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1.  INTRODUCERE  

Adresarea  Președintelui  raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. 

Strategia de dezvoltare economico-socială a raionului Soroca pentru anii 2021-2024 a avut ca scop identificarea 
nevoilor reale de dezvoltare ale raionului Soroca, pe o bază consultativă (consiliu participativ, grupuri de lucru, 
consultări etc), care au asigurat consensul asupra priorităților de dezvoltare ale raionului pentru următorii patru 
ani și definirea direcțiilor de acțiune strategică pe termen mediu cu transpunerea lor într-un portofoliu de 
proiecte, care să asigure premisele implementării strategiei. 
 
A fost elaborată în baza unui model clasic, care a permis analiza particularităţilor de dezvoltare a fiecărei ramuri 
şi identificarea priorităţilor şi mecanismelor de suport ale dezvoltării. În procesul elaborării Strategiei de 
dezvoltare economico-socială a raionului Soroca pentru anii 2021-2024, prin dispoziția nr. 51 din13.05.2020 a 
fost instituit Grupul de Lucru , care a analizat și sistematizat materialele prezentate de 5 domenii cu următoarea 
specializare: 
1. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 
2. INFRASTRUCTURA RAIONULUI 
3. DEZVOLTAREA SOCIO-CULTURALĂ 
4. SERVICII SOCIALE 
5. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 
Formatul grupurilor a asigurat o reprezentare echitabilă a reprezentanților administraţiei publice locale, a 
sectorului privat, specialiștilor din domeniu, a societăţii civile. 
Totodată, în scopul fundamentării empirice a Strategiei au fost efectuate un şir de studii minuţioase pr ivind 
dezvoltarea economică, problemele mediului, aspectele sociale, infrastructura fizică şi cea de suport a 
dezvoltării businessului în raionul Soroca. Analiza SWOT, utilizată ca metodă, reprezintă un instrument de 
planificare strategică care examinează punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi pericolele specifice. 
Reieșind din cele studiate și analizate, agricultura va continua să fie un sector important în economia raionului 
Soroca. 
La elaborarea Strategiei s-a ținut cont și de starea actuală a infrastructurii fizice pe întreg teritoriu al raionului. 
Din aceste considerente și întru sporirea atractivității raionului față de investitorii străini, dar și cei autohtoni, în 
Strategie a fost prevăzut prioritar, reabilitarea drumurilor și a căilor de acces, revitalizarea/construirea sistemelor 
de aprovizionare cu apă și cele de canalizare, construcția Stației de Epurare. 
La fel au fost propuse acțiuni întru prevenirea poluării mediului înconjurător și utilizarea eficientă a resurselor 
materiale în vederea creșterii calității vieții. 
Principiile de bază pentru susţinerea dezvoltării raionului Soroca sânt: 
- Eficienţă: utilizarea eficientă a resurselor naturale, umane, financiare şi de producţie; 
- Durabilitate: toate măsurile, programele şi proiectele finanţate cu scopul susţinerii dezvoltării raionului trebuie 
să fie tehnic, financiar şi instituţional viabile; 
- Planificare: toate măsurile, programele şi proiectele menite să susţină dezvoltarea raionului trebuie să fie 
elaborate şi implementate în conformitate cu strategiile naţionale şi regionale de dezvoltare, precum şi să aibă 
obiective, priorităţi şi mecanisme clar definite; 
- Coordonare: toate măsurile, programele şi proiectele menite să susţină dezvoltarea raionului trebuie să fie 
racordate atât la nivel naţional, cât şi regional; 
- Parteneriat: planificarea, dezvoltarea şi implementarea măsurilor menite să susţină dezvoltarea trebuie să fie 
bazate pe un parteneriat dintre autorităţile publice centrale şi locale, sectorul public şi cel privat, precum  şi 
organizaţiile societăţii civile; 
- Transparenţă: trebuie să existe claritate în procesul de alocare, distribuire şi utilizare a resurselor menite 
pentru implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională. 
Prin urmare scopul tuturor acțiunilor de implementare a Strategiei este de a asigura sporirea creșterii economice 
și a investițiilor capitale la nivelul raionului, ceea ce ar garanta o dezvoltare echitabilă a tuturor localităților 
pentru a garanta o calitate nouă a vieții generațiilor actuale și viitoare. 
Astfel, se dorește ca proiectele și acțiunile prioritare propuse în cadrul strategiei să reprezinte un punct de 
plecare pentru includerea Raionului Soroca în cadrul Programelor, proiectelor acțiunilor care vor fi implementate 
în următorii patru ani de principalii actori din comunitate: APL, ONG, Business. 
 
 

 



 

2.  METODOLOGIE 

Etapele metodologice principale ale elaborării strategiei sunt următoarele: 

     Realizarea analizei preliminare a situației existente: 

În vederea realizării acestei faze, au fost colectate informații, în special informații statistice privind domeniile și activitățile 
luate în analiză. Informațiile culese în această etapă, au format setul de date și informații necesar realizării fazei de analiză 
și diagnostic, precum și pentru faza următoare de elaborare propriu-zisă a strategiei de dezvoltare. 

Analiza SWOT: 

Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informațiilor colectate în etapa anterioară, a diagnosticului 
economico-social al raionului Soroca. Evaluarea aspectelor favorabile și nefavorabile, precum și a oportunităților și 
riscurilor  asupra dezvoltării economico-sociale  au fost realizate cu ajutorul Analizei SWOT. 

Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategiei: 

În baza  produselor existente și potențiale, a posibilităților de valorificare a oportunităților identificate, a posibilităților de 
eliminare  a punctelor slabe și posibilitățile de prevenire  a amenințărilor, a fost identificată viziunea strategică de 
dezvoltare, au fost stabilite obiectivele strategice și obiectivele specifice pe domenii de dezvoltare și au fost identificate 
acțiunile și indicatorii calitativi și cantitativi de evaluare. 

Stabilirea viziunii și a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanță cu politicele și direcțiile generale adoptate de 
principalele documente strategice locale, regionale, naționale și europene. 

Întocmirea portofoliului de proiecte: 

Ca urmare a identificării nevoilor reale de dezvoltare economico-sociala a raionului Soroca și a transpunerii acestora în 
priorități, au fost create premisele necesare pentru materializarea ideilor de dezvoltare astfel apărute, în proiecte ce pot 
constitui fundamentul dezvoltării raionului și care vor putea beneficia de finanțare nu doar din bugetele aprobate la nivel 
local, raional dar și  prin programele active. 

 

3.     PREZENTAREA GENERALĂ  

3.1 Caracteristicile geografice  

Raionul Sоrоса este situat in раrtеа de nord-est а Republicii Moldova, se învecinează la Nord cu regiunea 
Vinnița(Ucraina), la Est – cu raionul Camenca, la Sud – cu raionul Florești, la Vest – cu raioanele Drochia și Dondușeni ale 
Republicii Moldova. 

Centrul admninistrativ, municipiul Soroca, e situat la o distanță de 165 km de capitala țării, municipiul Chișinău. 
Suprafața – 104,3 mii ha; 1.043 km2  sau 3,1% din teritoriul țării 
Centrul raional este Soroca. În cadrul raionului sunt 68 de localități (inclusiv un oraș), care sânt împărțite  administrativ în 
35 primării. 

 Relieful 

Localitățile raionului cuprind o parte din Câmpia Sorocii, care ajunge până la Nistru, formând niște canioane de piatră 
spectaculare. În unele locuri descoperim movile recifale, iar în văi au fost găsite rămăşiţe de faună şi floră fosilă, care sunt 
protejate (Cosăuți, Cerlina).  

Relieful raionului este foarte variat, fiind stâncos pe malul Nistrului și a afluenților săi, pe alocuri împădurit, iar în zona de 
câmpie - predominant colinar. Între valea râulețului Căinar la vest și fluviul Nistru la est este cuprinsă Înălțimea văluroasă 
a Nistrului, având aspectul unui lanț de dealuri. 

Altitudinea mахimă е de 347 m , medie - 203 m și semnul minim față de nivelul mării-30m. Versanții de vest ai înălțimii 
sunt mai puțin fragmentați decât cei de est, dar ei аu  un profil complicat datorită аlunесărilоr de teren. 

Printre dealurile ce se evidențiază sunt: Băxani, Visoca, Vădeni și Rudi. Toată partea centrală a raionului de la nord-est 
spre sud-vest e întretăiată de pragurile nordice ale colinelor transnistrene. 

 Cea mai înaltă terasă (170-180) se regăsește în regiunile satelor Cosăuți și Vasilcău.Mai sunt active procesele de 
еrоziunе, carstice, torentele de noroi, ре аlосuri аlunесări de tеrеn.                 

 

 



 

 

Zăcămintele 

Subsolurile raionului sunt bogate în zăcaminte de granit, nisip, lut, gresie, piatră de la Cosăuți și Egoreni, care este 
utilizată pe larg în sculptură monumentalistică, decorarea caselor etc.  Piatră de construcție găsim și la Oclanda, 
Vărăncău, Visoca și alte localități.   

La Cerlina și Tătărăuca Veche  se găsesc zăcăminte de Tripoli, care pot fi utilizate la producerea detergenților, plăcilor 
pentru izolație termică și acustică, a zeoliților sintetici pentru dedurizarea apei, limpezirea prin absorbție a vinurilor, 
sucurilor ș.a.  

Lângă satul Holoșnița au fost stabilite manifestări de grafit iar minеrеuri de fiеr аu fost evidențiate lângă Satul Vărăncău.  

De-a lungul Nistrului - la Cremenciug, Sоrоса, Vasilcău, Vărăncău, Cerlina sunt maluri de саlсаruri. La Visoca se ехtrаgе 
piatră de var. 

 Clima 

Clima raionului Soroca se caracterizează ca fiind moderat-continentală, cantitatea medie anuală a precipitațiilor-circa 460 
mm, astfel 2/3 din cantitatea anuală a precipitațiilor cad în aprilie-septembrie.  

Cele mai mici temperaturi au fost înregistrate în 1963 și 1996, termometrele indicând – 34,9o C și , respectiv, -30,0o C. 

Iarna de obicei este blândă și scurtă iar vara lungă și călduroasă. În medie pe an au fost înregistrate 2060 ore cu soare. 
Viteza maximă a vântului se atestă iarna și primăvara, dar direcția principală e nord-vest. 

Sunt fregvente înghețurile târzii, ultimul îngheț la sol primăvara e în jurul datei de 2 mai, iar primul îngheț de toamnă pe la 
4 octombrie.Frecvența cea mai mare a zilelor cu promoroacă se înregistrează în decembrie și ianuarie. 

Raionul Soroca este situat, într-o regiune cu condiții agroclimaterice prielnice pentru cultivarea: cerealelor, sfeclei de 
zahăr, tutunului și dezvoltarea pomiculturii. 

 Apele subterane 

Apele subterane constituie sursa principală și de uz gospodăresc în raion. Unele straturi acvifere conțin și ape minerale. 

Pe teritoriul municipiului Soroca este amplasată fântâna arteziană de apă minerală nr. 2-R cu o adâncime de 150 metri și 
debitul de 148 m3 diurn. Aprovizionarea orașului cu apă se face din fluviul Nistru, în lunca căruia este așezat orașul 
Soroca. 

Sunt cunoscute și alte zăcăminte: Slobozia-Vărăncău cu apă minerală pentru tratarea bolilor cardiovasculare și 
gastrointestinale. Lângă Vărăncău geologii au evidențiat ape cu conținut de radon. Izvoarele se află pe o suprafață de 2 
ha. Izvoare similare se regăsesc și la Cosăuți.  

De  o importanță majoră sunt apele subterane precum: fântânile și izvoarele care prezintă o sursă de apă potabilă pentru 
populație. În raionul Soroca sunt: 13 fântâni arteziene, 8043 fântâni de mână.  

Ape de suprafață 

Nistrul este principalul fluviu care scaldă hotarul de est al raionului Soroca, albia lui are multe meandre, iar lungimea sa pe 
teritoriu este de 92,5 km. Albia fluviului este înclinată, din acest motiv viteza cursului este foarte mare. Apele lui se 
folosesc pentru irigație, aprovizionare cu apă a populației și a întreprinderilor industriale. Nistrul îngheață de obicei, ре la 
sfîrșitul lui decembrie, se dezgheață рrin martie, se întâmplă să înghețe și de mai multe  оri. 

Cu scopul de a satisface cerințele populației au fost construite iazuri. Sunt o rețea de 167 iazuri naturale și de diferită 
proveniență. 

Sunt cunoscute Vadurile Rudi, Holoșnița, Cosăuți, Vasilcău, Racovăț.  

Râul Сăinar, fiind afluent ре stânga al Răutului, аrе о lungime totală de ll3 km, izvorăște la о altitudine de 217 m, în  partea 
de est а Cîmpiei Moldovei de Nord (lingă s.Вriсеni). Afluentul principal Bulata, izvorăște lîngă s. Visoca și раrсurgе 48 km 
рînă la gură, la Сăinarii Vechi. 

Mai mulți savanți afirmă că, hidronimul Căinar provine de la termenul turanic kainar,, izvor, sursă de apă; izvor cu apă 
caldă. 

