi în utlimii ani a crescut numărul de sisteme de aprovizionare 
centralizată cu apă a populaţiei din localitățile raionului, totuși această creștere este una mai mica 
decît media pe Regiunea de Dezvoltare Nord. De asemenea, a crescut numărul benefeciarilor de 
aceste servicii, ponderea populaţiei asigurață prin intermediul sistemelor centralizate de 
aprovizionare cu apă a înregistrat o creștere lentă, dar insuficientă.  
Totodată, în ultimii 5 ani extinderea rețelelor de canalizare a fost una nesemnificativă, 
funcționînd în exclusivitate doar în or. Dondușeni.  
Reţeaua de apă potabilă din raionul Dondușeni are o lungime de 43,1 km, estimată în anul 2020. 
Totodată, doar oraşul Dondușeni are de o reţea de canalizare funcțională, iar alte localități din 
raion nu dispun de rețele de canalizare.                                                                                               
Serviciul de apa și canalizare la nivelul or. Dondușeni este furnizat de catre Întreprinderea 
Municipală “Apă Canal Dondușeni”. La momentul actual veniturile înregistrate din plata 
serviciilor conform tarifelor existente nu acoperă cheltuielile necesare pentru întreținerea și 
dezvoltarea sistemului AAC. Pentru reabilitarea și extinderea atît a rețelelor de apă, cît și a celor 
de canalizare sunt necesare surse financiare suplimentare, sau majorare de tarif.  Comparativ cu 
tarifele din alte oraşe din aceiaşi regiune pentru populație tariful este de mărime medie, depășind 
tariful din mun. Balti.  
 
Tabel. Volume estimative de apă consumate anual în raion în perioada 2016-2020 
 

N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. 
Volumul de apă consumat în scopuri 
menajere, mil. m3/an 

0.151 0.169 0.164 0.120 0.200 

2. 
Capacitatea surselor de apă potabilă, mil. 
m3/an 

0.365 0.370 0.375 0.390 0.400 

3. 
Gradul de acoperire a necesităţilor raionului 
în apă potabilă, % 

37.7 32.1 32.6 33.8 34.7 

4. 
Volumul de apă consumat în scopuri 
industriale, mil. m3/an 

0.026 0.072 0.053 0.070 0.085 

5. 
Capacitatea surselor de apă nepotabilă, mil. 
m3/an 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

6. 
Gradul de acoperire a necesităţilor raionului 
în apă nepotabilă, % 

30.7 30.8 21.4 30.1 22.9 

 
 

Tabel. Indicatorii ce reflectă starea de lucruri privind exploatarea, întreţinerea şi 
extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în raion 

 
N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

       
1. Exploatarea reţelelor de alimentare cu apă      

1.1 
Volumul anual de apă transportat prin reţele către 
consumatori, mii m3 

28 28.7 30.7 37.3 37.7 

1.2 
Pierderile anuale de apă din cauza defecţiunilor 
reţelelor de alimentară cu apă, mii m3 

1.00
13 

0.90
15 

0.70
15 

1.90
15 

0.60
2 

1.3 
Ponderea pierderilor anuale de apă în volumul total 
anual de apă transportat, % 

5.40
4 

4.80
4 

3.40
4 

7.00
5 

2.20
5 

1.4 
Echivalentul bănesc al pierderilor anuale da apă din 
cauza defecţiunilor reţelelor de apă din raion, mil. lei 

3.20
1 

3.20
9 

3.20
7 

3.42 
3.40

6 
2. Întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă 

2.1 
Gradul de uzură mediu al reţelelor de alimentare cu 
apă,% 

3 3 3 3 3 

2.2 
Lungimea reţelelor existente care au fost înlocuite cu 
reţele noi, m 

4000 4000 4000 4800 2780 

2.3 
Cheltuielile anuale cu întreţinerea şi reparaţia curentă 
a reţelelor de alimentare cu apă, mil. lei 

18.7
2 

21.5
2 

20.0
2 

11.0
2 

10.0
4 

3. Extinderea reţelelor de alimentare cu apă 

3.1 Lungimea totală a reţelei de alimentare cu apă, km  12.2 12.2 15.2 18.3 43.1 

3.2 
Lungimea porţiunilor noi de reţea construite în 
decursul anului, km 

  3.0 3.9 20.6 

3.3 
Cheltuielile anuale cu construcţia porţiunilor noi de 
reţea, mil. lei   0.1 0.1  

3.4 
Numărul total de obiecte conectate la reţeaua de 
alimentare cu apă 

1098 1098 1164 1269 1320 

3.5 
Numărul de gospodării care nu sunt conectate la 
reţeaua de alimentare cu apă 

1839 1839 1773 1671 1620 

3.6 
Ponderea gospodăriilor care nu sunt conectate la 
reţeaua de alimentare cu apă în numărul total al 
acestora, % 

61.9 61.9 59.4 55.6 53.7 

4. Întreţinerea reţelelor de canalizare 

4.1 Gradul de uzură mediu al reţelelor de canalizare,% 100 100 100 100 100 

4.2 
Cheltuielile anuale cu întreţinerea şi reparaţia curentă 
a reţelelor de canalizare, mil. lei 23.0 23.0 24.0 25.0 25.0 

5. Tarifele la serviciile de aprovizionare cu apă 

5.1 Tarifele plătite de către populaţie pentru serviciile de 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 
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Principalele probleme legate de  asigurarea calităţii necesare a apei potabile pentru raion: 

 Lipsa sistemului ingineresc de aprovizionare cu apa; 

 Lipsa sistemului de aprovizionare cu apă din rîul Nistru pentru aprovizionarea cu apă 
potabilă a localităților din nordul raionului (10 sate); 

 Captarea insuficientă a apel potabile din riul Cubolta pentru celelalte localități din raion. 
 
Principala provocare strategică ăn sectorul AAC din raion reprezintă necesitatea constructiei 

sitemului de aprovizionare cu apa a localitatilor raionului din riul Nistru. În acest sens, se 
impune constructia magistralei de apă pe traseul rîul Nistru – Soroca – Donduseni – Ocnita, cu 
conectarea ulterioară la apeduct a unor localități din partea de nord a raionului. 
Totodată, pentru asigurarea localităților situate în partea de sud a raionului există soluția privind  
constructia fîntînilor arteziene și a sitemului de aprovizionare cu apă din apele subterane. 
 
2.9.3 Reţelele energetice 
 

SA „FEE-Nord” asigură furnizarea energiei electrice în condiţii de eficienţa şi de fiabilitate. Nu 
există disfuncţionalităţi din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, localitățile din 
raion fiind electrificate în totalitate. Cu toate acestea se impune extinderea reţelei existente către 
zonele propuse pentru a fi incluse în spaţiul intravilan, în ideea alimentării unor noi potenţiali 
consumatori. Traseele liniilor electrice urmăresc în general cursul străzilor din localități, în acest 
fel asigurîndu-se şi iluminatul public. Cu toate acestea, în multe localități din raion, există zone 
neacoperite cu iluminat stradal. În raionul Dondușeni şi în alte localități există sisteme de 
producere sau alimentare cu energie alternativă – 6 stații eoliene. 
 
2.9.4 Reţelele de telecomunicaţii 
Raionul Dondușeni este în aria de acoperire a operatorilor de telefonie fixă și telefonie mobilă: 

 telefonie fixă Moldtelecom, care are o acoperire de circa 100%; 

 telefonie mobilă Orange, Moldcell și Unite cu acoperire totală de circa 90%. 
Privitor la serviciile de acces la internet, companiile Moldtelecom, Clickcom, Orange, Moldcell 
și Starnet acoperă circa 95% de beneficiari. 

În ceea ce priveşte serviciile poştale şi de curierat, este de menţionat faptul că oraşul Dondușeni 
deţine un oficiu poştal funcţional, bine amenajat și dotat. La acesta se mai adaugă şi sediul 
Moldtelecom, fiind în stare bună de funcţionare. Astfel, se poate constata, că în ceea ce priveşte 
serviciile de comunicaţie, în oraşul Dondușeni nu sunt semnalate probleme serioase.                                                                                  
 
2.9.5 Infrastructura administrativă 

Consiliul raional Dondușeni este situat în cartierul central al oraşului pe adresa juridică str. 
Independenţei, 47. Localul reprezintă o clădire cu 4 niveluri. Edificiul este menţinut în stare 
bună, ultima reparaţie majoră fiind realizată în anul 2019. Toate birourile sunt dotate cu 
mobilierul şi echipamentul necesar activităţii funcţionarilor. Una din problemele legate de 
întreţinerea edificiului administrativ al Consiliului raional Dondușeni se referă cheltuielile mari 

apă din raion, lei/m3
 

5.2 
Tarifele plătite de către agenţii economic pentru 
serviciile de apă din raion, lei/ m3

 
18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 
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pentru asigurarea confortului termic în instituţie în perioada rece a anului. Acest fapt se 
datorează exploatării unui sistem de încălzire învechit şi neeconom. 
Clădirea Primăriei orașului Dondușeni se află în stare tehnică bună, fiind necesare doar lucrări 
periodice de reparație și amenajare. 
   