 Flora 



Făcând parte din centrele active de formare ale speciilor vegetale, raionul Soroca se caracterizează printr-o floră diversă 
și bogată ca componență.   
Majoritatea speciilor de plante spontane din R. Moldova le regăsim și aici. Flоrа rаiоnului este reprezentată de dumbrăvile 
de gorun, răspândite рînă la о altitudine de 250 m. Aici se întâlnesc mai des specii de carpen, arțar, jugastru, teiul, 
frasinul, ulmul. Din subarboret este răspândit sângerul, cornul, păducelul, alunul, lemnul râios, dârmozul.  
În stratul arbusiv întâlnim cornul, alunul, sângerul, scumpia, porumbarul, maceșul, crușinul. 
Învelișul ierbos este format de rogoz, piciorul –caprei, firuța, mierea-ursului, golomăț,toporașul de pădure. 
Din vegetația acvatică putem enumera următoarele specii răspândite: papura, țipirig, crinul-de-baltă, stîngenul-de-baltă, 
șopîrlița, nufărul alb. 
Vegetația de pădure o constituie stejarul, teiul,  arșarul, salcâmul,cireșul sălbatic ș.a.  
Cele mai mari masivuri de păduri naturale se află în jurul Sorocii, lângă satele Rudi, Visoca, Dărcăuți, Holoșnița, Cosăuți, 
Rublenița, Ocolina, Volovița. Cândva aceste păduri seculare erau considerate ca parte componentă a Codrilor Moldovei. 
În pădurile sorocene se află sub protecția statului 5 arburi seculari, o rezervație naturală (Băxani-45 ha), rezervațiile 
peisagiste Rudi- Arionești- 916 ha, Cosăuți-585 ha, Holoșnița-1.999 ha și câteva microzone cu vegetație de luncă 
inundabilă ce cuprind văile din cursul superior al râulețelor Căinar, Bulata și Camenca. 
Culmele ce încununează orașul sunt acoperite cu păduri. În hotarele administrative ale orașului se află mai multe parcuri 
care ocupă o suprafață de 7 ha, scuarele – 3ha, zonele de agrement – 4 ha.                                                      
 
Solurile 
 
În raionul Soroca există soluri cenușii de pădure, care formează numeroase areale continui pe înălțimea Nistrului, humico-
calcaroase, cernoziomuri, soluri aluviale de fâneață, mlăștinoase, solonceacuri.  
Circa 10% din suprafață este ocupată de soluri cenușii de pădure în partea de nord-vest a raionului, conținutul de humus 
pe orizontală ajunge la 2-3%, cernoziomurile podzolice ocupă masivurile de pe colinele râurilor. În afară de aceste tipuri 
principale de soluri în luncile râului Căinar și afluenților săi destul de răspîndite sînt cernoziomurile de luncă și cele 
hidromorfe, tipice levigate și alcaline. 
 
Fauna  
     
Fauna raionului Soroca este foarte variată și depinde implicit de caracterul florei care îi oferă hrană.  În păduri se întâlnesc 
căprioare, mistreți, bursuci, fazani, veverițe, vulpi, iepuri, arici, ciocănitori și pițigoi.  
În zona de luncă, la marginea cursurilor de apă, a fost identificat limaxul Deroceras agreste, o specie mezofilă foarte rară.  
În locurile mlăștinoase poposesc cocorii cenușii. Pe teritoriul raionului pot fi observate majoritatea din cele 270 specii de 
păsări înregistrate în republică. Aici îşi fac cuiburi numeroase păsări ca: graurul, vrabia de câmp, vrabia de casă, cioara de 
câmp, rândunica, turturica, guguştiucul, cucuveaua, piţigoiul, sticletele. De asemenea pe Nistru în zona orașului Soroca se 
întîlnesc, rațe sălbatice și lebede. În surpăturile de coastă, stâncile şi râpile din preajma Nistrului, cucuveaua prigoră, 
dumbrăveanca, lăstunul-negru trăiesc în colonii. 
În iazuri și alte bazine acvatice se înmulțesc carașii, carpul, amurul alb etc. În bazinul Nistrului trăiesc circa 68 de spec ii de 
pești, inclusiv 13 specii răpitoare.   
                                      
3.2 Contextul istoric 

Din cele mai vechi timpuri, Soroca are în pază hotarul Nistrului pe porțiunea Naslavcea – Vadu - Rașcu fiind situată la o 
cotitură a Nistrului, în apropierea pragurilor sale unde se formează vaduri cunoscute din vechime.      
Toponimul „Soroca” nu și-a găsit deocamdată o explicare univocă, existând mai multe variante care explică etimologia 
acestuia fie prin numele unei păsări (soroca-coțofană), fie prin  substantivul „soroc”, care s-ar referi la durata serviciului 
militar la cetate sau la termenul de participare la înălţarea ei, fie prin numeralul slavon „soroc” (patruzeci).  
       
Documentele interne moldovenești menționează existența unei mulțimi de sate, în ținutul Soroca, multe dintre care au fost 
întemeiate în vremurile când această parte a Moldovei era supusă invaziilor turco-tătaro- căzăcești. 
Соnfоrm datelor cercetătorului Vladimir Nicu înregistrate în ”Localitățile Moldovei în documente și cărți vechi" satul Sobari 
e atestat în secolul II-IV, Vasilcău în 1148, Baxani în 1471, Ocolina în 1415, Stoicani în 1517, Тrifăuți în 154З, Dubna în 
1620, Șolcani în 1617, Iarova în 1721,  Rublenița în 1781. 
În secolul al XVIII- lea în aceste locuri pitorești au fost fondate sfinte locuri precum sunt: mănăstirea Rudi, Dobrușa, 
Călărășeuca, Japca, Cosăuți; mănăstiri ruреstrе: Mateuți, Socola, Вeсhir, Arionești.  
Tirgul Soroca devine posesie рrivată а lui I. Ruset și а familiei Cerchez ( 1781 - 1819);  
Odată cu  reducerea importanţei militare a cetăţii, Soroca trece în proprietate particulară, urmând soarta multor orașe 
moldovenești pe care domnitorii fie le donează, fie le vând pentru a umplea vistieria statului. La sfîrşitul secolului al XVIII -
lea târgul Soroca era în proprietatea Sultanei C.Moruzi, soţia lui Scarlat Sturdza, viitorul guvernator civil al Basarabiei 
(1812 - 1813). Ei vînd localitatea cu 45.000 de galbeni ginerelui lor, Nicolae Rosetti-Roznovanu, care stăpânea mai multe 
sate în preajma Sorocii.  
În rezultatul reunirii Basarabiei cu România (1918-1940), Soroca este centru administrativ în componența Regatului 
Român. 



Ținutul Soroca a trecut peste toate evenimentele istorice rămânând în fond acelaș până în a doua jumătate a secolului XX. 
În august 1940, este format raionul Soroca, prin urmare la 11 noiembrie 1940, în baza unui decret al Prezidiului Sovietului 
Suprem al RSS Moldovenești, au fost create 6 județe.  
În județul Soroca intrau raioanele Otaci, Vertiujeni, Drochia, Zgurița, Cotiujeni, Ocnița, Tîrnova, Florești. Orașul Soroca era 
de subordine raională. S-au constituit sovietele orășenești, de orășel și sătești.  
În 1962, raionul Soroca este desființat și este inclus în categoria orașelor de subordonare republicană. În componența 
raionului Soroca au fost incluse localitățile din teritoriile sovietelor sătești: 
- Bădiceni,Visoca, Dărcăuți, Cartofleanca, Cremenciug, Tătărăuca Veche și Iarova din raionul  Dondușeni; 
- Popeștii de sus și Zgurișa din raionul Rîșcani; 
- Băxani, Bulboci, Căinarii Vechi, Cosăuți, Kotovsk, Holoșnișa, Hristici, Nimereuca. 
- Pridnistrovoe, Pîrlița, Racovăț, Redi- Cereșnovăț, Rublenița, Slobozia - Cremene, Slobozia- Vărăncău, Stoicani, 

Șeptelici, Vasilcău, Vărăncău, și Vădeni din raionul Florești.  
Reorganizările au continuat, aceste perturbări administrative au avut efecte nedorite asupra economiei și infrastructurii 
sociale. 
Ca centru raional în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, Soroca se dezvoltă  până în 1991. 
La 27 august 1991, parlamentul adoptă Declarația de independență a Republicii Moldova. Din reglementările Legii 
Republicii Moldova privind organizarea administrativ-teritorială a țării, s-au stabilit 2 nivele de organizare administrativ-
teritorială: satele (comunele) și orașele  municipiile) - nivelul I, și județele - nivelul II. Județul Soroca s-a constituit din 178 
localități, inclusiv 1 municipiu-Soroca, 4 orașe și 58 comune. În rezultatul înfăptuirii reformei administrativ-teritoriale Soroca 
devine centru județean, ca abia la 27 decembrie 2001 Parlamentul Republicii Moldova prin adoptarea  Legii nr.764  privind 
organizarea administrativ -teritorială a Republicii Moldova, să revină la raion. 
  
3.3 Capitalul uman 

Situația demografică în municipiul si raionul Soroca în anii 2016-2019 este analizată prin aspectele evenimentelor 
demografice care au avut loc în această perioadă. Valorile indicatorilor, dezagregate pe sexe și vârstă au fost recalculate 
în baza numărului populației cu reședință obișnuită, care cuprinde acele persoane ce au locuit preponderent în ultimele 12 
luni pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare. 

 
 
 

 
 
 

 
Populatia stabilă, la 1 ianuarie în municipiu și raion. 

  2016 2017 2018 2019 

Raionul Soroca 100,1 100,0 100,0 99,4 



 
Populatia stabilă, la 1 ianuarie în municipiu și raion. 

  2016 2017 2018 2019 

Municipiul Soroca 37,6 37,6 37,9 37,9 

Sate (comune) 62,5 62,4 62,1 61,5 

 
Notă: Unitatea de masura - mii persoane 
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Femeile predomină în numărul populaţiei 
Populația feminină predomină în rândul populației cu reședință obișnuită. În anul 2018, la 100 femei reveneau 91 bărbați. 
Raportul diferă semnificativ în funcție de anumite grupuri de vârstă. Bărbații predomină în grupul de vârstă 0-14 ani, 
raportul fiind de 105 bărbați la 100 femei. În grupul de vârstă 15-34 ani, numărul bărbaților și femeilor este aproape identic. 
Diferențele sunt mai accentuate în cazul populației în vârstă de 35-64 ani și 65 ani și peste, la 100 femei revenind 91 
bărbați și respectiv 61 bărbați. 
 
 

 Structura Etnică 
Urmare a ultimului recensămînt al populației și locuințelor din 2014, structura etnică pe raionul Soroca este compusă din: 
ruși, ucraineni, români și cea mai mare parte desigur aparține etniei moldovenești. La fel, o parte neînsemnată aparție 
etnității nedeclarate.Limba vorbită, deobicei corespunde procentajului  structurii etnice. 
Conform datelor Direcției statistică Soroca, recensământul populației are loc o data la 10 ani. 
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Apartenența Etnică 
predominantă 

Moldoveni Ucraineni Ruși 

Datele populației / % 77,9 % 6,6 % 6,1 % 

Datele populației /    



persoane 17 019 1 451 1 328 



 

Natalitate. Divortialitate. Mortalitate 2016-2019 
Evoluţia principalelor fenomene demografice în ianuarie – decembrie  2016 pe  raion  se caracterizează prin următorii 
indicatori principali ai mişcării naturale a populaţiei: 

 

  
 
Datele absolute pe 12 luni 
ale anilor      (persoane) 

Creştere 
(+) 
Scădere 
(-) 

 
2016 în 
% faţă 
de 2015 

 
  Rate la 1000 locuitori 

2016 2015   2016 2015 

Numărul populaţiei (la începutul 
anului) 
 
Născuţi  -  vii 
Decedaţi 
din care în vârstă de sub un an 
 
Sporul natural (scădere) 
Căsătorii 
Divorţuri 

100078 
 
885 
1231 
7 
 
-346 
521 
248 

100098 
 
927 
1295 
6 
 
-368 
667 
283 

 
 
-42 
-64 
1 
 
-22 
-146 
-35 

 
 
95,5 
95,1 
116,7 
 
94,0 
78,1 
87,6 
 

 
 
8,9 
12,3 
- 
 
-3,4 
5,2 
2,5 

 
 
9,3 
13,0 
- 
 
-3,7 
6,7 
2,8 

 
Conform datelor preliminare în 12 luni ale anului 2016 s-au născut 885 copii vii, fiind cu 42 născuţi mai puțin  faţă de perioada 
respectivă  a anului precedent. Rata natalităţii s-a micșorat , constituind  8,9 născuţi – vii la 1000 locuitori , faţă de 9,3 născuţi 
– vii la 1000 locuitori în a. 2015 . 
În perioada de referinţă  au decedat 1231 persoane, cu 64 persoane mai puțin comparativ  cu aceiaşi  perioadă a   anului 
precedent. Rata  mortalităţii s-a micșorat  de la 13,0 la 12,3 decese la 1000 locuitori. 
Numărul scăzut al născuţilor în comparaţie cu numărul înalt al decedaţilor au condus la micşorarea sporului natural al 
populaţiei în raion , constituind -346 persoane , faţă de - 368 persoane în perioada similară a anului 2015 . 
În perioada respectivă au decedat 7 copii în vârsta de sub un an , fiind cu unul mai mult faţă de perioada respectivă a anulu i 
precedent .        

    
Numărul căsătoriilor înregistrate la oficiile stării civile în perioada respectivă  s-au micșorat cu 146 căsătorii sau cu 21,9 % , 

rata nupţialităţii constituind 5,2 căsătorii la 1000 locuitori. În acelaşi timp  a scăzut și numărul divorţurilor  cu 35 divorțuri sau 

cu 12,4 % , rata divorţialităţii constituind 2,5 divorţuri la 1000 locuitori. 

 
Evoluția proceselor demografice în ianuarie-decembrie 2017 se caracterizează prin următorii indicatori principali ai 

mișcării naturale a populației: 

 
Ianuarie-decembrie Ianuarie-decembrie 2017 

 în % față de ianuarie-
decembrie 2016 

2016 2017 1 

Născuți-vii, persoane 984 935 95.0 

Decedați, persoane 1244 1151 92.5 

din care, copii sub 1 an 10 5 50.0 

Sporul natural -250 -216 86.4 

Numărul căsătoriilor 521 517 99.2 

Numărul divorțurilor 248 213 85.9 
1 Date preliminare 
 

Conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie 2017 au fost înregistrați 935 născuți-vii, cu 5.0 la sută mai puțin 
comparativ cu perioada similară din anul precedent, rata natalității constituind 9.4 născuți-vii la 1000 locuitori.  
Numărul persoanelor decedate a fost de 1151, cu 7,5 % mai puțin comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2016, rata 
mortalității constituind 11,5 decedați la 1 000 locuitori.  
În ianuarie-decembrie 2017 au fost înregistrate 517 căsătorii, numărul acestora micșorându-se cu 4 în comparație cu 
ianuarie-decembrie 2016, rata nupțialității constituind 5,2 căsătorii la 1000 locuitori.  
Conform Hotărârilor Judecătorești numărul divorțurilor oficial înregistrate a fost de 213, cu 14,1 la sută mai puțin față de 
perioada corespunzătoare din anul trecut, revenind în medie 2,1 divorțuri la 1000 locuitori. 

 
Evoluția proceselor demografice în ianuarie-decembrie 2018 se caracterizează prin următorii indicatori principali ai 

mișcării naturale a populației: 



 

 
Ianuarie-decembrie Ianuarie-decembrie 2018 

 în % față de ianuarie-
decembrie 2017 

2017 2018 1 

Născuți-vii, persoane 935 840 89.8 

Decedați, persoane 1151 1191 103.5 

din care, copii sub 1 an 5 6 120.0 

Sporul natural -216 -351 162.5 

Numărul căsătoriilor 517 522 101.0 

Numărul divorțurilor 213 297 139.4 
1 Date preliminare 
 

Situația demografică în ianuarie-decembrie 2018 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității cu 10,2 la sută și 
o creștere a nivelului mortalității cu 3,5 la sută, de asemenea a fost înregistrată o creștere și a nivelului nupțialității și a  
divorțialității respectiv cu 1,0 % și 39,4 % la sută.  
Conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie 2018 au fost înregistrați 840 născuți-vii, cu 10,2 la sută mai puțin 
comparativ cu perioada similară din anul precedent, rata natalității constituind 8,4 născuți-vii la 1000 locuitori.  
Numărul persoanelor decedate a fost de 1191, cu 3,5 % mai mult comparativ cu perioada ianuarie-decembrie 2017, rata 
mortalității constituind 11,9 decedați la 1 000 locuitori.  

 
În ianuarie-decembrie 2018 au fost înregistrate 522 căsătorii, numărul acestora majorându-se cu 5 în comparație cu ianuarie-
decembrie 2017, rata nupțialității constituind 5,2 căsătorii la 1000 locuitori. Conform Hotărârilor Judecătorești numărul 
divorțurilor oficial înregistrate a fost de 297, cu 39,4 la sută mai mult față de perioada corespunzătoare din anul trecut, 
revenind în medie 3,0 divorțuri la 1000 locuitori. 
Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii. 
Vârsta medie a femeii la prima căsătorie, în anul 2018, a constituit 25,8 ani, iar la bărbaţi de 28,7 ani. Cei mai mulţi bărbaţi, 
care s-au căsătorit în anul 2018, aparţin grupului de vârstă 25-29 ani (37,9%), iar în cazul femeilor predomină căsătoriile la 
vârsta de 20-24 ani (36,5%). 
Căsătoriile de până la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: 10,2% din numărul căsătoriilor înregistrate în mediul rural au 
fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, faţă de 4,0% din căsătorii la femeile de aceeași vârstă, în mediul urban. 
Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2018, cele încheiate de persoane celibatare, au reprezentat 81%, atât pentru bărbaţi, cât 
şi pentru femei. Totodată, femeile mai des se recăsătoresc după divorţ decât bărbaţii. Ponderea femeilor recăsătorite fiind de 
18,0% comparativ cu 17,7% la bărbaţi. 

 
Situația demografică în ianuarie-decembrie 2019 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității și mortalității, 
respectiv cu 1,1  și 3,7 la sută ,de asemenea a fost înregistrată o micșorare și a nivelului nupțialității și divorțialității respectiv 
cu 6,7 % și 15,5%. 

 
Evoluția proceselor demografice în ianuarie-decembrie  2019 se caracterizează prin următorii indicatori 

principali ai mișcării naturale a populației: 
 

 
Ianuarie-decembrie Ianuarie-decembrie 2019 

 în % față de ianuarie-
decembrie 2018 

2018 2019 1 

Născuți-vii, persoane 840 831 98,9 

Decedați, persoane 1191 1147 96,3 

    

Sporul natural -351 -316 90,0 

Numărul căsătoriilor 522 487 93,3 

Numărul divorțurilor 297 251 84,5 
1 Date preliminare 
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Conform datelor preliminare, în ianuarie-decembrie  2019 au fost înregistrați 831 născuți-vii, fiind cu 1,1%  mai puțin 
comparativ cu perioada similară din anul precedent. 
Numărul persoanelor decedate a fost de 1147, cu 3,7 % mai puțin comparativ cu perioada ianuarie-decembrie  2018.  
În ianuarie-decembrie  2019 au fost înregistrate 487 căsătorii, numărul acestora micșorându-se cu 6,7% în comparație cu 
ianuarie-decembrie 2018. Conform Hotărârilor Judecătorești numărul divorțurilor  oficial înregistrate a fost de 251, cu 15,5 
la sută mai puțin față de perioada corespunzătoare din anul trecut. 

 
Evoluția proceselor demografice în ianuarie-martie 2020 se caracterizează prin următorii indicatori principali ai 

mișcării naturale a populației: 
 

 
Ianuarie-martie Ianuarie-martie 2020 

 în % față de ianuarie-martie 
2019 

2019 2020 1 

Născuți-vii, persoane 167 129 77,2 

Decedați, persoane 326 290 89,0 

din care, copii sub 1 an 1 1 100,0 

Sporul natural -159 -161 101,3 

Numărul căsătoriilor 82 87 106,1 

Numărul divorțurilor 66 71 107,6 

1 Date preliminare 

 
Conform datelor preliminare, în ianuarie-martie 2020 au fost înregistrați 129 născuți-vii, fiind cu 22,8% mai puțin 
comparativ cu perioada similară din anul precedent.  
Numărul persoanelor decedate a fost de 290, cu 11,0 % mai puțin comparativ cu perioada ianuarie-martie 2019.  
În ianuarie-martie 2020 au fost înregistrate 87 căsătorii, numărul acestora majorându-se cu 6,1% în comparație cu 
ianuarie-martie 2019. Conform Hotărârilor Judecătorești numărul divorțurilor oficial înregistrate a fost de 71, cu 7,6% mai 
mult față de perioada corespunzătoare din anul trecut. 
 
Situația demografică în ianuarie-martie 2020 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității și mortalității, 
respectiv cu 22,8 și 11,0 la sută ,de asemenea a fost înregistrată o majorare a nivelului nupțialității și divorțialității respectiv 
cu 6,1 % și 7,6%. 

Ratele miscarii naturale, Indicatori si Ani 

  2016 2017 2018 

 Municipiul Soroca 

Natalitate 9,8 9,4 8,4 

Mortalitate 12,4 11,5 11,9 

Spor natural -2,6 -2,2 -3,5 

Nuptialitate 5,2 5,2 5,2 

Divortialitate 2,5 2,1 3,0 



Ratele miscarii naturale, Indicatori si Ani 

  2016 2017 2018 

Mortalitate infantila 12,2 5,4 7,1 

 
Note : Unitatea de masura la 1000 locuitori 
Mortalitatea infantila la 1000 nascuti-vii 
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Migratia 
Migrația internă 2017 

 Numărul de sosiri: Numărul de plecări: Sporul migratoriu: 

 Municipiu Comune/sate Municipiu Comune/sate Urban Rural 

Total, persoane 210 346 237 584 -27 -238 
     inclusiv:       
Sub vârsta aptă de muncă (0-15 ani) 2 1 0 4 2 -3 
În vârsta aptă de muncă       

(femei 16-56, bărbați 16-61) 196 314 199 548 -3 -234 
Peste vârsta aptă de muncă       

(femei 57+, bărbați 62+)   12 31 38 32 -26 -1 

 
Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populației, în anul 2017, în raion au sosit 556 persoane și au plecat 
821 persoane, prin urmare sporul migratoriu a constituit -265 persoane.  
Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populației, în anul 2018, în raion au sosit 583 persoane și au plecat 
883 persoane, prin urmare sporul migratoriu a constituit -300 persoane.  

 

Migrația internă 2018 

 Numărul de sosiri: Numărul de plecări: Sporul migratoriu: 

 localități 
urbane 

localități 
rurale 

din localități 
urbane 

din localități 
rurale 

urban rural 

Total, persoane 264 319 283 600 -19 -281 

     inclusiv:       
Sub vârsta aptă de muncă (0-15 ani) 3 1 0 2 3 -1 
În vârsta aptă de muncă       

(femei 16-56, bărbați 16-61) 240 278 235 556 5 -278 
Peste vârsta aptă de muncă       

(femei 57+, bărbați 62+)   21 40 48 42 -27 -2 

Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populației, în anul 2018, în raion au sosit 583 persoane și au plecat 
883 persoane, prin urmare sporul migratoriu a constituit -300 persoane.  



 
Migrația internă pentru ianuarie-decembrie  2019 

 Numărul de sosiri: Numărul de plecări: Sporul migrator: 

 Municipiu Comune/sate Municipiu Comune/sate Urban Rural 

Total, persoane 249 466 365 782 -116 -316 
     inclusiv:       
Sub vârsta aptă de muncă (0-15 ani) 2 0 1 3 1 -3 
În vârsta aptă de muncă       

(femei 16-56, bărbați 16-61) 223 408 303 712 -80 -304 
Peste vârsta aptă de muncă       

(femei 57+, bărbați 62+)   24 58 61 67 -37 -9 

 
Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populației, în ianuarie-decembrie 2019, în raion au sosit 715 persoane 
și au plecat 1147 persoane, prin urmare sporul migrator a constituit -432 persoane. 

 

Migrația internă pentru ianuarie-martie 2020 

 Numărul de sosiri: Numărul de plecări: Sporul migratoriu: 

 localități 
urbane 

localități 
rurale 

din localități 
urbane 

din localități 
rurale 

urban rural 

Total, persoane 58 65 52 139 6 -74 
     inclusiv:       
Sub vârsta aptă de muncă (0-15 ani) 0 0 0 0 0 0 
În vârsta aptă de muncă       

(femei 16-56, bărbați 16-61) 54 58 41 135 13 -77 
Peste vârsta aptă de muncă       

(femei 57+, bărbați 62+)   4 7 11 4 -7 3 

 
Conform datelor furnizate de către Registrul de Stat al Populației, în ianuarie-martie 2020, în raion au sosit 123 persoane 
și au plecat 191 persoane, prin urmare sporul migrator a constituit -68 persoane. 

Forța de muncă  
Câstigul salarial mediu lunar, Ani si Trimestre 

  

2016 2017 2018 2019 

Anual Anual Anual Anual 

Raionul Soroca 3 884,3 4 359,5 4 765,3 5 388,4 

Note: Unitatea de masura Lei 
 

 
 În luna decembrie  a anului 2016, remunerarea medie a unui salariat în raion a fost de 4382,2 lei, înregistrând o creştere cu 
10,9  % faţă de luna decembrie a anului trecut .În sfera bugetară salariul mediu a constituit 3874,9 lei, şi a crescut 
aproximativ cu 2,1 % faţă de perioada similară a anului trecut.  



 
Câştigul  salarial mediu  din raion al unui salariat în decembrie 2016 a atins 4382,2 lei, cu 10,9 % mai mult faţă de luna 
decembrie 2015. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 3874,9 lei , fiind de asemenea în creştere cu 2,1 % faţă de 
perioada similară a anului trecut.  