2.9.6 Managementul deşeurilor 

În raionul Dondușeni, în ultimii ani ponderea spaţiilor de trai cu acces la colectarea centralizată a 
deşeurilor a avut o tendinţă de creştere permanentă.  
La nivelul orașului Dondușeni gestionarea serviciului public în domeniul colectării și evacuării 
deșeurilor, precum și de întreținere a spațiilor verzi este efectuată de SRL „Mari-Vlad”. În ultimii 
5 ani a fost înregistrată o creştere cu 3,8% a numărului de beneficiari a serviciului de salubrizare. 
La momentul actual, taxa de salubrizare pentru o persoană constituie 15 lei/lună, iar pentru agenți 
economici – 168 lei pentru 1 m3 de deșeuri. Deșeurile menajere colectate nu sunt utilizate ca sursă 
energetică pentru producerea energiei termice sau energiei electrice. Frecvența efectivă medie de 
colectare a gunoiului este de 1/7 zile. 
 
Tabel. Trendul indicatorilor ce reflectă starea de lucruri privind eficienţa managementului 

deşeurilor 
 

N 

d/o 
Denumirea indicatorilor 2020 

1. 

1. 
Cheltuieli anuale totale cu prestarea serviciilor de salubrizare şi exploatare a 
sistemului de colectare a deşeurilor, mil. lei 6.5 

1.1 Cheltuielile anuale cu salariile angajaţilor, mil. lei  
1.2 Cheltuielile anuale cu combustibil, mil. lei 3.5 
1.3 Cheltuielile anuale cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor de transport 2.0 

1.4 
Cheltuielile anuale cu întreţinerea şi reparaţia containerilor de colectare a 
deşeurilor  

1.5 Alte tipuri de cheltuieli relevante 1.0 

2. Dotarea cu resurse a sistemului de gestionare a deşeurilor  
2.1 Numărul necesar de mijloace de transport  2 
2.2 Numărul mijloacelor de transport existente 1 
2.3 Gradul de acoperire a necesarului de mijloace de transport,% 50% 
2.4 Gradul mediu de uzură a mijloacelor de transport 30% 
2.5 Numărul necesar de containere 0 
2.6 Numărul de containere existent  0 
2.7 Gradul de acoperire a necesarului de containere,%  
2.8 Gradul mediu de uzură a containerilor  
2.9 Numărul necesar de coşuri de gunoi  100 

2.10 Numărul coşurilor de gunoi existent  40 
2.11 Gradul de acoperire a necesarului în coşuri de gunoi,% 40% 
2.12 Numărul necesar de salariaţi pentru colectarea deşeurilor 2 
2.13 Numărul de salariaţi existent 1 
2.14 Gradul de acoperire a necesarului de personal,% 50% 

3. Taxele practicate pentru serviciile de salubrizare  
3.1 Taxele plătite de către populaţie pentru serviciile de salubrizare din raion, 15.0 
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lei/lună 

3.2 
Taxele plătite de către agenţii economic pentru serviciile de salubrizare din raion, 
lei/lună 

168.0 

 
Printre principalele probleme referitor la managementul deşeurilor în raionul Dondușeni pot fi 
menţionate: 

 Depozitul de deșeuri solide actual, situat la marginea or. Dondușeni nu corespunde 
cerințelor necesare, afectînd permanent mediul; 

 Nu există depozit regional pentru deşeuri în zona adiacentă; 
 Insuficienta tehnicii specializate pentru evacuarea deșeurilor solide; 

 Nu există containere suficiente pentru colectarea deşeurilor în localitățile raionului; 

 Populaţia nu conştientizează consecinţele, ce afectează sănătatea oamenilor din cauza 
deşeurilor; 

 Existența gunoiștilor spontane, în special în localitățile rurale; 
 APL nu dispun de capacităţi suficiente pentru crearea şi gestionarea sitemelor de 

management eficient al deşeurilor. 
Totodată, o provocarea importantă privind gestionarea deșeurilor se referă la necesitatea stabilirii 
unui teren pentru platforma raională de transfer al deșeurilor conform Strategiei privind 
gestionarea deșeurilor aprobată prin HG nr. 248 din 10-04-2013. 
Ca urmare, trebuie menționate și posibilităţile ce pot fi realizate în următorii 5 în domeniul 
managementului deșeurilor: 

 Lichidarea gunoiștilor neautorizate, îndeosebi cele care sînt amplasate în zone de 
protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă; 

 Identifcarea terenului în zona adiacentă a or. Dondușeni și crearea Stației de transfer a 
deșeurilor solide conform cerințelor legislației naționale în cadrul Zonei de management 
a deșeurilor nr. 8 (raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni). 

 

2.10 Guvernarea locală  
 
2.10.1 Securitatea locuitorilor 

Obiectivul general al acestui sector de activitate î-l reprezintă creşterea climatului de siguranţă a 
cetatenilor, pe fondul reformării sectorului responsabil de scuritatea cetățenilor. Inspectoratul de 
Poliţie Dondușeni, ca unitate teritorială din subordinea Ministerului Afacerilor Interne al 
Republicii Moldova, este instituţia specializată care exercită pe raza raionului atribuţii privind 
apărarea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, 
prevenirea și descoperirea infracțiunilor, precum și respectarea ordinii si liniștii publice, în 
condițiile legii. Activitatea Inspectoratului de Poliţie Dondușeni constituie un serviciu public 
specializat și se realizează în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul altor 
instituții, exclusiv în baza și executarea legii. Inspectoratul de Poliție Dondușeni are un personal 
în număr de 93 angajați. 
Din datele statistice s-a constatat că indicenţa generală a criminalităţii per 100000 populaţie din 
raion în anul 2016 constituia 456 de cazuri cu o tendinţă evidentă de scădere pînă în anul 2021 la 
261 de cazuri (o descreștere semnificativă de 57%). Comparativ cu media naţională totuși 
incindenţa generală a criminalităţii din raion este mult mai joasă. 
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Tabel. Rata generală a criminalităţii în raionul Dondușeni 
 

Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

Pe teritoriul raionului  456 332 327 325 261 
Inclusiv crime cu caracter 
economic 

10 14 16 26 11 

Situaţia în republică 38856 32956 29879 29664 24629 
Inclusiv crime cu caracter 
economic 

973 687 409 386 96 

Sursa: Consiliul Raional Dondușeni 
 

  
2.10.2 Serviciile administrative 
 

APL I din raionul Dondușeni oferă cetățenilor acte după necesitate. În cadrul Primăriilor există 
proceduri scrise, liste de documente necesare de prezentat privind etapele și modalitatea de 
eliberare a tuturor tipurilor de documente eliberate cetățenilor. 
Conform opiniei reprezentanților APL, pentru eliberarea documentelor/actelor de către Primării 
sunt stabilite instrucțiuni clare. La nivelul Primăriilor există un ghid informativ pentru angajați 
cu privire la cerințele față de actele eliberate. 
În ceea ce privește tehnologiile utilizate pentru perfectarea documentelor, datele din chestionar 
arată că Primăriile din raionul Dondușeni utilizează tehnologiile moderne.  
Pentru depunerea și soluționarea reclamațiilor depuse de cetățeni către Autoritatea Publică 
Locală sunt stabilite în cadrul Primăriilor o serie de proceduri. Informația referitoare la 
procedurile administrative și listele de documente necesare este afișată doar pe panourile 
informative ale Primăriilor.  
Angajații Primăriilor din raion asigură furnizarea serviciilor publice către populaţie în 
următoarele  domenii:  
- Construcţii, gospodărie comunală şi drumuri;  
- Urbanism;  
- Protecţie civilă;  
- Tineret şi sport;  
- Planificare bugetară. 
În cadrul Primăriilor deocamdată nu există ghișee unice și nu sunt birouri amenajate în mod 
special pentru primirea cetățenilor. Prin urmare interacțiunea beneficiari – funcționari se face în 
birourile funcționarilor.  
 
Date statistice privind numărul de persoane care au benenficiat de următoarele servicii prestate 
de APL:  
 

Denumirea indicatorilor 2016 2017 2018 2019 2020 

Certificate de urbanism  50 87 48 73 61 
autorizaţii de construcţii 27 25 30 27 26 
Notificări de funcţionare a 
unităţilor comerciale 

131 262 124 146 107 

 
  

http://www.chisinau.md/public/files/Uploads/Autorizatie_comert_prestari_servicii.7FBB544A9CBA47938733A5D898F2B948.doc
http://www.chisinau.md/public/files/Uploads/Autorizatie_comert_prestari_servicii.7FBB544A9CBA47938733A5D898F2B948.doc
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2.10.3 Managementul serviciilor publice 

Pe teritoriul r-lui Dondușeni activează mai multe întreprinderi de stat și întreprinderi municipale, 
care gestionează servicii publice în diverse domenii de utilități publice: aprovizionare cu apă şi 
canalizare, lucrări de construcţie, reconstrucţie a caselor de locuit şi obiectelor de menire sociala, 
gestionarea serviciului de colectare și evacuare a deșeurilor, lucrări de înverzire și salubrizare, 
iluminatul stradal, protejarea şi funcţionarea pieţei orăşeneşti, etc.  
Principalele întreprinderi, care gestionează serviciile publice sînt:  

 SA ,,Drumuri  Dondușeni” – gestionarea rețelei de drumuri; 
 SA „Dondușeni-Gaz” – gestionarea gazelor naturale; 

 SA „FEE-Nord” – furnizarea energiei electrice; 

 ÎM ,,Apă Canal Dondușeni” – asigurarea cu apă potabilă şi canalizare, eliminarea 
deșeurilor și a apelor uzate, activități de expediere și transport, lucrări de construcţie, 
lucrări de înverzire și salubrizare, activități de pompe funebre. 