 
Salariul mediu lunar al unui angajat pe tipuri de activităţi economice în luna decembrie 2015-2016 

 

Genurile de activitate  
decembrie  

2016 

 
decembrie 

2016 

% 
decembrie 
2016 față 

de 
decembrie. 

2015 
 

Sfera 
bugetară 

decembrie 
2016 

Sfera 
bugetară 

decembrie 
2015 

      % 
decembrie 
2016 față 

de 
decembrie. 

2015 
 

 Total 4382,2 3952,5 110,9 3874,9 3795,4 102,1 

Agricultura, silvicultura şi pescuit  4740,9 3428,6 138,3    

Industrie 4732,3 4447,4 106,4    

Administraţia publică și sistemul de 
apărare, asigurări sociale obligatorii 5248,1 4669,5 112,4 5248,1 4669,5 112,4 
Învăţământ 3644,4 3724,6 97,8 3644,4 3739,2 97,5 

Alte activităţi și servicii 4145,2 3627,9 114,3 2788,0 2834,2 98,4 

     Notă: Unitatea de măsură, Lei           
                                                                                                                                       

Şomajul înregistrat. Conform datelor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă numărul şomerilor înregistraţi  în raion de 
la începutul anului 2016 era de 1849  persoane , din care 884 ( 47,8 % din total ) constituie femeile . 
Din numărul total de şomeri  înregistraţi , majoritatea o constituie persoanele în vârstă de la 30 până la 49 ani – 870 
persoane, din care femei - 441 ( 50,7 % din total ). 
Pe parcursul anului 2016 au fost plasaţi în câmpul muncii 647 persoane din şomerii înregistraţi , 3135  şomeri au beneficiat 
de servicii de informare şi consiliere profesională , iar 55 şomeri au fost ocupaţi la lucrări publice şi toţi au beneficiat de 
îndemnizaţii lunare .  

 
Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2017 a fost de 4547,9 lei, sporind față de 
aceeași perioadă a anului precedent cu 12,2 %, și neatingând media pe țară cu 25,6 %.  
Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 1 ianuarie 
2018 a constituit 1121 persoane, micșorându-se cu 8,2 la sută comparativ cu 1 ianuarie 2017. Numărul șomerilor aflați la 
evidență la 1 octombrie 2017 a fost de 882 persoane. 
În trimestrul IV 2017, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 4547,9 lei, în creștere cu 12,2% 
față de trimestrul IV 2016 și cu 25,6% mai mic comparativ cu câștigul salarial mediu pe țară (6113,6 lei).  
În sfera bugetară în trimestrul IV 2017 salariul mediu lunar a constituit 4264,0 lei, cu 12,1% mai mult față de trimestrul IV  
2016, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit 4721,4 lei și s-a mărit cu 11,9% față de cel înregistrat în 
aceeași perioadă a anului trecut. 

 
Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2017, pe activități economice1 

Activități economice Lei 
În % față de:  

trimestrul IV 2016 trimestrul III 2017 

Total economie 4547,9 112,2 101,4 
Agricultură, silvicultură și pescuit 3557,6 94,5 90,6 
Industrie 4715,9 107,6 98,2 
Administrație publică și sistemul de 
apărare; asigurări sociale 
obligatorii 

5625,2 116,8 108,1 

Învățământ 4189,6 113,5 96,9 
Alte activități de servicii 4749,2 123,3 110,9 

Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de 
numărul de salariați, care își au sediul central în raionul Soroca. 

 

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 31 decembrie 2017 în căutarea unui loc de muncă 
se aflau 1121 şomeri înregistraţi. Din numărul total de şomeri, 50,8 la sută o constituie femeile. Circa 3,2% din șomerii 



înregistrați de la începutul anului beneficiază de ajutor de şomaj, mărimea medie a căruia a fost în luna decembrie  2017 de 
1318,94 lei. La un loc liber de muncă, anunţat de către întreprinderi, reveneau în medie 3,0 șomeri. 

 
În trimestrul IV 2018, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 5132,2 lei, în creștere cu 12,8% 
față de trimestrul IV 2017 și cu 26,6% mai mic comparativ cu câștigul salarial mediu pe țară (6987,5 lei).  

În sfera bugetară în trimestrul IV 2018 salariul mediu lunar a constituit 5036,8 lei, cu 18,1% mai mult față de trimestrul IV  
2017, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit 5197,3 lei și s-a mărit cu 10,1% față de cel înregistrat în 
aceeași perioadă a anului trecut. 

 
Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2018, pe activități economice1 

Activități economice Lei 
În % față de:  

trimestrul IV 2017 trimestrul III 2018 

Total economie 5132,2 112,8 106,2 
Agricultură, silvicultură și pescuit 4489,6 126,2 105,4 
Industrie 5291,0 112,2 100,8 
Administrație publică și sistemul de 
apărare; asigurări sociale 
obligatorii 

6376,8 113,4 111,1 

Învățământ 4945,0 118,0 104,3 
Alte activități și servicii 4963,6 104,5 112,7 

Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de 
numărul de salariați, care își au sediul central în raionul Soroca. 

 

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 31 decembrie 2018 în căutarea unui loc de 
muncă se aflau 1191 şomeri înregistraţi. Din numărul total de şomeri, 47,6 la sută o constituie femeile. Circa 3,7% din 
șomerii înregistrați de la începutul anului beneficiază de ajutor de şomaj, mărimea medie a căruia a fost în luna 
decembrie  2018 de 1619,41 lei. La un loc liber de muncă, anunţat de către întreprinderi, reveneau în medie 3,4 șomeri. 

 
În trimestrul IV 2019, câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat a fost de 5605,5 lei, în creștere cu 9,2 
% față de trimestrul IV 2018 și cu 28,3% mai mic comparativ cu câștigul salarial mediu pe țară (7813,1 lei).  

În sfera bugetară în trimestrul IV 2019 salariul mediu lunar a constituit 5571,8 lei, cu 10,6% mai mult față de trimestrul IV 
2018, iar în sectorul economic (real) acest indicator a constituit 5628,0 lei și s-a mărit cu 8,3% față de cel înregistrat în 
aceeași perioadă a anului trecut. 

 
Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2019, pe activități economice1 

Activități economice Lei 
În % față de:  

trimestrul IV 2018 trimestrul III 2019 

Total economie 5605,5 109,2 102,4 
Agricultură, silvicultură și pescuit 4724,5 105,2 98,3 
Industrie 5622,4 106,3 99,9 
Administrație publică și apărare; 
asigurări sociale obligatorii 

6247,3 98,0 95,9 

Învățământ 5775,4 116,8 100,2 
Alte activități și servicii 5693,1 114,7 112,8 

Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de 
numărul de salariați, care își au sediul central în raionul Soroca 

 
Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 31 decembrie 2019 în căutarea unui loc de 
muncă se aflau 987 şomeri înregistraţi. Din numărul total de şomeri, 46,5 la sută o constituie femeile. La un loc liber de 
muncă, anunţat de către întreprinderi, reveneau în medie 3,4 șomeri. 
Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul I 2020 a fost de 5571,3 lei, sporind față de aceeași 
perioadă a anului precedent cu 8,7 %, și neatingând media pe țară cu 27,0 %. 
Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 31martie 
2020 a constituit 1038 persoane, micșorându-se cu 17,3 la sută comparativ cu 31 martie 2019. Numărul șomerilor aflați 
la evidență la 1 ianuarie 2020 a fost de 987 persoane. 
 
 



Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul I 2020, pe activități        economice1 

Activități economice Lei 
În % față de:  

trimestrul I 2019 trimestrul IV 2019 

Total economie 5571,3 108,7 99,4 
Agricultură, silvicultură și pescuit 4792,5 116,8 101,4 
Industrie 5286,8 111,0 94,0 
Administrație publică și apărare; 
asigurări sociale obligatorii 

6937,5 102,3 111,0 

Învățământ 6251,7 108,0 108,2 
Alte activități de servicii 5138,6 107,3 90,3 

1 Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de 
numărul de salariați, care î-și au sediul central în raionul Soroca. 

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la 31 martie 2020 în căutarea unui loc de muncă 
se aflau 1038 şomeri înregistraţi. Din numărul total de şomeri, 47,9 la sută o constituie femeile. Circa 4.0% din șomerii 
înregistrați la finele perioadei de raportare beneficiază de ajutor de şomaj. La un loc liber de muncă, anunţat de către 
întreprinderi, reveneau în medie 10,7 șomeri. 

  Sursa datelor: Ministerul Sanatatii, Biroul National de Statistica, Direcției statistică Soroca și datele statisticii curente 
privind mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei. 

 
Analiza SWOT, populația. 

                 PUNCTE TARI                         PUNCTE SLABE 

 
 Echilibru de sexe la nivelul  populației din 

raion ; 
 Ponderea înaltă a  populației în vârstă 

aptă de muncă; 
 Creșterea productivității muncii și costul 

relativ redus al forței de muncă; 
 Condiții agroclimaterice favorabile pentru 

populație. 

 
 Tendințe demografice negative și îmbătrânirea 

populației; 
 Menţinerea ratei înalte a  migraţiei populaţiei apte de 

muncă; 
 Tendințe de scădere a numărului de locuitori și creșterii 

procesului migrațional; 
 Principalul factor de impulsionare pentru migranții 

moldoveni rămâne a fi în continuare emigrarea pentru 
scopuri economice, în special din cauza salariilor mici oferite 
pe piața muncii din țară; 
 Neconcordanță între cerere și ofertă pe piața muncii. 

                 OPORTUNITĂȚI                           RISCURI 

 
 Corelarea politicilor în domeniul ocupării 

forței de muncă cu alte politici din domeniul 
socio-economic; 
 Promovarea şi implementarea politicilor ce 

ţin de sănătatea publică, inclusiv de sănătatea 
mamei şi copilului; 
 Asigurarea maternităţilor raionale cu 

aparataj medical în acordarea ajutorului de 
urgenţă în naştere şi pentru nou-născut şi celui 
de îngrijire; 
 Asigurarea accesului liber al adolescenţilor 

la serviciile de sănătate prietenoase tinerilor, 
fără discriminare, pentru a satisface necesităţile 
lor reproductive, luând în considerare dreptul la 
intimitate, confidenţialitate şi consimţămînt 
informat; 
 Diminuarea șomajului prin corelarea între 

cerere și ofertă pe piața forței de muncă. 

 
 Scăderea nivelului de trai al populației; 
 Impactul socio-economic al crizei provocat de COVID 19; 
 Impact major asupra bunăstării emoționale, calității 

comunicării și performanțelor școlare a copiilor, mai ales în 
familiile numeroase în urma măsurilor de carantină; 
 Migrația continua a populației economic active; 
 Deteriorarea standardelor de trai al populației. 

 
Probleme generale: 
 Adaptarea omului  la noua realitate a Pandemiei de COVID-19 , care a scos în evidență o serie de eșecuri și 

slăbiciuni pe care le are Republica Moldova din punct de vedere al maturității politice și civice a societății 
moldovenești în ansamblu. Modernizarea – în toate aspectele, inclusiv tehnologică și culturală – și de o resetare 
socio-economică urgentă; 

 Lipsa unor campanii de informare cu privire la modul sănătos de viaţă, îndeosebi în mediul rural; 



 
Necesități de dezvoltare: 
 Asigurarea fiecarui   sector teritorial din raion cu servicii de sănătate prietenoase tinerilor; 
 Dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor necesare copiilor și tinerilor pentru integrarea cât mai organică 

în viața comunitară și pe piața forței de muncă reieșind din imperativele dezvoltării durabile; 
 Promovarea mai activă a modului sănătos de viață, inclusiv la locul de muncă și în spațiile publice, practicării 

sportului, plimbatului și petrecerii timpului în aer liber; 
 Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel local, cu accent pe grupurile vulnerabile identificate, în domeniul angajării în 

câmpul muncii; 
 Gestionarea eficientă a problemelor de îmbătrânire demografică, integrarea în strategiile de dezvoltare a obiectivelor 

de adaptare la schimbările în structura populaţiei şi de ameliorare a indicatorilor calitativi ai capitalului uman. 
 
 
4.   DEZVOLTAREA ECONOMICĂ                                                                                                                                                                                                                                                        

4.1 Mediul de afaceri 

Structura entităților înregistrate la data de 01.01.2020 a raionului Soroca este următoarea:  36,1% gospodării țărănești; 
23,9% societăți cu răspundere limitată; 19,5% întreprinderi individuale; 5,9% asociații obștești; 2,9% instituții publice și 
11,7%  alti agenți cu diferite forme juridice. 