 SRL Mari-Vlad – gestionarea serviciilor de salubrizare și eliminare a deșeurilor. 
În total de către APL în raionul Dondușeni au fost fondate 10 întreprinderi municipale.  
 
2.10.4 Managementul finanţelor publice locale 

Conform datelor de la Consiliul raional Dondușeni realizarea bugetului raional comparativ cu 

cel planificat în perioada anilor 2018-2021 demonstrează constant o tendință pozitivă (o creștere 
de aproximativ 14% în anul 2021 comparativ cu anul 2018).  Totodată, realizarea bugetului 

raional a avut o creștere semnificativă de 43% în anul 2021, comparativ cu anul 2018. 
La elaborarea bugetului raional se utilizează clasificarea funcțională bugetară, pe când cea 
economică se utilizează mai puțin. În documentația bugetară nu se iau în considerație aşa 
elemente ca previziunea macroeconomică, cursul valutar şi estimarea impactului. 
De asemenea, în ultimii 4 ani nivelul veniturilor proprii ale APL realizate prin colectarea 

taxelor şi impozitelor locale a demonstrat o creștere semnificativă de 45% în anul 2021 
comparativ cu anul 2018. 
În ultimii 4 ani (2018-2021) costurile administrative anuale ale UAT demonstrează o creștere 
constanță cu circa 23% în 2021 comparativ cu 2018, iar volumul cheltuielilor de personal are o 
creștere de circa 47% în 2021 față de anul 2018. 
În concluzie putem menționa că resursele financiare utilizate în cadrul raionului Dondușeni 
(cumulativ bigetul raional și bugetele UAT din raion) sunt insuficiente pentru asigurarea unei 
dezvoltări durabile la nivel de raion. 
 
Tabel. Principalii indicatori ai bugetului raionului Dondușeni, mii lei 

Nivelul veniturilor proprii ale APL în intervalul 2018-2021 realizate prin colectarea taxelor şi 
impozitelor locale (total): 

28041,3 lei prevăzut in 2018 
29988,5 lei efectiv realizat 

Bugetul planificat/realizat al raionului în perioada 2018-2021: 

Planificat Realizat 
2018 - 149812,2 lei 
2019 - 162106,2 lei 
2020 - 204176,0 lei 
2021 - 210966,9 lei 

2018 - 166989,7 lei 
2019 - 188904,4 lei 
2020 - 215853,0 lei 
2021 - 240057,6 lei 
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27996,4 lei prevăzut in 2019 
31162,4 lei efectiv realizat 

35455,4 lei prevăzut in 2020 
35506,7 lei efectiv realizat 

35016,2 lei prevăzut in 2021 
43349,1 lei efectiv realizat 

Volumul veniturilor proprii realizate prin colectarea taxelor şi impozitelor locale 

I.  Planificate 2018 2019 2020 2021 
a) Impozit pe proprietate 5291,5 5454,7 5635,0 5720,7 
b) Impozit funciar 4769,2 4831,5 4758,6 4886,2 
c) Impozit pe venit persoane 

fizice 
13510,7 11939,8 18665,5 18966,0 

d) Taxe locale 3627,3 3386,3 3759,0 3647,3 
e) Alte venituri  fiscale total 

şi nefiscale 
5611,8 7215,6 7395,0 6682,2 

II. Colectate 2018 2019 2020 2021 
a) Impozit pe proprietate 5874,1 6067,6 5905,2 6497,9 
b) Impozit funciar 4870 5114,2 4939,0 5399,3 
c) Impozit pe venit persoane 

fizice 
13944,9 14640,4 19300,7 23607,2 

d) Taxe locale 4270,5 3938,5 3851,0 4010,1 
e) Alte venituri  fiscale total 

şi nefiscale 
5650,3 6515,9 6449,8 9233,9 

Volumul defalcărilor/transferurilor bugetare pentru execuţia bugetară a anilor 2018-2021: 

     2018 - 136121,3 
     2019 - 156361,7 
     2020 - 184129,8 
     2021 - 204854,1 

Costurile administrative anuale ale UAT:        

2018 - 24341,2 
2019 - 29333,9 
2020 - 30926,9 
2021 - 29894,0 

Volumul cheltuielilor de personal pentru anii:   

2018 - 89326,2                   fond social             2018 - 70865,5                                          
2019 - 117259,3              medicină                 2019 - 92021,7 
2020 - 126643,3                                                   2020 - 99367,7 
2021 - 134459,0                                                   2021 - 104388,4                         

Sursa: Consiliul Raional Dondușeni 
 

2.10.5 Transparenţa procesului decizional 
În activitatea sa Consiliul raional Dondușeni se conduce de proceduri clar definite, cu subiecţi 
implicaţi în procesul de iniţiere, elaborare, promovare şi aprobare a proiectelor de decizii.  
În perioada 2019-2021 au avut loc 24 de ședințe ale Consiliului raional Dondușeni toate fiind 
publice cu acces liber pentru cetățeni. 
În această perioadă au fost adoptate 313 proiecte de decizie, dintre care 16 proiecte de decizii a 
fost consultate cu publicul larg: cetățeni, organizații neguverfnamentale, sectorul privat, etc.  
Informarea direcționată a cetățenilor are loc prin informare generală pe panoul informativ și 
pagina web https://donduseni.md . 
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Mai detaliat activitatea Consiliului raional Dondușeni este reprezentată în Tabelul de mai jos. 
 

Tabel. Activitatea Consiliului raional Dondușeni în perioada 2019-2021 
 

Nr. Indicatori 2019 2020 2021 

1. Numărul de ședințe ale consiliului raional 8 8 8 
1.1 Inclusiv: numărul de ședințe desfășurate public 8 8 8 

2. Numărul de proiecte de decizii ale Consiliului 
raional 

   

2.1  Numărul de proiecte de decizii ale Consiliului 
raional examinate 

118 157 138 

2.2  Numărul de proiecte de decizii ale Consiliului 
rational adoptate 

118 157 138 

2.2.1 Inclusiv: numărul de proiecte de decizii ale 
consiliului raional consultate cu publicul 

4 6 6 

3. Nr. de şedinţe ale comisiilor consultative de 
specialitate ale Consiliului raional 

8 8 8 

 Sursa: Consiliul raional Dondușeni 
 

2.10.6 Capacitatea factorului uman din APL și evaluarea resurselor 

La nivelul Consiliului raional Dondușeni există Manualul de proceduri privind condițiile de 
recrutare, selecție, încadrare și promovare a personalului.  
CR Dondușeni are elaborate procedurile de evaluare a performanțelor angajaților.                                                                                                            
În cadrul CR Dondușeni activează 56 de specialiștii cu statut de funcționar public, care au studii 
superioare sau superioare incomplete. Aceasta atestă un nivel înalt al potenţialului uman al APL. 
Femeile angajate reprezintă 57 % din totalul funcționarilor publici, ponderea bărbaților fiind de 
43 %.  
Structura funcţionarilor Consiliului raional este polietnică. Toate funcţiile pentru funcţionarii 
publici din primărie dispun de fişe de post. Angajaţii primăriei sunt evaluaţi o dată pe an. 
Datorită bugetului raional redus anual nu se alocă resurse suficiente pentru instruirea 
funcţionarilor publici şi consilierilor raionali. Deși CR Dondușeni dispune de o politică de 
promovare şi pregătire a personalului, de un plan de dezvoltare instituţională, ele pot fi aplicate 
în deplină măsură doar în cazul existenței unor resurse suficiente în bugetul raional. 
 

Tabel. Capacitatea factorului uman al Consiliului Raional Dondușeni 
 

1. Persoane cu statut de funcţionar public angajate la CR:  
Femei: 40 

Bărbaţi: 16  
 

2. Persoane angajate suplimentar conform organigramei tip a CR:   
Femei:  - 
Bărbaţi: - 
 

3. Fluctuația persoanelor angajate şi eliberate din 
funcţie în perioada 2019-2021: 

2019 2020 2021 

a) Bărbaţi angajaţi: 
b) Femei angajate: 

2 
5 

4 
2 

1 
1 
 

c) Bărbați eliberați din funcție: 
d) Femei eliberate din funcție: 

1 
3 

3 
3 

- 
2 
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Sursa: Consiliul Raional Dondușeni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Analiza SWOT sectorială a raionului Dondușeni 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Infrastructura drumurilor ramificată 

 Servicii de acces la transportul feroviar 

 Localități cu acces la rețeaua de alimentare cu 
gaze 

 Disponibilitatea rețelelor perfomante de 
comunicații cu fibră optică 

 Majoritatea localităților cu acces la apă 
potabilă  

 9 localități cu acces la apeduct centralizat 
 Obiective turistice atractive: Parcul cu Conac 

Pommer din s. Țaul, Conacul Cazimir din s. 
Cernoleuca, Conacul din s. Rediu Mare, 
Rezetavția Naturală Arionești-Stîncă, etc. 