Numărul entităților înregistrate, pe forme juridice se prezintă după cum urmează: 

Nr.d/r Denumirea Unități 

2016 2017 2018 2019 

1 Întreprinderi individuale 678 700 731 761 

2 Societați în comandită 2 2 2 2 

3 Gospodării  țărănești (de fermieri) 1277 1332 1374 1407 

4 Societăți pe acțiuni  14 14 14 14 

5 Societăți pe acțiuni de tip închis 9 9 9 9 

6 Societăți pe acțiuni de tip deschis 9 9 9 9 

7 Societăți cu răspundere limitată 762 824 883 931 

8 Cooperative de producere 52 52 52 52 

9 Cooperative de întreprinzător 7 7 7 8 

10 Cooperative de consum 13 13 13 13 

11 Întreprinderi de stat 5 5 5 5 

12 Întreprinderi municipale 23 24 24 24 

13 Alte întreprinderi  2 2 3 3 

14 Uniuni de persoane juridice   1 1 

15 Asociații  3 3 3 3 

16 Holdinguri  1 1 1 1 

17 Instituții  6 7 7 7 

18 Instituții private 2 2 2 4 

19 Instituții publice 112 112 114 114 

20 Administrații municipale 3 3 3 3 

21 Asociații obștești 216 220 224 230 

22 Asociații religioase 76 78 78 78 

23  Partide  s.a. org.social-politice 3 3 3 3 

24 Fundații 3 4 4 4 

25 Sindicatele  52 52 52 52 

26 Patronate  2 2 2 2 

27 Birouri asociate de avocați 2 2 2 2 

28 Alte organizații necomerciale 12 12 12 12 

29 Alte forme de asociații 37 38 41 42 

30 Birouri individuale de avocați 15 15 15 15 

31 Reprezentanțele întrep. nerezidente 1 1 1 1 

32 Activități independența P/F  42 53 67 

33 Pers. pract.activ. profesion. ( birouri 
notariale) 

16 17 20 20 

34 Total  3415 3607 3764 3899 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Direcția de Servire Fiscală Soroca 



 

Pe ansamblul anilor 2016-2019 numărul entităților a crescut cu circa 484 unități (12,4%), înregistrând unul dintre cele 

mai mari sporuri în profilul raional în ultimii 8 ani.                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

Structura sectorului antreprenorial conform dimensiunii întreprinderilor 
      

Total Mari Mijlocii Mici Micro 

Numărul de 
întreprinderi 

Numărul de 
întreprinderi 

Numărul de 
întreprinderi 

Numărul de 
întreprinderi 

Numărul de 
întreprinderi 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

652 694 786 10 12 12 23 21 19 73 90 74 546 571 681 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Direcția de Servire Fiscală Soroca 

 

     Din numărul total de întreprinderi, înregistrate în raion în 2018, circa 98% sunt întreprinderi Mici Mijlocii (IMM). 
Microântreprinderile continuă să reprezinte majoritatea întreprinderilor, păstrându-și cea mai mare pondere (86,7%), fiind 
urmate de întreprinderile mici (9,4%) și cele mijlocii (2,4%) și doar 1,5% din total se situează în categoria întreprinderilor 
mari. În perioada anilor 2016-2018, numărul companiilor a sporit cu 20% de întreprinderi, de la 652 la 786 unităţi.           
Creşterea s-a produs, preponderent, ca urmare sporirii numărului de microântreprinderi de la 546 la 681 de unităţi. Mai mica 
a fost evoluţia întreprinderilor  mari, numărul acestora a sporit cu 2 întreprinderi. În privința întreprinderilor mici   în 2017 a 
crescut cu 17 unități,  în schimb în 2018 a scăzut cu 16 unități.  Numărul întreprinderilor mijlocii s-a redus în perioada  
analizată cu 4 unităţi.  

 
 

Structura întreprinderilor pe clase de mărime. 
 

 
 

 
 
 



 

Total Mari Mijlocii Mici Micro 

Numărul mediu de 
personal 

Numărul mediu de 
personal 

Numărul mediu de 
personal 

Numărul mediu de 
personal 

Numărul mediu de 
personal 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

8 208 8 829 8 023 3 157 3 547 3 412 2 371 2 219 1 590 1 397 1 725 1 504 1 283 1 338 1 517 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică 
 
 

IMM-urile din sectoarele economice sunt principalul furnizor de locuri de muncă angajând peste 57% din numărul total de 
salariați. Modul de distribuție a numărului de salariați pe clase de IMM-uri arată o contribuție neuniformă la crearea locurilor 
de muncă a celor trei clase de mărime. Cel mai mare număr de angajați este înregistrat la întreprinderile mijlocii (19,8%), fiind 
urmat de cele micro(18,9%) și mici(18,7%). 
Sub aspect al activităţilor desfăşurate, majoritatea IMM-urilor sunt concentrate în sectorul 
comerțului 36,8%,  urmat de sectorul agricultură  21,1% , sectorul industria prelucrătoare 11,3% și  semnificativ mai mici în 
tranzactii imobiliare și construcții. Numărul întreprinderilor prestatoare de servicii destinate, în special mediului de afaceri, este 
unul foarte mic, totodată aici se includ diverse servicii necesare în desfăşurarea afacerilor: servicii contabile, de audit, juridice, 
arhitecţi etc. 
 
 

Activități 
Numărul de întreprinderi 

2015 2016 2017 2018 

Total pe activități 655 652 694 786 

Agricultura, silvicultura și pescuit 101 115 135 166 

Industria extractivă 9 9 9 8 

Industria prelucrătoare 83 80 83 89 

Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă 
și aer condiționat .. 1 1 2 

Distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 4 3 3 5 

Construcții 24 24 26 31 

Comerț cu ridicata și cu amanuntul; 
intreținerea si repararea 
autovehiculelor și a motocicletelor 247 249 261 289 

Transport și depozitare 30 27 30 40 

Activități de cazare și alimentație 
publică 35 27 26 31 

Informații și comunicații 13 12 11 9 

Activități financiare și asigurări 8 10 11 13 

Tranzacții imobiliare 44 42 39 38 

Activități profesionale, știintifice și 
tehnice 17 19 18 19 

Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport 5 6 8 11 

Invatamânt 6 6 7 7 

Sănătate și asistență socială 20 14 16 14 

Arta, activități de recreere și de 
agreement 2 2 5 8 

Alte activități de servicii 7 6 5 6 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică 

 
 
 
 
 
 



 
 
Rezultatele financiare ale întreprinderilor  
Veniturile din vânzări a agenților economici activi din raion, au constituit în anul 2018  -  2 821,79 mil. lei.  În perioada 

2016-2018 acest indicator a fost în creștere  cu 27,5%.  Un rol important la sporirea veniturilor din vînzări la nivel de ra ion 

s-a produs ca urmare unei creşteri mai accelerate a veniturilor companiilor locale. 

 

 

Activitatea și poziția financiară a agenților economici dupa activități economice pe raion, Activități economice, 
Indicatori si Ani 

 

Activitatea Venituri din vânzari, milioane lei 

2015 2016 2017 2018 

Total pe activități 2 104,47 2 212,36 2 646,46 2 821,79 

Agricultura, silvicultura si pescuit 383,32 483,31 601,68 584,76 

Industria extractivă 75,22 90,21 96,20 80,87 

Industria prelucratoare 685,30 677,25 768,28 857,37 

Producția și furnizarea de energie electrică si termica, 
gaze, apa calda si aer conditionat 0,00 0,04 0,12 0,15 

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 50,97 60,19 67,44 73,33 

Construcții 97,72 78,43 134,45 218,71 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întretinerea și 
repararea autovehiculelor și a motocicletelor 598,42 621,24 743,02 731,43 

Transport și depozitare 73,57 60,66 74,18 92,35 

Activități de cazare și alimentație publica 23,67 21,93 21,61 24,85 

Informații și comunicații 5,46 5,95 5,66 4,44 

Activități financiare și asigurări 5,74 6,86 7,92 6,79 

Tranzacții imobiliare 6,54 8,88 11,29 26,90 

Activități profesionale, știintifice și tehnice 4,41 3,32 4,89 3,36 

Activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport 2,50 2,26 3,73 6,66 

Invățământ 1,34 1,07 1,46 1,87 

Sănătate și asistență socială 89,14 88,89 102,20 102,63 

Arta, activității de recreere și de agrement 1,06 1,52 2,07 4,29 

Alte activitați de servicii 0,09 0,35 0,26 1,04 

 
 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică. 

 

 
În anul 2018 au fost înregistrate 97 întreprinderi din industria extractivă (8) și prelucrătoare (89), totodată reprezentând 
activitatea financiară a veniturilor din vînzări circa 80,87 mil.lei din industria extractivă și 857,37 mil.lei din industria 
prelucrătoare. 
Industria prelucrătoare este domeniu de activitate reprezentativ pentru întreprinderi, deținând o pondere de 11,3% din 
numărul total de întreprinderi. Totodată, acest sector a avut un progres în perioada 2016-2018, înregistrând o creștere de 
9 unități în ceea ce privește numărul de întreprinderi.  Proporțional cu creșterea numărului de întreprinderi a crescut și 
poziția financiară cu180,12 mln. lei. 
În industria extractivă avem o scădere de o unitate în anul 2018 și totodată o descreștere de 9,34 mln lei față de 2016.  
 



                                     
 
După industria prelucrătoare comerțul  rămâne principalul sector economic, având o pondere de 25,9% din venitul din 
vinzari pe activități.  La nivelul anului 2018 valoarea venitului din vânzări cu ridicata și cu amănuntul, realizată de 
întreprinderile raionale, a fost de 731,43 milioane lei. În ceea ce privește tendința de evoluție a cifrei de afaceri în 
comerțul cu amănuntul este înregistrată o creștere cu 25% în anul 2019 față de anul 2018.   
Analiza sectorială indică al treilea loc din valorile venituri din vînzări, explicabilă prin specificul acestei activități, care 
rulează venituri din vânzări mari cu un număr mai mic de personal, ceea ce demonstrează un grad satisfăcător de 
tehnologizare a întreprinderilor din sectorul productiv. 
 
Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii îi revine un rol important în dezvoltarea economică a raionului. 
Pentru susținerea micului bussines, au fost fondate de CR și activează: 

- Centrul de resurse pentru tineret ”Dacia” (din 2003), care se ocupă în special cu atragerea surselor pentru diferite 
activități sociale și economice. Astfel se organizează concursuri de idei de afaceri, care sânt susținute financiar la 
inițierea lor (în special pentru păturile social vulnerabile).  

- Incubatorul de afaceri din Soroca (din 2009) în baza parteneriatului dintre ODIMM, PAT Entranse to New Markts și 
CR Soroca.  
În cadrul IP „IAS” pe parcursul anilor 2016-2019 au activat 25 întreprinderi din: sfera de producere - industria uşoară; 
industria lemnului; industria poligrafică; confecţionarea mobilei din MDF, DSP; din sfera serviciilor - publicitate; companie 
de exportarea fructelor; foto – video; publicarea ziarului ;servicii juridice; executarea lucrărilor în domeniul construcţiilor; 
salon de fitnes; agenţie de turism; amenajări de spaţii verzi; prelucrarea datelor personale, servicii din domeniul 
cadastral, alimentaţie publică. Din aceste 25 companii 15 au absolvit programa de incubare şi activează pe piaţa 
Moldovei, cît şi în afara ei. 
În perioada nominalizată rezidenţii incubatorului au creat 45 locuri noi de muncă, au atins o cifră de afacere în mărime 
de 40 mln. lei. Impactul economic pozitiv asupra dezvoltării regiunii, constă în faptul că rezidenţii incubatorului pe 
parcursul perioadei nominalizate au achitat în jur de 14 mln lei salarii angajaţilor, au achitat impozite în mărime de 7 mln 
lei.Parte componentă a perioadei de incubare a companiilor constituie și spectrul de servicii profesionale de sprijinire a 
întreprinderilor. Serviciile date sunt oferite de echipa de management a incubatorului, în cazul cînd un există expertiză 
suficientă în cadrul incubatorului , se recurge la firme de consultanţă specializate. 
Pandemia COVID-19 a produs efecte inedite asupra mediului de afaceri din Moldova și respectiv în raionul Soroca. 
Aproape toate sectoarele economiei tradiționale au suferit semnificativ, în mare parte datorită măsurilor restrictive 
impuse la nivel global, național și regional, care au dus la o scădere masivă a veniturilor întreprinderilor. În cazul dat 
incubatorul de afaceri, nu în ultimul rînd, înregistrează consecințe negative atât pe plan financiar, cât și organizațional. 
Instrumentul de suport dat vine cu noi posibilități de susținere a incubatorului pentru ași atinge obiectivul de bază al său 
– crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării și creșterii ÎMM. În cazul unei crize fără precedent, incubatorul de 
afaceri trebuie să identifice soluții de urgență pentru a continua activitatea companiilor incubate și de a atrage noi 
rezidenți. 
Pe teritoriul raionului activează și alte instituții, care au menirea de a acorda ajutor micului business și anume: 
- Camera de Comerț și Industrie fil.Soroca; 
- Asociația producătorilor agricoli Teragronord; 
- Asociația oamenilor de afaceri Pro Bussines Nord; 
- Federația Natională a Fermierilor fil. Soroca. 
Camera de Comerț  și  Industrie a Republicii Moldova are  încheiat un Acord  de Colaborare cu  Consiliul  Raional 
Soroca. Anual sunt organizate în parteneriat  mai multe evenimente: 
- Expo-târg  „Un gînd frumos pentru voi stimate doamne”; 
- Antreprenorul Anului; 
- “Produs de Soroca”; 
- “Festivalul Național al Marului”; 
- “Iarmarocul de Crecun”; 
- “Cel mai bun vin de casa”. 



 
Analiza SWOT.  

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

 Unul din cel mai desvoltat raion din 
RDN din punct de vedere economic; 

 Evoluția demografică pozitivă a 
mediului de afaceri; 

 Existența spațiilor de producere;  
 Incubator de Afaceri dezvoltat; 
 Întreprinderi cu participarea capitalului 

străin funcționale; 
 Infrastructura de afaceri relativ 

dezvoltată și funcțională; 
 Sistem dezvoltat al învățământului 

mediu de specialitate, profesional-
tehnic; 

 Resurse de materii prime (materii de 
construcții, produse agroalimentare); 

 Evoluția pozitivă a venitului din vânzări. 

 Piața de desfacere cu capacitate redusă; 
 Utilaj industrial învechit; 
 Necorespunderea cererii şi ofertei pe piaţa muncii; 
 Împlementarea redusă a sistemelor de calitate; 
 Lipsa căii ferate și a aeroportului; 
 Nivel redus al culturii antreprenoriale; 
 Slaba cunoaştere a tehnicilor de export/acces pe 

pieţe externe şi cota redusă la export; 
 Număr redus de IMMuri în zonele defavorizate și în 

mediul rural; 
 Lipsa locurilor de muncă în mediul rural. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Posibilitatea dezvoltării afacerilor 
inovaționale prin accesarea 
resurselor din diferite programe de 
finanțare; 

 Programe de motivare a tinerilor 
specialiști în stimularea dezvoltării 
activității antreprenoriale; 

 Atragerea investitorilor externi 
 Proceduri facile pentru înregistrarea 

IMM; 
 Existența Strategiilor, programelor de 

stat pentru susținerea IMM-urilor 
 Dezvoltarea parteneriatul public-privat 

сu participarea IMM-urilor în condiţii 
de subcontractare 

 Ecologizarea IMM-urilor. 

 Invadarea pieței cu produse din import; 
 Dependența de importul resurselor energetice; 
 Prevalarea importului asupra exportului;   
 Migrația sporită a tinerilor; 
 Calamități naturale; 
 Ratele înalte ale dobândei la creditele bancare; 
 Conexiunea slabă între cercetare, educație și mediul 

de afaceri. 

 
Ca urmare analizei efectuate, atât în baza datelor statistice privind activitatea industrială a raionului cât şi a grupului de 
lucru desfăşurat cu reprezentanţii mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice locale au fost identificate o serie de 
constrângeri care limitează valorificarea potenţialului local de producere. 
 
Probleme generale: 
Insuficiența surselor financiare proprii și procent mare la obținerea creditelor; 
Migrația cadrelor calificate; 
Costuri mari la resursele energetice; 
Situația politică și legislația instabilă; 
Insuficiența personalului capabil să atragă investiții străine; 
Lipsa pieţei de desfacere; 
Tendinţă redusă de dezvoltare a afacerilor în mediul rural; 
Capacitatea redusă de asociere a producătorilor; 
Caracterul limitat al informaţiilor statistice care reflectă activitatea economică, din cauza problemelor de colectare a 
datelor statistice. 
 
Necesitățile de dezvoltare 
1.   Ameliorarea accesului la finanţare, inclusiv: 
 Atragerea în raion a investitorilor (pregătirea setului de proiecte investiţionale şi promovarea acestora cu susţinerea 

OAP; organizarea forumurilor investiţionale raionale sau regionale);  
 Instruirea antreprenorilor (spre exemplu: referitor la procedura de obţinere a creditelor, elaborarea planurilor de 

afaceri, alte abilităţi de atragere a mijloacelor financiare); 
 Remedierea gradului de informare a antreprenorilor privind posibilităţile de finanţare preferenţială (inclusiv proiecte 

ale ODIMM, programe de cooperare transfrontalieră, alte proiecte ale donatorilor străini); 



 Acordarea asistenţei antreprenorilor în elaborarea proiectelor investiţionale (spre exemplu, pentru cele mai bune 
proiecte, care au câştigat concursul raional,  APL va căuta susţinere financiară din partea donator ilor externi – prin 
intermediul ODIMM, JICA, programe europene…sau APL să caute interese  comune cu furnizorii de servicii de 
afaceri, care activează în ţară, raion);  

 Promovarea imaginii raionului, atractive pentru investitori (drept acţiune va fi elaborarea strategiei de branding 
raional şi regional, şi altele). 

2.  Îmbunătăţirea accesului la informaţie, inclusiv: 
 Susţinerea activităţii instituţiilor, care oferă servicii informaţionale antreprenorilor pe întreg teritoriul raionului; 
 Identificarea necesităţilor întreprinderilor privind cele mai solicitate tipuri de informaţie (prin intermediul studiilor sau a 

unui dialog bine organizat cu mediul de afaceri); 
 Crearea unei baze de date a instituţiilor, interesate în informaţii de afaceri (APL, asociaţii de afaceri şi antreprenori 

activi), care poate fi un element al unei platforme electronice, create în scopul atractivităţii investiţionale a raionului 
Soroca; 

 Identificarea celor mai potrivite canale de distribuţie a informaţiei pentru instituţiile şi persoanele interesate; 
 Informarea antreprenorilor privind principalele oportunităţi ale mediului de afaceri, în special, privind posibilităţile de 

finanţare bancară; programele de susţinere a IMM-urilor, care activează în ţară/raion; potenţialii parteneri/investitori 
străini, interesul acestora faţă de raion; privind legislaţia altor ţări, care prezintă interes deosebit pentru antreprenorii 
raionului; standardele de calitate a bunurilor şi serviciilor din alte ţări, care prezintă interes strategic pentru mediul de  
afaceri din raion. 

3. Remedierea formării profesionale a personalului din cadrul întreprinderilor,inclusiv: 
 Reorientarea sistemului educaţiei profesionale din raion asupra necesităţilor întreprinderilor, inclusiv: 
 Identificarea necesităţilor întreprinderilor referitor la personalul de anumite specialităţi şi calificări; 
 Deschiderea în cadrul şcolilor profesionale a specialităţilor (grupe) necesare raionului; 
 Utilizarea posibilităţilor donatorilor pentru susţinerea şcolilor profesionale; 
 Parteneriate între instituţiile de învăţămînt şi companii ; 
4.   Instruirea antreprenorilor în vederea obţinerii competenţelor de creare şi dezvoltare a afacerilor proprii, inclusiv: 
 Predarea în şcoli, licee, colegii în cadrul disciplinelor economice a competenţelor practice de creare şi dezvoltare a 

afacerilor proprii; 
 Organizarea vizitelor la întreprinderile, care utilizează tehnica, tehnologiile avansate, organizarea modernă a 

producerii, pentru elevii din clasele superioare şi licee; 
 Solicitarea antreprenorilor de succes în şcoli, organizarea întrunirilor dintre aceştia şi elevi; 
 Ridicarea nivelului educaţiei în afaceri, inclusiv prin organizarea în raion a seminarelor ODIMM; 
 Promovarea istoriilor de succes în afaceri, bazate pe cunoştinţe; 
 Acordarea atenţiei deosebite antreprenorilor potenţiali şi celor începători, tinerilor, femeilor (spre exemplu, pentru 

tineri: o activitate specială cu studenţii şcolilor profesionale, colegiilor şi liceelor – examinarea problemelor de 
predare a cursurilor de economie/afaceri, orientarea lor practică; asistenţă în dotarea şcolilor profesionale, asistenţă 
în organizarea practicii de producere la întreprinderi, etc.). 

5.  Dezvoltarea dialogului : 
 Implicarea antreprenorilor în procesul de examinare şi adoptare a deciziilor, care se referă la dezvoltarea mediului de 

afaceri, la toate nivelele de  administrare, inclusiv: 

- Întruniri lunare a funcţionarilor APL cu antreprenorii pentru examinarea problemelor acestora; 

- Crearea Consiliilor de antreprenori pe lângă OAP la toate nivelele; 

- Crearea unei baze de date a asociaţiilor de afaceri; selectarea deschisă a acelor asociaţii, care sunt  interesate 
şi capabile de a reprezenta interesele diferitor grupe de întreprinderi; 

 Asigurarea unei mai mari transparenţe în activitatea APL; 
 Susţinerea consolidării comunităţii de afaceri prin crearea şi consolidarea asociaţiilor de afaceri; 
6.   Susţinerea cooperării întreprinderilor şi creării/consolidării asociaţiilor de afaceri,inclusiv: 
 Stabilirea/consolidarea relaţiilor dintre IMM-uri, precum şi dintre IMM-uri şi companiile mari (spre exemplu, 

organizarea la nivel de raion a forumurilor/întrunirilor antreprenorilor dintr-un sector sau a celor reuniţi printrun lanţ 
tehnologic unic pentru a găsi interese şi strategii comune; promovarea printre antreprenori a necesităţii de reunire a 
eforturilor, care să permit creşterea potenţialului lor; dezvoltarea parteneriatului public-privat cu întreprinderile mari, 
în bază de subcontracte cu IMM-urile raionului, etc.); 

 Susţinerea consolidării comunităţii de afaceri prin crearea şi consolidarea asociaţiilor de afaceri. 
 Studierea posibilităţilor de creare a clusterelor şi holdingurilor în raion; 
 Asigurarea activităţii de lobby în adoptarea documentelor normative privind clusterele şi holdingurile; 
 Organizarea elaborării setului de documente, care să faciliteze cooperarea întreprinderilor, inclusiv pentru crearea 

clusterelor şi holdingurilor, care contribuie la asocierea întreprinderilor raionului; 
7.  Dezvoltarea cooperării internaţionale, în special, a celei transfrontaliere, inclusiv: 
 Susţinerea creării instituţiei, care acordă servicii întreprinderilor, implicate în cooperarea internaţională, inclusiv 

transfrontalieră; 
 Instruirea antreprenorilor privind metodele de promovare a mărfurilor pe pieţele externe; 
 Asistenţă în căutarea partenerilor străini; 



 Susţinerea cooperării întreprinderilor în scopul promovării în comun pe pieţele externe; 
8. Reactualizarea politicii de susţinere a IMM-urilo , inclusiv: 
 Elaborarea a 1-2 Programe speciale pe termen mediu, orientate asupra soluţionării problemelor concrete, luând în 

considerare importanţa acestora și posibilitățile de soluționare la nivel de raion. În special este rațională elaborarea a 
2 programe: 
- Dezvoltarea dialogului dintre antreprenori şi autorităţile publice locale; 
- Dezvoltarea cooperării transfrontaliere; 

 Accentul în politică/programe este necesar de a-l pune la: 
 Crearea noilor întreprinderi; 
 Reducerea disproporţiilor dintre oraş şi sat; 
 Implementarea inovaţiilor; 
 Susţinerea diferenţiată a unor grupe de întreprinderi, inclusiv a celor micro şi mijlocii. 
9. Dezvoltarea economiei verzi: 
 Dezvoltarea economiei verzi este un component natural  ce furnizeze resursele și serviciile de mediu/ecosistem pe 

care se bazează bunăstarea noastră;  
 Susținereai și dezvoltareai capacităților ÎMM pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și 

prestare a serviciilor; 
 Reducerea  emisiile de carbon și poluarea, sporesc eficiența utilizării energiei și a resurselor, previn degradarea 

biodiversității; 
 Implementarea acțiunilor de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și 

consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, reducerea si gestionarea deșeurilor, 
prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă. 

 
 

4.2. Industria 
La nivel de raion, sectoarele de activitate cele mai semnificative, din punct de vedere al cifrei de afaceri realizate de 
către persoanele juridice, au fost și sunt: comerţul cu amănuntul, fabricarea produselor din carne, fabricarea produselor 
din fructe și legume, fabricarea produselor de panificaţie, fabricarea încălțămintei, confecționarea hainelor, construcţii, 
transporturi rutiere de mărfuri, fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor..   
 
Cifra de afaceri în comerțul cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor si motocicletelor, intreținerea si repararea 
acestora pe Raion, Ani si Unitatea de masura 
 

2016 2017 2018 2019 

Mii lei 

În procente 
față de anul 
precedent Mii lei 

În procente 
față de anul 
precedent Mii lei 

În procente 
față de anul 
precedent Mii lei 

În procente 
față de anul 
precedent 

10 798,5 97,7 7 737,9 113,0 14 035,4 102,3 20 591,9 146,7 

     
Cifra de afaceri în comertul cu ridicata si cu amănuntul în anul 2019 este în creștere față de anul preceden cu 146,7% . 
Dacă se efectuează analiza concomitentă pe tipuri de activitate şi mărimea agenţilor economici, atunci se observă că 
întreprinderile mari sunt orientate mai mult spre sectorul real al economiei, în timp ce, întreprinderile de dimensiuni mai 
mici se orientează mai mult spre prestarea serviciilor. În sectorul real activează mai mult de jumătate din firmele mari și 
mijlocii, în timp ce companiile micro şi mici se orientează spre comerţ.  
Sectorul serviciilor este în continuă creștere și este reprezentat în principal de un număr mare de companii din sectorul 
comerțului angro și cu amănuntul și servicii cu plată prestate populației. Specifice pentru raion sunt serviciile prestate în  
domeniile reparații auto, reparații electrocasnice, frizerii, telecomunicații, servicii de transport, tâmplării, stații tehnologice 
de deservire a companiilor agricole, hoteluri și restaurante, etc. În regiune este dezvoltată rețeaua de instituții financiare, 
reprezentată de bănci comerciale, organizații de micro finanțare și asociații de economie și împrumut. În cadrul 
infrastructurii de suport a business-ului în regiune activează asociații de business și centre de training și consultanță. În 
numărul total de întreprinderi din sfera serviciilor ponderea cea mai mare o dețin companiile din sectorul Comerț cu 
amănuntul și ridicata, aici fiind angajat cel mai mare procent de salariați. Tot acest sector contribuie cu o mai mare cotă 
la formarea venitului din vânzări din sectorul Servicii. 
 