 Locuri pitorești care pot servi în calitate de 
destinații turistice: lacuri, păduri, zone 
protejate  

 Cadre pregătite în diverse domenii de activitate 

 Agricultură primară în creștere: cultivarea 
fructelor, strugurilor, pomușoarelor, legumelor, 
cerealelor 

 Autoritățile dețin terenuri potrivite pentru 
parcuri industriale și logistice, cu acces la 

 Situație demografică nefavorabilă 

 Raion cu un grad înalt de îmbătrînire 

 Degradarea continuă a localităților rurale 

 Nivel sporit de migrație a populației active 

 Spor natural negativ (natalitate vs decese) 

 Sporirea numărului de familii defavorizate și a 
copiilor rămași fără îngrijirea părinților 

 Servicii de deservire a populației slab dezvoltate 

 Starea deplorabilă a căminelor culturale din 
localitățile rurale 

 Numărul de elevi în descreștere continuă 

 Fonduri de carte învechite 

 Lipsa unui centru sportiv multinfuncțional 
 Industrie de procesare/producere a producției 

agricole slab dezvoltată 

 Deficit de locuri de muncă bine plătite 

 Însuficiență de cadre tinere în domeniul culturii 
 Agricultură subdezvoltată tehnologic 

 Infrastructură fizică învechită  
 Sistem de alimentare cu apă și canalizare 

subdezvoltat  
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infrastructuri și căi de transport auto și feroviar  

 Instituții de pregătire profesională funcționale 

 Administrație publică locală raională orientată 
spre dezvoltarea business-ului 

 Spital raional funcțional 
 2 Centre de Sănătate cu subdiviziuni medicale 

funcționale în fiecare localitate din raion 

 20 de localități din raion dispun de filiale ale 
farmaciilor 

 Asistență medicală specializată de ambulator 
(AMSA) funcțională 

 Instituții medicale asigurate deplin cu cadre 
medicale cu studii medii 

 Azil pentru persoane vîrsnice și cu dizabilități 
funcțional 

 Asistenți sociali în fiecare localitate 

 Servicii educaționale depline în 80% din 
localitățile raionului 

 2 școli sportive funcționale 

 22 biblioteci asigurate cu echipamentul minim 
necesar 

 Colective artistice formate din maturi și tineri 
 Școala de arte și Casa de creație funcționale 

 Festivaluri tradiționale organizate anual 

 Sistem ineficient de gestionare al deșeurilor 
menagere solide  

 Grad redus de împădurire a teritoiului raionului 
 Insuficiența obiectivelor publice amenajate 

pentru odihnă și sport 
 Infrastructură turistică subdezvoltată 

 Servicii de transport public cu acoperire redusă 
în localitățile rurale 

 Instituții medicale amplasate în clădiri 
neconforme/adaptate 

 Insuficiență de cadre medicale cu studii 
superioare 

 Instituții medicale neconectate la rețele edilitare 
 

Oportunități Riscuri 

 Sporirea cunoștințelor și capacităților în 
domeniul elaborării proiectelor 

 Atragerea sporită a fondurilor naționale și 
externe pentru implementarea proiectelor 

 Valorificarea oportunităților pentru extinderea 
activității industriei ușoare 

 Dezvoltarea unei platforme industriale 
multifuncționale 

 Asigurarea cadrelor tinere cu acces la resurse 
imobiliare 

 Atragerea fondurilor pentru 
renovarea/amenajarea Azilului pentru persoane 
vîrstnice și cele cu dizabilități 

 Atragerea fondurilor externe pentru 
reconstrucția bazinului 

 Existența premiselor și disponibilitatea hotărâtă 
a APL II de a crea condiții pentru un mediu de 
afaceri dezvoltat  

 Terenuri și imobile deținute de autoritățile 

 Instabilitate politică, economică și socială 

 Continuarea exodului populației active 

 Reducerea motivației investiționale din partea 
companiilor străine 

 Decalajul economic și demografic 

 Impactul conflictului militar la nivel regional 

 Impactul crizei pandemice asupra dezvoltării 
economice și sociale a raionului 

 Condiții climaterice nefavorabile pentru sectorul 
agricol 

 Seceta hidrologică ce afectează agricultura 

 Inflația sporită 

 Sărăcirea continuă a populației 
 Degradarea serviciilor publice pentru cetățeni 
 Închiderea instituțiilor educative, de ocrotire a 

sănătății, etc. 
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publice amplasate avantajos 

 Eficiența redusă a întreprinderilor economice 

 Existența unui potențial de creștere al 
economiei la nivel raional 

 Oportunități de angajare a forței de muncă în 
cadrul noilor proiecte investiționale 

 Posibilități de organizare a procesului de 
instruire profesională, inclusive educația Dual 

 Valorificarea potențialului turistic cu suportul 
surselor externe  

 Necesitatea de servicii publice calitative pe 
domeniul serviciilor de diagnostic și analize 
medicale, sport și divertisment.  

 Intenția unui număr mare din localnicii plecați 
la muncă în afara raionului de a reveni și 
munci acasă. 

 

 

 

III. CONTEXTUL STRATEGIC 

 

3.1. Definirea viziunii și misiunii 
 

Notă: Declaraţia de viziune a fost formulată ţinînd cont de aspiraţiile şi dorinţele cetăţenilor 
raionului Dondușeni din diverse categorii sociale, totodată având în vedere viziunea autorităţiilor 
publice locale. 
 
VIZIUNEA STRATEGICĂ: Dondușeni – raion dezvoltat economic, atractiv pentru investiţii 
locale şi externe, cu infrastructură edilitară dezvoltată şi servicii publice de calitate, cu un 
potenţial turistic valorificat şi un mediu ambiant protejat, cu cetăţeni activi, care contribuie la 
dezvoltarea socio-economică durabilă a comunităților raionului. 
 

MISIUNEA APL: Administrația publică locală din raionul Dondușeni contribuie la dezvoltarea 
socio-economică și durabilă a comunităților, prin mobilizarea resurselor locale şi atragerea 
investiţiilor externe, protecţia mediului ambiant, promovarea valorilor şi tradiţiilor autohtone în 
scopul îmbunătățirii calității vieții cetăţenilor. 
 

3.2 Valori 

Întru atingerea viziunii şi realizarea misiunii stabilite, cetăţenii raionului Dondușeni şi 
administraţia publică locală vor promova și respecta următoarele valori comune: 

 

 Transparenţa. Acţiunile întreprinse de administraţia publică locală a raionului vor avea 
în centrul atenţiei cetăţeanul, nevoile sale şi mediul în care acesta trăieşte. Fiecare 
persoană are acces liber şi imediat la informaţii privind drepturile sale fundamentale şi 
alte drepturi stabilite prin lege, precum şi şansa de a influenţa deciziile care îi pot afecta 
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viaţa. Membrii comunităţii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe în acest proces de 
planificare şi implementare a priorităţilor raionului şi să contribuie la dezvoltarea 
acestuia. 

 Responsabilitate și competență. Asumarea obligaţiilor de a efectua acţiunile până la 
sfârşit de către responsabilii de implementarea strategiei de dezvoltare, cu asumarea 
răspunderii pentru consecinţe. Implicarea în rezolvarea problemelor raionului a 
persoanelor care au cunoştinţe şi abilităţi necesare, sunt investiţi cu exercitarea acestor 
atribuţii şi responsabili pentru acţiunile lor.  

 Respectul pentru demnitatea umană, libertatea alegerii şi egalitatea de şanse. 
Viitorul strategic al raionului se bazează pe respectul pentru demnitatea umană, garantînd 
dezvoltarea liberă şi deplină a fiecărui individ şi a personalităţii sale. Opţiunea fiecărei 
persoane cu privire la rolul pe care doreşte să îl joace în dezvoltarea raionului va fi 
respectată. 

 Respectarea confidenţialităţii. Toţi furnizorii publici şi privaţi de servicii au obligaţia 
de a lua toate măsurile posibile şi legale pentru a se asigura că datele şi informaţiile 
personale ale utilizatorilor de servicii publice nu sunt furnizate sau făcute publice fără 
acordul scris al persoanei. 

 Toleranță și incluziune. Respectarea echităţii de gen şi participării inlcuzive a tuturor 
grupurilor de cetăţeni. Asigurarea accesului la informare, expunere şi implicare în viaţa 
publică a raionului şi în procesul de luare a deciziilor la nivel local a femeilor, 
persoanelor cu disabilităţi, persoanelor în etate, etc. 

 Dezvoltarea creativă a copiilor. Asigurarea dezvoltării multilaterale și 
multidimensoinale a tinerei generații, care reprezintă viitorul și chezășia dezvoltării țării. 

 Respectul fata de populația vîrstnică. Respectarea populației vîrstnice, vazată pe 
aprecierea experienței persoanelor din această categorie, a contribuției acestora aduse la 
dezvoltarea socio-economică a localităților raionului. 

 Păstrarea și valorificarea tradițiilor populare. Respectarea obiceiurilor şi datinilor fac 
viaţa cetăţenilor mai corectă, iar imaginea raionului mai atrăgătoare, atît pentru cetăţenii 
acestuia, cât şi pentru turişti. 
 

 

3.3 Direcțiile Strategice de dezvoltare 

 

Analiza cadrului strategic are drept scop identificarea priorităţilor stabilite la nivelurile 
naţional, regional, raional și sectorial. Aceasta îşi propune de asemenea, să identifice influienţa 
pe care strategiile respective o au asupra dezvoltării raionului Dondușeni, precum şi importanţa 
pe care aceste documente strategice o reprezintă în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de 
dezvoltare a raionului. 

 

DS 1. Dezvoltarea sectorului economic și promovarea turismului regional și local. 
 

OS 1.1. Dezvoltarea sectorului economic prin atragerea investițiilor externe și locale. 
 

OS 1.2. Dezvoltarea turismului ca sector economic generator de venit. 
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DS 2. Asigurarea cetățenilor cu servicii sociale și medicale de calitate. 
 

OS 2.1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale. 
 

OS 2.2. Asigurarea populației cu servicii sociale de calitate. 
 
 

DS 3. Îmbunătățirea sistemului educațional, a politicilor pentru tineret și 
promovarea culturii. 
 

OS 3.1. Modernizarea și amenajarea instituțiilor educaționale. 
 

OS 3.2. Valorificarea patrimoniului cultural și modernizarea infrastructurii sportive. 
 
 
DS 4. Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, sporirea calității serviciilor 

publice și protecția mediului. 
 

OS 4.1. Modernizarea rețelei de drumuri la nivel raional. 
 

OS 4.2. Îmbunătățirea accesului populației la servicii de alimentare cu apă și canalizare. 
 

OS 4.3. Dezvoltarea sectorului locativ și extinderea rețelei de gazoduct. 
 

OS 4.4. Protecția mediului ambiant. 



 

 
 

IV.  PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU PERIOADA 2022-2027 

 

Direcţia strategică 1:  Dezvoltarea sectorului economic și promovarea turismului regional și local 
 

Obiectivul specific Acţiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

 

O.S. 1.1 

Dezvoltarea 

sectorului 

economic prin 

atragerea 

investițiilor 
externe și locale 

 
 
 

Crearea unei Platforme industriale 
în raionul Dondușeni 

2022-2027 - 
  

APL II Fonduri 
naționale, 
fonduri externe 

1 platformă 
industrială 
creată 

Identificarea piețelor de desfacere 
pentru comercializarea produselor 
agricole 

2022-2027 - APL II Agenții 
economici 

Piețe de 
desfacere 
identificate 

Identificarea agenților economici 
disponibili de a construe o secție de 
procesare a producției pomi-
legumicole 

2022-2027 - APL II APL I, Agenții 
economici 

Nr. agenți 
economici 
disponibili 

Elaborarea unui program pentru 
atragerea investițiilor în sectorul 
economic 

2022-2023 5 mii APL II ONG din 
domeniu 

1 program 
investițional 
elaborat 

Organizarea activităților de 
instruire pentru reprezentanții IMM 
cu privier la cadrul legislative și 
normative care reglementează 
domeniul achizițiilor publice 

2024 - APL II, APL I ODIMM Nr. de instruiri 
organizate 

Aprobarea terenului pentru crearea 
subzonei în cadrul Platformei 
Industriale   

2022-2027 - APL I  Teren pentru 
subzonă aprobat 
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Crearea Subzonei în cadrul ZEL 2022-2027 - APL I APL II, 
ZEL Bălți 

1 Subzonă ZEL 
creată 

Identificarea și instruirea forței de 
muncă pentru Platforma Industrială   

2022-2027 - APL II. APL I ODIMM, 
ONG din 
domeniul 
economic 

Nr. persoane 
instruite 

Dezvoltarea programelor de 
educație Dual în cadrul instuțiilor 
de educație profesională 

2022-2027 - APL II Managerii 
instituțiilor de 
educație 
profesională 

Nr. programe 
dezvoltate 

Contribuirea la reabilitarea 
sistemelor de irigare în localitățile 
din raion 

2022-2027 500 mii  APL II, APL 
I, AE 

Programe 
naționale de 
finanțare, 
fonduri externe 

Nr. sistemelor 
de irigare 
reabilitate 

Promovarea sistemului de 
agricultură ecologică 

2022-2027 100 mii  APL II, 
Agenții 
economici 

Bugetul de 
stat, sectorul 
privat, Fonduri 
externe 

Nr. de agenți 
economici și 
fermieri 
încadrați în 
sistemul de 
agricultura 
ecologică 

Contribuirea la eficientizarea 
sistemelor antigrindină 

2022-2024 - APL II, APL 
I, AE 

Programe 
naționale de 
finanțare, 
fonduri externe 

Nr. sistemelor 
antigrindină 
funcționale 

Contribuirea la crearea unei 
infrastructuri raionale specializate 
în domeniul colectării, prelucrării şi 

2022-2027 30 mil. APL II, APL 
I, AE 

IFAD, 2KR, 
ACSA 

Nr de pieţi 
angro 
construite; 
Nr. de frigidere 
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distribuirii produselor agricole construite; 
Nr. de 
întreprinderi de 
prelucrare a 
produselor 
asistate 

Organizarea târgurilor agricole 
pentru producătorii autohtoni 

2022-2027 10 mii APL II APL I Nr. AE 
participanți 

Asigurarea principiului dezvoltării 
durabile de exploatare a bazinelor 
acvatice și piscicultură 

2022-2027 100 mii APL II, AE 
din sectorul 
agrar 

Resurse locale 
ale operatorilor 
economici 

Nr. bazine 
acvatice 
dezvoltate 

Facilitarea organizării instruirilor 
pentru sectorul IMM cu privire la 
cadrul legislativ şi normativ din 
domeniu  

2022-2027 50 mii APL II Buget raional Nr. persoanelor 
instruite 

Asistarea producătorilor agricoli în 
efectuarea cercetărilor de marketing 
și mediatizarea ideilor noi de 
afaceri 

2022-2027 500 mii APL II, 
Compania de 
consultanță 
parteneră 

Donatori 
externi 

Nr. 
beneficiarilor 

O.S. 1.2 

Dezvoltarea 

turismului ca 

sector economic 

generator de venit 

 
 
 

Identificarea necesităților și 
resurselor pentru renovarea 
razervațiilor naturale, a parcurilor și 
a monumentelor istorice din cadrul 
raionului 

2022-2027 - APL I APL II Resurse 
identificate 

Elaborarea proiectelor pentru 
atragerea fondurilor în sectorul 
turistic 

2022-2027 - APL II, APL I ONG Nr. proiecte 
elaborate 

Renovarea Parcului dendrologic și 
a Conacului Pommer din s. Țaul 

2022-2027 20 mil. APL II, APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 parc 
dendrologic 
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renovat, 
1 conac renovat 

Reabilitarea Conacului cu Parc V. 
Dombrovski din s. Rediul Mare 

2022-2027 10 mil. APL I, APL II FNDR, fonduri 
externe 

1 conac 
reabilitat 

Renovarea Conacului Cazimir din 
s. Cernoleuca 

2022-2027 20 mil. APL I, APL II FNDR, fonduri 
externe 

1 conac renovat 

Reabilitarea Rezervației Naturale 
Arionești-Stînca din s. Arionești 

2022-2027 5 mil. APL I, APL II FNDR, fonduri 
externe 

1 rezervație 
naturală 
reabilitată 

Crearea unui traseu tursitic cu 
includerea obiectivelor turistice 
raionale 

2022-2027 - APL II APL I, ADR 
Nord 

Nr. obiective 
turistice 
rationale incluse 
în traseu turistic 

Identificarea și dezvoltarea 
capacităților agenților economici 
pentru dezvoltarea agroturismului 
la nivel raional 

2023-2027 - APL II APL I, ONG 
din domeniu 

Nr. persoane 
instruite 

Îmbunătățirea și modernizarea 
infrastucturii de acces și obiectelor 
de destinație turistică 

2022-2027 30 mil. APL I, APL II FNDR, fonduri 
externe 

Nr. obiecte de 
infrastructură 
modernizate 

Elaborarea unui program pentru 
dezvoltarea pensiunilor eco-
turistice în localitățile raionului 

2026 - APL I, APL II ADR Nord, 
ONG din 
domeniu 

1 program 
elaborat 

Facilitarea dezvoltării capacităţilor 
profesionale a persoanelor ce 
activează în sectorul turistic 

2021-2025 30 mii APL II, ONG 
din domeniu 

Buget raional, 
FNDR, 
Fonduri UE 

Nr. 
evenimentelor 
de instruire, 
Nr. persoanelor 
instruite. 
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Elaborarea unui ghid de produse 
autohtone caracteristic regiunii 

2022-2027 50 mii APL II, ONG Bugetul 
raional, 
Sectorul 
privat, fonduri 
externe 

Ghid de produse 
elaborat 

Contribuirea și susținerea agenților 
economici din raion la participarea 
în diverse acțiuni de promovare a 
mărfurilor și serviciilor de turism 
autohtone 

2022-2027 - APL II,  
APL I 

Buget raional, 
bugetele 
locale, fonduri 
externe 

Nr. persoanelor 
beneficiare; 
Nr. serviciilor 
oferite 

 

 

Direcţia strategică 2:  Asigurarea cetățenilor cu servicii sociale și medicale de calitate 
 

Obiectivul specific Acţiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

 

O.S. 2.1 

Îmbunătățirea 
calității serviciilor 
medicale 

 
 

Motivarea cadrelor medicale cu 
studii superioare pentru angajarea 
în instituții sanitare 

2022-2027 6 mil. APL II Ministerul 
Sănătății, 
USMF 

Nr. cadre 
medicale 
asigurate cu 
suport 

Reparația capitală a acoperișului și 
termoizolarea clădirii spitalului 
raional Dondușeni 

2023-2024 8 mil. APL II Fonduri 
naționale, 
Fonduri 
externe 

Clădirea 
Spitalului 
raional renovată 

Reparația capitală a OMF și OS din 
raion cu conectara la rețelele de 
apeduct și canalizare, la sistemul de 
încălzire centralizată 

2022-2027 2,5 mil. APL II APL I, Fonduri 
naționale 

Infrastuctura 
OMF și OS din 
raion 
modernizată 
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Asigurarea cu o unitate de transport 
de tip ambulanță pentru 
transportarea pacienților  

2023 1,5 mil. IMSP SR 
Dondușeni 

APL II 1 unitate de 
transport 
specializat 
procurată 

Asigurarea cu 5 unități de transport 
pentru deplasarea medicilor de 
familie din localitățile raionului 