Întreprinderi  în profit, care au suferit pierderi și care au stocuri. 

Total Mari Mijlocii Mici Micro 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Numărul de întreprinderi 
care au primit profit 

Numărul de 
întreprinderi care au 

primit profit 

Numărul de 
întreprinderi care au 

primit profit 

Numărul de 
întreprinderi care au 

primit profit 

Numărul de 
întreprinderi care au 

primit profit 

320 366 422 7 9 9 17 15 11 49 65 60 247 277 342 

Rezultatul financiar al Rezultatul financiar al Rezultatul financiar al Rezultatul financiar al Rezultatul financiar al 



întreprinderilor cu profit, 
milioane lei 

întreprinderilor cu profit, 
milioane lei 

întreprinderilor cu profit, 
milioane lei 

întreprinderilor cu 
profit, milioane lei 

întreprinderilor cu profit, 
milioane lei 

161,5 216,89 233,55 54,75 84,85 81,36 26,97 24,54 18,98 46,32 60,22 64,37 33,44 47,27 68,84 

Numarul de intreprinderi 
care au suferit pierderi 

Numarul de 
intreprinderi care au 

suferit pierderi 

Numarul de 
intreprinderi care au 

suferit pierderi 

Numarul de 
intreprinderi care au 

suferit pierderi 

Numarul de 
intreprinderi care au 

suferit pierderi 

310 309 343 3 3 3 6 6 8 24 24 14 277 276 318 

Rezultatul financiar al 
întreprinderilor care au 

suferit pierderi, 
milioane lei 

Rezultatul financiar al 
întreprinderilor care au 

suferit pierderi, 
milioane lei 

Rezultatul financiar al 
întreprinderilor care au 

suferit pierderi, 
milioane lei 

Rezultatul financiar al 
întreprinderilor care au 

suferit pierderi, 
milioane lei 

Rezultatul financiar al 
întreprinderilor care au 
suferit pierderi, milioane 

lei 

-79,2 -55,94 -67,08 -25,8 -15,6 -10,9 -28,5 -8,68 -21,3 -10,1 -20,5 -10,8 -14,9 -11,1 -24,0 

Stocuri, milioane lei Stocuri, milioane lei Stocuri, milioane lei Stocuri, milioane lei Stocuri, milioane lei 

597,9
5 669,09 676,63 

235,4
6 

316,5
6 

265,9
2 

117,7
8 81,16 

109,9
3 

132,1
0 

148,8
1 

149,1
4 

112,6
1 

122,5
6 

151,6
4 

      
Un indicator important al eficienţei mediului de afaceri este capacitatea întreprinderilor de a realiza profituri. În anul 2018, 
valoarea profiturilor opținute de întreprinderile de toate categoriile a constituit 233,55 mil. lei, dintre care 81,36 mil. lei de 
întreprinderile mari, 18,98 mil.lei de întreprinderile mijlocii, 64,37 mil. lei de întreprinderile mici şi 68,84 mil. lei de 
microîntreprinderi. 
În perioada 2016-2018 valoarea profiturilor înregistrate de către toate întreprinderile a cunoscut o tendinţă continuă de 
creştere, numai la întreprinderile mijlocii se observă o descreștere proporțională cu numărul întreprinderilor radiate. 
Cât priveşte numărul de întreprinderi ce au obţinut profituri în ultimul an de analiză, cea mai bună performanţă o reflectă 
întreprinderile mici - 81,1 % din numărul total de întreprinderi mici. 
O performanţă bună a fost reflectată şi de întreprinderile mari - 75,0%, întreprinderile mijlocii -57,9% și întreprinderile 
micro - 50,2% .  
Alți indicatori din tabel țin de numărul și rezultatul financiar al întreprinderilor care au suferit pierderi și de stocurile de 
milioane lei.  Din numărul total de întreprinderi 43,6 % au suferit pierderi dar cel mai mare procentaj se observă la 
întreprinderile micro. Tendinţa este cauzată de creşterea relativ mai moderată a numărului de întreprinderi active în 
raion.  
Evoluţia la acești indicatori a fost influenţată, atât de numărul de întreprinderi cât şi de o scădere uşoară, dar continuă a  
numărului populaţiei. 
 
Valoarea producției industriale fabricate pe Raion, Unitatea de masura si Ani 
 

Nr. 
d/r 

Denumirea 
indicatorului 

Unitatea de 
măsură 

Anul 

2015 2016 2017 2018 

1 Valoarea producției 
fabricate 

mln lei 765,7 800,8 923,2 956,7 

în % față de 
total 1,7 1,7 1,8 1,7 

2 Mezeluri tn 435,1 401,6 376,0 342,5 

3 Sucuri din legume și 
fructe 

mii litri 6 299,3 7 620,4 5 872,5 9 919,6 

4 Conserve din legume și 
fructe 

tn 3 575,3 5 272,0 6 688,6 5 707,3 

5 Brînzeturi tn 5,6 5,4 50,0 8,6 

6 Unt tn 108,3 62,3 78,5 45,4 

7 Cașcaval tn 1 455,3 1 423,3 1 699,7 1 710,2 

8 Pîine și produse  de 
panificare 

tn 1 706,1 1 626,1 1 776,8 1 716,9 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică 
 

 
 

 
 
 
 



Valoarea producţiei creată de întreprinderile cu activitate principală în anul 2018 a constituit 956,7 mil. lei. De menţionat 
că nivelul valoarii totale a producţiei în raion este determinat de producţia întreprinderilor cu activitate principală 
industrială. Valoarea producţiei industriale în ultimii trei ani înregistrează o tendință de creştere.  
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Valoarea productiei industriale livrate pe Raion, Unitatea de masura si Ani 
 

Valoarea productiei livrate, milioane lei Ponderea productiei livrate pe piata externă, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

784,5 846,0 893,2 50,1 54,1 53,2 

 
Sursa: Elaborat de autori în baza datelor preluate de la Biroul Naţional de Statistică 
 

 
 
Ponderea productiei livrate pe piata externa în perioada  analizată constituie în medie 52,4%. 
Cele mai mari ponderi a producției livate pe piața externă le acumulează întreprinderile care activează cu statut mixt. 
 
În linii generale constrângerile aduse firmelor din raion sunt caracteristice pentru sectorul industrial la nivel naţional: 
-  birocraţia; 
-  probleme cu oferta şi calitatea forţei de muncă; 
-  costurile înalte de întreţinere;energia termică, gazul, combustibilii. 
 
Printre principalele recomandări oferite de echipa de experţi referitor la dezvoltarea industrială a raionului, pot fi 
menţionate: 
- Susţinerea agenţilor economici din sector prin oferirea suportului logistic şi informaţional; 
- Crearea unor baze de date privind ofertele sau solicitările agenţilor economici din raion, din ţară şi de peste hotarele 

republicii şi oferirea accesului liber la aceste date a tuturor persoanelor interesate; 
- Orientarea eforturilor spre crearea brandurilor locale pentru anumite produse, de exemplu: vinuri, produse de patiserie, 

articole din lemn (susţinere financiară cu resursele bugetului raional, atragerea unor proiecte pentru consultare, 
support în difuzarea informaţiei); 

- Potențialul industrial bine dezvoltat, fapt datorat activității unui număr mare de întreprinderi industriale amplasate pe 
întreg teritoriul raionului. Marea majoritate a întreprinderilor industriale sunt antrenate în industria prelucrătoare, tot aici 
activează și cel mai mare număr de salariați. În aceste condiţii devin importante 2 aspecte: crearea unei infrastructuri 
de afaceri relativ bine dezvoltată, care include: zone economice libere și  parcuri industrial. 

 



 
 

4.3.  Agricultura 
 

Agricultura ca ramură are însemnătate deosebită pentru raion, fiind veriga principală a economiei, iar pentru mai bine de 
jumătate din populaţie activitatea agricolă reprezintă unica sursă de existenţă, majoritatea locuitorilor f iind amplasaţi în 
mediul rural. Cu toate acestea, nivelul productivităţii şi plata muncii în agricultură sânt mult mai joase decât în alte 
sectoare ale economiei, fapt ce explică rata înaltă a sărăciei în rândul populaţiei rurale. 
Vorbind depre ponderea agriculturii, trebuie să începem cu suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă, care  constituie 
63324 hectare, inclusiv 54769  ha arabil,  6620 ha livezi, 98 ha vii, 1207 ha nuci, arbuşti fructiferi 98 ha, alte terenuri 43 
ha. 

 

 

 

Caracterul preponderent agrar al raionului mai este demonstrat şi prin faptul că peste 60 la sută din teritoriul raionului le 
revine terenurilor cu destinaţie agricolă.  
Din  punct de vedere organizatoric, sectorul agrar este prezentat de o multitudine de forme organizatorico-juridice care, 
în linii mari, pot fi divizate în câteva categorii:  
- întreprinderi corporative sub forme de cooperative de  producere (CP), societăţi cu răspundere limitată (SRL), 
societăţi pe acţiuni (SA), întreprinderi de stat (ÎS) şi alte forme asociative de gospodărire, care gestionează circa 63% de 
exploataţii agricole.  
- gospodării casnice auxiliare ale locuitorilor satelor, gospodării individuale, precum şi gospodării ţărăneşti (de fermier).   
 
La moment în sectorul agrar al raionului activează peste 180 agenţi economici corporativi şi sânt înregistrate peste 9,2 
mii gospodării ţărăneşti individuale.  

 

Structura terenurilor agricole din raionul Soroca după forma de proprietate poate fi reprezentată în felul 
următor: 

 

Nr d/o Forma de proprietate Numărul de entităţi Suprafaţa prelucrată, ha 

1 Întreprinderi de stat 3 374 0,6 % 

2 Societăţi pe acţiuni 1 1552 2,5 % 

3 Cooperative de producţie 7 2881 4,5 % 

4 Societăţi cu răspundere limitată 107 30074 47,5% 

5 Întreprinderi individuale 6 4436 7% 

6 Gospodării Țărănești înregtistrate 148 9205 14,5% 

7 Gospodării Țărăneşti individuale 9218 10627 16,8% 

8 Grădini - 4173 6,6% 

 

 

 

 

 

 



Structura terenurilor după forma de proprietate: 

 

 

 

 

Din cele expuse se observă că aproape 30% din suprafaţa terenurilor agricole este prelucrată individual, ceia ce 
limitează posibilitatea implicării în producere a tehnicii noi, performante și a  tehnologilor avansate. 
Aspectul principal al acţiunilor strategice îl constituie restructurarea și modernizarea agriculturii prin implementarea 
mecanismelor orientate spre producerea producţiei agricole cu o valoarea adăugată sporită, implementarea tehnologiilor 
moderne de cultivare, prelucrare, ambalare şi vînzare. 
Dezvoltarea cu succes a agriculturii şi rezultatele înalte obţinute la producerea producţiei agricole în ultimii ani a fost 
posibilă datorită colaborării strânse cu ştiinţa agrară şi un vast schimb de experienţă cu practica înaintată. Pe parcursul 
perioadei de referinţă raionul a găzduit 8 seminare republicane cu participarea reprezentanților Ministrului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, savanţi ai Academiei de Ştiinţe şi Instituţiilor de cercetări ştiinţifice din ramură. La fel 
raionul a fost vizitat de mai mulți oaspeţi şi delegaţii pentru schimbul de bune practici. 
Important este şi faptul informării permanente a conducătorilor şi specialiştilor despre realizările ştiinţei şi practica 
fruntaşilor privind valorificarea tehnologiilor performante, întroducerea soiurilor şi hibrizilor cu un înalt randament de 
producţie. Pe parcursul anilor 2016-2020  s-au petrecut 56 seminare (instructive, teoretico-practice) cu conducătorii şi 
specialiştii gospodăriilor agricole şi de fermier pe diferite teme, iar unele au fost organizate nemijlocit în gospodăriile 
agricole (expunerea loturilor demonstrative). Ca rezultat raionul a avut rezultate tot mai îmbucurătoare. 
Rezultatele obţinute de producătorii agricoli din raion în dinamica anilor ne permite să afirmăm că sânt implementate 
realizările ştiinţifice prin aplicareaa tehnologiilor noi, se modernizează procesul de producere, ce constituie o treaptă 
importantă în calea realizării Programului de dezvoltare a sectorului agroalimentar. 
Analiza comparativă a producţiei agricole în preţuri comparabile ne arată o creştere semnificativă a acesteia în dinamica 
ultimilor 4 ani, iar anul 2020 înregistrează o scădere semnificativă, cauza fiind micșorarea volumului producției vegetale 
condiționat de condițiile climaterice drastice înregistrate (îngheț, seceta excesivă, ploi cu grindină) , iar producţ ia 
animalieră este într-un ușor declin pe întreaga perioada de raportare.  
 