2022-2027 1,5 mil. IMSP SR 
Dondușeni 

APL II 5 unități de 
transport 
procurate 

Depozitarea conformă a deșeurilor 
menajere și medicale pe teritoriul 
raionului 

2022-2027  IES 
Dondușeni 

APL II, APL I Deșeuri 
menajere și 
medicale 
depozitate 
conform 
normelor 

Dotarea instituțiilor medicale din 
raion cu echipament medical 
performant 

2023-2027 2 mil. Managerii 
instituțiilor 
medicale 

APL II, APL I Nr. instituții 
medicale dotate 
cu echipament 
medical 

Organizarea secției reabilitare și 
recuperare în cadrul Spitalului 
rational Dondușeni  

2023-2027 1 mil. Directorul SR 
Dondușeni 

APL II 1 secție a 
Spitalului 
raional creată 

Dotarea secției fizioterapie și 
reabilitare medicală cu echipament 
medical 

2023-2027 2 mil. Directorul SR 
Dondușeni 

APL II 1 secție a 
Spitalului 
raional dotată cu 
echipament 
medical 

Asigurarea cu calculatoare a 
medicilor din SR Dondușeni și a 
medicilor de familie 

2022 250 mii Managerii 
instituțiilor 
medicale 

APL II, APL I Nr. calculatoare 
procurate 
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Crearea Arhivei pentru toate 
instituțiile medicale din raion 
conform cerințelor și normelor în 
domeniu 

2022-2023 20 mii Managerii 
instituțiilor 
medicale 

APL II, APL I Arhiva medicală 
organizată 
conform 
normelor 
stabilite 

Realizarea programelor raionale de 
combatere a maladiilor 

2022-2027 1 mil. IMSP 
CSP  
APL II, APL I 

Fonduri de 
asigurări 
obligatorii în 
medicină, APL   

Rată scăzută al 
înbolnăvirilor 

Realizarea acțiunilor de sporire a 
competențelor profesionale a 
specialiștilor medicali 

2022-2027 500 mii APL II FIS, Fonduri 
externe, 
PNUD 

Nr. specialiștilor 
formaţi în 
domenii de 
activitate 

 

O.S. 2.2 

Asigurarea 

populației cu 
servicii sociale de 

calitate  

Dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor sociale pentru copii, 
pentru persoanele cu dizabilități și 
vîrstnice 

2022-2027 9 mil. APL II, 
DASPF 
Dondușeni 

ONG din 
domeniul 
social 

Nr. servicii 
sociale 
dezvoltate 

Crearea și dezvoltarea serviciilor 
pentru victimile violenței în familie 

2022-2027 2 mil. APL II, 
DASPF 
Dondușeni 

Keystone 
Moldova, 
Soros Moldova 

Serviciul 
„Suport pentru 
victimile 
violenței în 
familie” creat 

Consolidarea capacităților 
specialiștilor, asistenților sociali 
comunitari prin instruirea continuă 

2022-2027 - DASPF 
Dondușeni 

CCF Moldova, 
ANAS 

Nr. specialiști 
instruiți 

Angajarea în fiecare primărie a 
specialiștilor în domeniul protecției 
drepturilor copilului 

2022-2027 - APL I APL II Nr. specialiști 
angajați 
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Crearea și dezvoltarea serviciilor 
contra plată a beneficiarilor 
serviciului de îngrijire la domiciliu 

2022-2027 - APL II, 
DASPF 
Dondușeni 

APL I Servicii de Azil 
și SÎSD cu plată 
funcționale 

Reparația sistemelor de canalizare a 
DASPF Dondușeni și Azilului 
pentru persoane vârstnice și cu 
dizabilități 

2022 150 mii DASPF 
Dondușeni 

APL II Nr. sisteme de 
canalizare 
reparate 

Construcția unei pante de acces 
pentru persoanele cu dizabilități la 
DASPF Dondușeni 

2022 140 mii DASPF 
Dondușeni 

APL II 1 pantă de acces 
construită 

Trecerea la sistemul de încălzire 
alterantivă în cadrul Azilului pentru 
persoane vârstnice și cu dizabilități 
și DASPF, instalarea panourilor 
solare la Azilul pentru persoane 
vârstnice și cu dizabilități 

2024-2025 700 mii APL II, 
DASPF 
Dondușeni 

ONG din 
domeniul 
social 

Nr. panouri 
solare instalate 

Angajarea unui specialist în cadrul 
DASPF Dondușeni în domeniul 
scrierii proiectelor și atragerii 
fondurilor 

2023-2024 150 mii DASPF 
Dondușeni 

APL II 1 specialist 
angajat 

Organizarea și sensibilizarea 
populației prin reabilitarea 
campaniilor de informare a 
populațieiân domeniul prevenirii 
violenței în familie, prevenirea 
traficului de ființe umane, protecția 
copiilor, incluziunea social, etc. 

2022-2027 - APL II, 
DASPF 
Dondușeni 

IP Dondușeni, 
ONG din 
domeniul 
social, CS 
Dondușeni, CS 
Țaul, Biroul de 
Probațiune 

Nr. campanii de 
informare 

Contribuirea la organizarea 2022-2027 15 mii ONG cu profil Surse locale, Nr. 
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trainingurilor în domeniul asistenței 
sociale şi atragerii de fonduri 
 

 
 
 

 
 
 

social, APL II 
 

surse externe 
 

evenimentelor 
de instruire; 
Nr. persoanelor 
instruite 

Crearea condițiilor adecvate de 
cazare și alimentare a refugiaților 
din zonele de conflict militar 

2022  APL II, 
APL I 

Bugetul de 
Stat, donații 
private, 
fonduri externe 

Nr. persoane 
adăpostite și 
îngrijite 

 
 

 

Direcția strategică 3: Îmbunătățirea sistemului educațional, a politicilor pentru tineret și promovarea culturii 
 

Obiectivul specific Acțiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

 

O.S. 3.1 

Modernizarea și 
amenajarea 

instituțiilor 
educaționale 

 
 

Reorganizarea instituțiilor de 
învățământ din raion. 

2022-2027 - APL I, APL II Ministerul 
Educației și 
Cercetării 

Nr. instituții 
reorganizate 

Reparația capitală a anexei vechi a 
edificiului  LT „A. Pușkin” din or. 
Dondușeni. 

2022-2023 7 mil. APL II  1 edificiu 
reparat 

Reconstrucția bazinului de înot în 
incinta LT „A. Pușkin” din or. 
Dondușeni. 

2022-2023 5 mil. APL II FNDR 1 bazin reparat 

Instalarea panourilor solare în LT 
„A. Pușkin” și LT „A. Mateevici”. 

2023-2025 2 mil. Directorii 
instituțiilor de 
învățământ 

APL I Nr. panouri 
instalate 

Dotarea a 5 instituții de învățământ 2022-2027 500 mii Directorii APL II, 5 instituții de 
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conform standardelor educaționale. instituțiilor de 
învățământ 

Ministerul 
Educației și 
Cercetării 

învățământ 
dotate  

Dezvoltarea ofertei educaționale 
pentru activitățile extrașcolare. 

2022-2027 500 mii Direcția 
Educație, 
CCCA 

Ministerul 
Educației și 
Cercetării 

Nr. activități 
extrașcolare 
organizate 

Corelarea pregătirii specialiștilor 
conform cerințelor pieței în 
instituțiile de învățământ 
profesional  (CEHTA, Școala 
profesională Corbu). 

2022-2027 - Managerii 
instituțiilor 
educative 

Ministerul 
Educației și 
Cercetării 

Nr. absolvenți 
încadrați în 
câmpul muncii 

Aplicarea tehnologiilor 
educaționale moderne în sistemul 
educațional 

2022-2027 2 mil. APL II Bugetul de 
Stat, UNICEF, 
Ministerul 
Educației, 
Asociații de 
caritate 

Nr. unităților de 
învățământ ce 
aplică tehnologii 
educaționale 
moderne; 
Nr. de utilizatori 

Elaborarea paginilor web ale 
instituțiilor preuniversitare și 
promovarea imaginii instituțiilor. 

2022-2027 1 mil. APL II, 
directorii de 
instituții 
educative 

APL I Nr. paginilor 
web funcționale 

Îmbunătățirea  condițiilor necesare 
pentru instruirea copiilor cu CES. 

2022-2027 - APL II, APL 
I, directorii 
instituțiilor de 
învățământ 

Bugetul 
raional, 
bugetele 
instituțiilor de 
învățământ, 
donatori 
externi   

Nr. CRE 
funcționale 
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Asigurarea elevilor și copiilor în 
instituțiile de învățământ cu apă 
potabilă 

2022-2027 200 mii APL I, APL II 
managerii 
instituțiilor 

Buget locale, 
Buget raional, 
bugetul 
instituției 

Nr. instituțiilor 
de învățământ 
asigurate cu apă 
potabilă 

Asigurarea protecții vieții și 
sănătății elevilor și a cadrelor 
didactice. 

2022-2027 100 mii APL I, APL II 
managerii 
instituțiilor 

Bugetul 
instituției 

Nr. instituțiilor 
de învățământ 
asigurate 

Promovarea oportunităților  de  
educație duală și non-formală. 

2022-2027 50 mii APL II, ONG 
în domeniul 
tineretului, 
APL I 

MEC, Buget 
raional, 
UNDP, 
fonduri externe 

Tipul de 
activități, 
Numărul de 
activități, 
Numărul de 
beneficiari 

O.S. 3.2 

Valorificarea 

patrimoniului 

cultural și 
modernizarea 

infrastructurii 

sportive 

 
 
 

Reparația capitală a Bibliotecii 
Publice Raionale „Ion Druță” 

2022-2024 550 mii SCTTS, 
Biblioteca 
Publică 
Raională 

Fonduri 
externe, 
contribuție 
locală 

1 edificiu 
raparat capital 

Instalarea sistemului de încălzire în 
cadrul Bibliotecii Publice Raionale 
„Ion Druță” 

2022-2023 780 mii SCTTS, 
Biblioteca 
Publică 
Raională 

Fonduri 
externe, 
contribuție 
locală 

1 sistem de 
încălzire instalat 

Reînnoirea fondului de carte al 
tuturor bibliotecilor din raion 

2022-2027 100 mii SCTTS, 
Biblioteca 
Publică 
Raională 

Fonduri 
externe, 
contribuție 
locală 

Nr. de cărți 
procurate 

Reparația curentă a fațadei a Casei 
Raionale de Cultură Dondușeni 

2022-2024 320 mii SCTTS, Casa 
Raională de 
Cultură 

Ministerul 
Culturii, 
fonduri externe 

1 clădire 
renovată 

Reparația capitală a acoperișului 2022-2024 1,5 mil. APL II Fonduri 1 acoperiș 
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Casei Raionale de Cultură 
Dondușeni 

externe reparat capital 

Reparația curentă a încăperilor 
clădirii Casei Raionale de Cultură 
Dondușeni 

2022-2023 450 mii APL I și II Fonduri 
externe 

Nr. încăperi 
renovate 

Procurarea instrumentelor și a 
aparatajului de sonorizare și 
iluminare pentru Casa Raională de 
Cultură Dondușeni 

2022-2027 220 mii APL II Fonduri 
externe, 
contribuție 
locală 

Nr. unități de 
echipament 
procurat 

Procurarea echipamentului IT 
pentru Casa Raională de Cultură 
Dondușeni 

2022-2027 90 mii APL II Fonduri 
externe 

Nr. unități de 
echipament IT 
procurat 

Procurarea costumelor pentru 
formațiile artistice  

2022-2027 300 mii APL I și II Donații 
private, 
fonduri externe 

Nr. costume 
procurate 

Procurarea mobilierului pentru 
Casa Raională de Cultură 
Dondușeni 

2022-2027 100 mii SCTTS, Casa 
Raională de 
Cultură 

Ministerul 
Culturii, 
fonduri externe 

Nr. set de 
mobilier 
procurat 

Renovarea unei săli sportive în 
cadrul Școlii Sportive Raionale 

2022-2027 150 mii Școala 
Sportivă 
Raională, 
APL II. 

Surse interne 
și externe 

1 sală sportivă 
renovată 

Procurarea echipamentului sportiv 
și uniformei sportive pentru Școala 
Sportivă Raională 

2022-2027 70 mii Școala 
Sportivă 
Raională 

APL II Nr. unități de 
echipament 
sportiv procurat, 
Nr. unități de 
uniform sportivă 
procurată  
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Finalizarea construcției stadionului 
raional 

2022-2023 4,0 mil. APL II APL I 1 stadion 
rational 
construit 

Construcția garajului pentru autocar 
în Casa Raională de Cultură 

2022-2023 100 mii SCTTS, Casa 
Raională de 
Cultură 

APL II 1 garaj construit 

Organizarea Festivalului Portului 
Popular 
 

2022-2027 
 
 

25 mii 
 
 

SCTTS, 
APL I 
 

Agenții 
economici, 
ADR Nord 

1 festival 
organizat anual 

Organizarea Festivalului Etniilor 
 

2022-2027 
 

15 mii 
 

SCTTS, 
APL I 
 

Agenții 
economici, 
ADR Nord 

1 festival 
organizat anual 

Organizarea Festivalului tradițiilor 
și obiceiurilor de iarnă 

2022-2027 25 mii 
 

SCTTS, 
APL I 
 

Agenții 
economici, 
ADR Nord 

1 festival 
organizat anual 

Organizarea Festivalului „Gustul 
Nordului” 

2022-2027 30 mii SCTTS, 
APL I 
 

Agenții 
economici, 
ADR Nord 

1 festival 
organizat anual 

Procurarea și dotarea cu 
instrumente, mobilier, echipament a 
Școlii de Arte „Mihai Bătrînu” 

2022-2027 180 mii SCTTS,  APL II Nr. unități de 
instrumente, 
mobilier și 
echipament 
procurate 

Completarea cu cadre din domeniu 
a instituțiilor din raion 

2022-2027 250 mii SCTTS,  
APL I 

Ministerul 
Culturii 

Nr. cadre 
angajate 

Facilitarea procesului pentru 
formarea profesională a 
specialiștilor în domeniul cultural 

2022-2027 50 mii APL II, APL I Ministerul 
Culturii 

Nr. persoanelor 
instruite 
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Direcţia strategică 4:  Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, sporirea calității serviciilor publice și protecția 
mediului 
 

Obiectivul specific Acţiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

O.S. 4.1 

Modernizarea 

rețelei de drumuri 
la nivel raional 

 

Modernizarea drumurilor rationale 
cu îmbrăcăminte din beton-asfalt 

2022-2027 36 mil. APL II Fondul rutier 
raional 

18 km de 
drumuri 
renovate 

Proiectarea și construcția unei 
porțiuni de drum G12 (s. Plop – s. 
Horodiște) 

2024-2027 36 mil. ASD, APL II, 
APL I 

Fondul rutier 
național 

6 km de drum 
construit 

Renovarea drumului G16 pe 
sectorul  Tîrnova – Codrenii Noi cu 
îmbrăcăminte din beton-asfalt 

2023-2024 10 mil. ASD Fondul rutier 
național 

4 km de drum 
renovat 

Renovarea drumului G16 pe 
sectorul  Cernoleuca – Climăuți cu 
îmbrăcăminte din beton-asfalt 

2023 2 mil. ASD Fondul rutier 
național 

1 km de drum 
renovat 

Reabilitarea stațiilor de așteptare a 
transportului public în localitățile 
raionului Dondușeni 

2022-2027 100 mii APL I,  
APL II 

Agenți 
economici 

Nr. de stații 
reabilitate 

O.S. 4.2 

Îmbunătățirea 
accesului 

populației la 
servicii de 

Extinderea rețelelelor de alimentare 
cu apă în or. Dondușeni 

2022-2027 20 mil. APL I FNDR, fonduri 
externe 

Apeduct renovat 
în or. Dondușeni 

Extinderea rețelelor de alimentare 
cu apă în s. Baraboi pentru 
conectarea completă a gospodăriilor 

2022-2023 300 mii APL I FNDR, fonduri 
externe 

3,5 km de 
apeduct extins 
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alimentare cu apă 
și canalizare 

 
 

la apeduct 

Finalizarea construcției rețelelor de 
alimentare cu apă în s. Sudarca și 
conectarea completă a gospodăriilor 
la apeduct 

2022-2027 650 mii APL I FNDR, fonduri 
externe 

1,8 km de 
apeduct extins 

Extinderea rețelelor de alimentare 
cu apă în s. Horodiște și conectarea 
completă a gospodăriilor la apeduct 

2022-2027 2265 mii APL I FNDR, fonduri 
externe 

2,7 km de 
apeduct extins 

Construcția rețelei de alimentare cu 
apă a s. Scăieni 

2022-2027 12 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 localitate 
conectată la 
apeduct 
centralizat 

Construcția rețelei de alimentare cu 
apă a s. Moșana 

2022-2027 10 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 localitate 
conectată la 
apeduct 
centralizat 

Extinderea rețelei de alimentare cu 
apă a s. Țaul 

2022-2027 10 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 localitate 
conectată la 
apeduct 
centralizat 

Asigurarea cu apă potabilă a 
locuitorilor s. Pocrovca cu 
conectarea la apeductul regional 
Soroca - Bălți 

2024-2025 3 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 localitate 
conectată la 
apeduct 
centralizat 

Conectarea la rețeaua de alimentare 
cu apă a s. Arionești 

2025-2026 4 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 localitate 
conectată la 
apeduct 
centralizat 
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Conectarea la rețeaua de alimentare 
cu apă a s. Crișcăuți și a s. 
Teleșeuca 

2026-2027 6 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 localitate 
conectată la 
apeduct 
centralizat 

Construcția rețelelor de canalizare 
în s. Țaul 

2025-2027 40 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 rețea de 
canalizare 
construită 

Construcția rețelelor de canalizare 
în s. Rediu Mare 

2025-2027 16 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 rețea de 
canalizare 
construită 

Construcția rețelelor de canalizare 
în s. Dondușeni 

2024-2026 18 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 rețea de 
canalizare 
construită 

Construcția rețelelor de canalizare 
în s. Corbu 

2023-2025 18 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 rețea de 
canalizare 
construită 

Construcția rețelelor de canalizare 
în s. Baraboi 

2022-2027 20 mln APL I FNDR, fonduri 
externe 

1 rețea de 
canalizare 
construită 

O.S. 4.3 

Dezvoltarea 

sectorului locativ 

și extinderea 
rețelei de gazoduct 
 
 

Construcția a 2 blocuri cu cite 30 de 
apartamente pentru tinerii 
spacialiști și persoane social 
vulnerabile 

2026-2027 25 mil. APL I, APL II Bugetul de 
stat, Bugetele 
locale 

2 blocuri 
locative 
construite 

Construcția aducțiunii gazoductului 
spre s. Climăuți 

2026-2027 14 mil. APL I Bugetul de 
stat, APL II 

12 km de 
aducțiune a 
gazoductului 
contsruită 

Construcția aducțiunii gazoductului 2026-2027 3 mil. APL I Bugetul de 3 km de 
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spre s. Corbu stat, APL II aducțiune a 
gazoductului 
contsruită 

Construcția aducțiunii gazoductului 
spre s. Cernoleuca 

2026-2027 3 mil. APL I Bugetul de 
stat, APL II 

3 km de 
aducțiune a 
gazoductului 
contsruită 

Construcția aducțiunii gazoductului 
spre s. Sudarca 

2026-2027 6 mil. APL I Bugetul de 
stat, APL II 

6 km de 
aducțiune a 
gazoductului 
contsruită 

 

O.S. 4.4  

Protecția mediului 
ambiant 

Amenajarea platrformelor de 
depozitare a deșeurilor în 
localitățile s. Țaul, s. Baraboi, s. 
Sudarca și or. Dondușeni 

2022-2027 8 mil. APL I Bugetul de 
stat, Bugetele 
locale 

4 platforme de 
deșeuri solide 
amenajate 

Organizarea campaniilor de 
salubrizare în localitățile raionului 

2022-2027 3 mil. APL I, IPM APL II, FEN Nr. campanii de 
de salubrizare 
realizate 

Organizarea campaniei de 
informare „Apa – Izvorul vieții” 

2022-2027 500 mii APL I, IPM APL II, FEN Nr. campanii de 
de informare 
realizate 

Organizarea campaniei de 
informare „Un arbore pentru 
dăinuirea noastră” 

2022-2027 40 mii APL I, IPM APL II, FEN Nr. campanii de 
de informare 
realizate 

Procurarea tehnicii specializate 
pentru transportarea deșeurilor 
solide  

2023-2027 30 mil. APL I Fonduri 
interne și 
externe 

Nr. unități de 
tehnică 
specializată 
procurate 
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Lichidarea gunoiștilor spontane în 
localitățile din raion 

2022-2027  APL I FEN Nr. gumoiști 
spontane 
lichidate 

Amenajarea prin plantare și 
renovare a fîșiilor forestiere 
protectoare a drumurilor 

2022-2027 1 mil. APL II FEN Volumul 
investiţiei, 
Lista de lucrări 
efectuate 

Contribuirea la reparația capitală a 
barajelor și instalațiilor 
hidrotehnice a bazinelor publice de 
apă  

2022-2027 1 mil. 
 
 
 

APL I Agenți 
economici 
FNDR, FEN, 
Fonduri UE 

Nr. obiecte 
acvatice 
reanimate și 
amenajate;  
Suma investiției 

Contribuirea la crearea și 
amenajarea zonelor de agrement 
autorizate 

2022-2027 2 mil. 
 
 

APL II, APL I APL II, 
FNDR, FEN, 
Fonduri UE 

Nr. obiecte 
acvatice 
reanimate și 
amenajate; 
Suma investiției 

Facilitarea organizării seminarelor 
de informare în domeniul protecției 
mediului 

2022-2027 
 
 
 

50 mii 
 
 
 

APL II, ONG 
în domeniul 
ecologic 
 

APL II,  FEN, 
fonduri UE, 
PNUD 

Nr. evenimente 
de instruire 
organizate 
 

Organizarea campaniilor de educare 
și informare a populaţiei din 
localitățile rurale în domeniul 
ecologic  

2022-2027 100 mii 
 
 
 

APL II, ONG 
în domeniul 
ecologic 
 

FEN, fonduri 
UE, PNUD 

Nr. campanii 
organizate 
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ABREVIERI 

 
APL                                            Administrația publică locală 

CR                                              Consiliul raional 

MIDR                                         Mninisterul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

DÎTS                                           Direcția Învățămînt, Tineret și Sport 

ONG                                           Organizații neguvernamentale 

PNUD                                         Programul Națiunilor Unite pentru Dezvotare 

USAID                                       Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite 

FISM                                          Fondul de Investiții Sociale din Moldova 

ODIMM                                     Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM 

AIPA                                          Agenția de Intervenție și Plăți Pentru Agricultură 

GEA                                           Gestiunea Eficientă a Afacerii 

PARE                                         Programul de Atragere a Remitențelor în Economie 

FNDRL                                      Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală 

FEN                                            Fondul Ecologic Național 

FR                                               Fondul Rutier 

FEE                                             Fondul de Eficiență Energetică 

FIS                                              Fondul de Investiții în Sănătate 

AE                                              Agent Economic 

ÎMM                                           Întreprinderi Mici și Mijlocii 

ÎI                                                 Întreprindere Individuală 

SRL                                            Societate cu Răspundere Limitată 

GȚ                                              Gospodărie Țărănească 

COOP                                         Cooperativa de Producție 

BNS                                            Biroul Național de Statistică 

CNAM                                        Casa Națională de Asigurări Medicale 

DASPF                                       Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei 
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GLOSAR DE TERMENI 
 

Planificarea strategică este un proces sistematic prin care comunităţile pot crea o imagine 
proprie a viitorului lor şi elaborează paşii corespunzători, în funcţie de resursele locale şi externe 
disponibile, pentru a crea acel viitor. 
 
Actorii externi sînt persoanele, grupurile de persoane, organizaţiile externe, guvernamentale ori 
neguvernamentale, care manifestă interes faţă de activităţile realizate ori preconizate şi sunt 
direct ori indirect afectate de activităţile comunitare şi pot contribui la realizarea acestora prin: 

 Resurse 

 Atenţie, imagine, susţinere 

 Produs final ori rezultate ale activităţilor 
 
Actorii interni sînt persoanele, grupurile de persoane, care activează în interiorul comunităţii, 
guvernamentale ori neguvernamentale, care manifestă interes faţă de activităţile realizate ori 
preconizate şi sunt direct ori indirect afectate de activităţile comunitare şi pot contribui la 
realizarea acestora prin: 

 Resurse 

 Atenţie, imagine, susţinere 

 Produs final ori rezultate ale activităţilor  
 
Valorile reprezintă suma calităţilor care dau preţ unei comunităţi, care mobilizează şi inspiră 
membrii comunităţii la realizarea obiectivelor propuse. 
 
Misiunea clarifică ce intenţionează să realizeze APL din comunitatea respectivă şi pentru cine.  
 
Analiza SWOT este o metodă de analiză utilizată pentru identificarea punctelor tari şi slabe, 
oportunităţilor şi pericolelor unei comunităţi, cît şi avantajul competitiv al acesteea. 
 
Punctele tari sunt tendinţele, factorii ori valorile care asigură un avantaj competitiv unei 
comunităţi şi fac ca ea să devină atractivă. 
 
Punctele slabe sunt tendinţele ori factorii care reprezintă bariere în dezvoltarea socio-economică 
locală a comunităţii. 
 
Avantajul competitiv reprezintă toate caracteristicile de bază ale comunităţii care o fac deosebită 
în raport cu altele şi favorizează dezvoltarea locală. 
 
Oportunităţile sunt factorii externi ori tendinţele care facilitează dezvoltarea avantajelor 
competitive. Ca de obicei, ele includ modificările structurale din economie, shimbările 
tehnologice din regiunea respectivă, modificările demografice. 
 
Pericolele sunt factorii ori tendinţele externenefavorabile dezvoltării socio-economice locale şi 
pot aduce declinul avantajului competitiv. 
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O direcţie strategică reprezintă una din căile de dezvoltare ale comunităţii ce include în sine unul 
sau mai multe domenii complimentare care afectează serviciile, utilizatorii acestora, costurile, 
organizarea internă sau finanţarea. O strategie de dezvoltare socio-economică a unei localităţi 
poate avea 4 – 5 direcţii strategice. 
 
O strategie reprezintă un model de politici, programe, proiecte, acţiuni, decizii şi alocări de 
resurse care definesc ceea ce este o comunitate şi dezvoltarea acesteea. 
 
Costurile reprezintă transpunerea în termeni financiari a tuturor resurselor identificate 
(„Mijloace”). 
 
Monitorizarea este colectarea, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru luarea 
deciziei şi administrarea strategiei. 
 
Programul este o serie de proiecte care au un obiectiv general comun. 
 
Un Proiect reprezintă o serie de activităţi cu obiective fixate, concepute să producă un rezultat 
specific într-un cadru de timp delimitat.  
 
Proiectul tehnic este documentația (piese scrise și desenate) care cuprinde soluțiile tehnice și 
economice de realizare a obiectivului de investiții și pe baza căreia se execută lucrările 
autorizate. 
 
Parteneriatul Public Privat: parteneriatul realizat intre sectorul public şi sectorul privat in 
scopul de a oferi proiect sau un serviciu care in mod tradiţional este asigurat de sectorul public. 
  
Studiu de fezabilitate: studiu al unui proiect propus pentru a indica dacă propunerea este 
suficient de atractivă pentru a justifica o pregătire mai detaliată. Acesta cuprinde informaţii 
tehnice necesare pentru evaluarea financiară şi economică. 
  
Planul urbanistic general (PUG) are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare 
localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl 
aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.  
PUG cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de 
bază, cu privire la:  
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;  
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;  
c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;  
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;  
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;  
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;  
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;  
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi 
plantate. 