 

    Dinamica producţiei vegetale şi animaliere în preţuri comparabile, mii lei 
 
 

 
 
 
 

Nr. Producția 

Anii Total 
2016-
2020 

Media 
2019-
2020 

Devieri 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 +/- % 

1 Vegetală 289699 307975,9 361786 369351,6 236744,3 1565556,8 313111,36 -76367,06 75,7 

2 Animalieră 75548 72878,8 70143 68701,7 62175,57 349447,07 69889,41 -7713,84 88,9  

 
Total 365247 380854,7 431929 438053,3 298919,87 1915003,87 383000,77 -84080,94 78 

 



 
 
 
 

 
 

 
În expresie cantitativă producția globală înregistrează o variație de la an la an și la diferite culturi diferit, cauza principală 
fiind efectele condiţiilor climaterice, care direct influențează asupra rezultatulului muncii în agricultură.  
 

 
Volumul producţiei agricole la principalele culturi agricole, (tone) 

 

Nr 
d/o 

Indicatorii 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Culturi cerealiere, total      

1.1 Grâu 64060 50201 45154 52040 34937 

1.2 Orz 9765 9184 5389 7191 5618 

1.3 Porumb 38115 53238 73365 68240 22195 

2 Floarea soarelui 28614 31870 34512 36052 22359 

3 Sfecla de zahăr 77256 69265 72900 32736 25870 

4 Fructe 45320 75150 114085 122000 75882 

 



 
 

După cum se observă atât din datele tabelului cât și din graficul variației volumului de producere,  cantitatea  producţiei 
obținute este influenţată de: suprafaţa ocupată de aceste culturi și de randamentul de producție.  
Indicatorul care tindem să-l avem în creștere este productivitatea (randamentul) culturilor la hectar, acesta din urmă fiind 
unul pozitiv atunci când se respecta tehnologiile și când sunt condiții climaterice favorabile. Aplicarea realizărilor 
ştiinţifice au dus la obţinerea unor recolte din an în an mai mari, dar factorul climacteric continuă să influenţeze mult 
sectorul agrar. Acest lucru este confirmat prin productivitatea înregistrată. 
Politica de subvenţionare  a permis creşterea volumul investiţiilor în sectorul agrar. Astfel s-a reînnoit parcul de maşini şi 
tractoare, s-au plantat livezi tinere dar şi intensive, s-a mărit suprafaţa de sere, suprafaţa culturilor irigate, s-au procurat 
animale de prăsilă. În ultimii ani accentul principal se pune pe dezvoltarea infrastructurii de procesare şi postrecoltare. 
 
 

Nr 

d/o 
Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Numărul de beneficiari  132 166 229 240 288 

2 Suma subvențiilor primite, 

mln lei 
 16 34 37 35 47,6 

3 Valoarea investițiilor 

efectuate, mln lei 
 57 111  166 190 145,6 

 
Evoluţia investiţiilor şi subvenţiilor în agricultură 

 

 



În diagrama și tabelul de mai sus este elucidată informația pentru ultimii cinci ani. Astfel, de 3 ori s-au mărit simțitor  
investiţiile în agricultă, deasemenea  a crescut de doua ori numărul beneficiarilor de subventii, precum şi aproape de 3 
ori a crescut suma subvenţiilor  acordate de stat pe diferite măsuri de sprijin producătorilor agricoli. Procurarea de 
tehnică nouă și performantă, prin livezile tinere și intensive, extinderea suprafețelor irigate, dezvoltarea infrastructurii 
post-recoltare,  au contribuit la modernizarea agricuturii. 
Mediatizarea  succeselor gospodăriilor agricole din raion  s-a realizat prin intermediul mass-media – ziarele „Realitatea”, 
„Observatorul de Nord”, “Ziarul Nostru”, televiziunea locală şi cea naţională.  
Promovarea producătorilor agricoli, dar şi a celor mai bune practici de cultivare a unor produse  s-a realizat prin 
organizarea următoarelor evenimente: “Ultimul snop”,  „Ziua Agricultorului”, concursul „Cel mai bun vin de casă” , Expo-
tirgul ”Produs de Soroca”;  “Iarmarocul de Crăciun”, “Festivalul Mărului”, care se desfăşoară anual cu o amploare din ce 
în ce mai mare, cu oaspeţi din toată republica, precum şi de peste hotare. 
De menţionat că în ultimul timp se extinde piaţa serviciilor în diferite domenii agrare, pe parcursul anilor s-au stabilit 
legături strânse şi reciproc avantajoase cu companiile comerciale de profil, cu care conlucrăm atât în vederea 
transmiterii informaţiilor utile producătorilor agricoli, cât şi la organizarea şi petrecerea diferitor seminare practice, ziua 
câmpului cu demonstrarea aplicării noilor tehnologii inovaţionale şi dezvoltării ştiinţei în agricultură. 
 

Analiza SWOT, agricultura. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Ponderea majoră a  sectorului agricol  în economia 
raionului; 

 Soluri cu înalt grad de fertilitate, bonitate; 
 Suprafațe agricole semnificative și condiții 

pedoclimatice favorabile care permit  
diversificarea culturilor; 

 Disponibilitatea forței de muncă din mediul rural; 
 Parc de tractoare și mașini agricole înnoit și 

modernizat; 
 Suprafață semnificativă ocupată cu livezi – culturi 

de valoare înaltă și profitabile;  
 Sistem de informare a producătorilor agricoli 

despre noile realizări ştiinţifice și noutăți în 
agricultură; 

 Activități mediatizate de promovare a 
producătorilor prin diverse metode. 

 Nerespectarea asolamentului și rotației culturilor; 
 Fragmentarea suprafeţelor și prelucrarea 

individuală; 
 Insuficienţa specialiștilor calificaţi; 
 Pondere ridicată a agricultorilor vârstnici; 
 Trend demografic negativ în satele și comunele 

raionului; 
 Sectorul zootehnic slab dezvoltat; 
 Acces limitat la irigare; 
 Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor; 
 Slabă capacitate de atragere a investițiilor; 
 Calitatea producției nu întotdeauna  corespunde 

cerințelor pieții; 
 Un sistem de colectare, depozitare și valorificare a 

produselor agricole insuficient dezvoltat; 
 Potenţial de export scăzut. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Armonizarea legislaţiei naţionale la cea  UE. 
 Îmbunătăţirea climatului investiţional și de 

afaceri; 
 Accesarea fondurilor europene pentru 

finanţarea agriculturi. 
 Programe de stat de susţinere a sectorului 

agrar; 
 Accesul la programe de pregătire profesională, 

de calificare și de dezvoltare antreprenorială; 
 Posibilitatea de a dezvolta piețe locale 

agroalimentare; 
 Condiţii avantajoase de creştere şi exportare a 

producţiei. 
 Stimularea producătorilor care efectuează 

investiții în agricultură; 
  Introducerea de abordări inovative în mediul 

rural; 
 Sporirea atractivității zonelor rurale. 

 Lipsa unei strategii naționale de pregătire pentru 
producerea riscurilor și reducerea impactului 
acestora; 

 Sistem de consultanţă insuficient dezvoltat şi 
neadaptat la cerinţele pieţei; 

 Neatractivitatea mediului rural, ceea ce 
provoacă migrarea populaţiei rurale, precum şi 
nedorinţa tinerilor specialişti în agricultură de a 
activa în zonele rurale; 

 Efectele schimbărilor climatice (condiţii 
climaterice nefavorabile); 

 Fiscalitate împovărătoare. 

 
Probleme generale: 
Nivelul scazut al educației și formării profesionale în agricultură si silvicultură cauzat și de scăderea numărului de unități 
școlare (colegii) cu profil agricol; 
Insuficienţa sistemelor de irigare a terenurilor şi lipsa apei pentru irigare; 
Costul înalt al carburanţilor, seminţelor, îngrăşămintelor chimice, a tehnicii agricole şi a pieselor de schimb; 



Posibilităţi reduse de comercializare a producției agricole. Lipsa infrastructurii de colectare şi depozitare  a produselor 
agricole proaspete; 
Migrarea populaţiei aptă de muncă; 
Rata înaltă ale dobândei la credite; 
Suporturi financiare insuficiente din partea statului;  
Povară fiscală; 
Dependenţă directă a sectorului agrar de condiţiile climaterice. 
Necesități de dezvoltare : 
Consolidarea investiţiilor în agricultură;  
Consolidarea terenurilor; 
Îmbunătăţirea infrastructurii de irigare; 
Facilitarea accesului producţiei crescute pe piaţă;  
Promovarea agriculturii ecologice; 
Îmbunătăţirea calităţii solurilor; 
Revitalizarea sectorului zootehnic. 
 
5.  INFRASTRUCTURA  RAIONULUI 
 
5.1 Cadastrul funciar 

O altă bogăție sînt terenurile fertile, care asigură alimentarea nu doar a populației raionului. 

Suprafaţa totală a raionului este de 104299 hectare, constituind din următoarele categorii de destinație a terenurilor: 

Nr. d/o Categoriile de terenuri Suprafaţa totală (ha) Schimbări 

1.01.2019 1.01.2020 + - 

1 Terenuri cu destinaţie agricolă 63282 63324 +42 - 

2 Terenurile satelor, oraşelor 10923 10923 - - 

3 Terenurile destinate industriei 1033 1033 - - 

4 Terenurile destinate ocrotirii naturii 17 17 - - 

5 Terenurile fondului silvic 8694 8694 - - 

6 Terenurile fondului apelor 1627 1627 - - 

7 Terenurile fondului de rezervă 18723 18681 - -42 

 TOTAL 104299 104299 +42 -42 

 

- Terenurile cu destinație agricolă ocupă suprafaţa totală de 63324 hectare inclusiv: 54769 hectare – arabil; 6620 
hectare – livezi; 98 hectare – vii; 1207 hectare – nuci; 98 hectare – arbuşti fructiferi; 40 hectare – pepiniere pomicole, 
păşuni-108 hectare, alte terenuri – 384 hectare. 

- În anul 2019  s-au  plantat 114 hectare de livezi, 70 hectare plantaţii de nuci, concomitent fiind supuse casării și 
defrișării 74 hectare de livadă. 
 
Schimbările cu  modificările parvenite în cadastrul  funciar în perioada de dare de seamă este caracterizată în următorul 
tabel:  

Nr. d/o Categoriile de terenuri Suprafaţa totală (ha) Schimbări 

01.01.2020 01.01.2021 + - 

1 Terenuri cu destinaţie agricolă 63324 63334 10 - 

2 Terenurile satelor, oraşelor 10923 10923 - - 

3 Terenurile destinate industriei 1033 1047 14 - 

4 Terenurile destinate ocrotirii naturii 17 17 - - 

5 Terenurile fondului silvic 8694 8694 - - 

6 Terenurile fondului apelor 1627 1627 - - 

7 Terenurile fondului de rezervă 18681 18657 - 24 

 TOTAL 104299 104299 +24 -24 

 

- Terenurile cu destinație agricolă ocupă suprafața totală de 63334 hectare inclusiv: 55046 hectare – arabil; 6339 

hectare – livezi; 98 hectare – vii; 1214 hectare – nuci; 88 hectare – arbuști fructiferi; 41 hectare – pepiniere pomicole, 

păşuni-106 hectare, alte terenuri – 402 hectare. 

- În anul 2020 s-au  plantat 89 hectare de livezi, 11 hectare plantații de nuci, 7 hectare arbuşti fructiferi, concomitent 
fiind supuse casării și defrișării 370 hectare de livadă, 3 hectare livadă de nuci, 17 hectare de  arbuşti fructiferi. 

 



 





 

 

 

 

 



 

Analizând datele cadastrului funciar pentru perioada ultimilor trei ani 2017-2019, constatăm modificari  în suprafețele 
categoriilor de destinație a terenurilor. Astfel terenurile destinație agricolă au crescut cu suprafața de 50 hectare, 
terenurile industriei cu 2 hectare, iar terenurile fondului de rezervă sau micșorat cu 52 hectare. 
Aceste fluctuații denotă dinamica pozitivă economică de dezvoltare a fondului funciar, inclusiv a pieții funciare, 
dezvoltării industriei și sectorului agro-alimentar. 
 

 

Analizând datele cadastrului funciar pentru perioada ultimilor trei ani 2017-2020, constatăm modificari  în suprafețele 
categoriilor de destinație a terenurilor. Astfel terenurile destinație agricolă au crescut cu suprafața de 74 hectare, 
terenurile industriei cu 16 hectare, iar terenurile fondului de rezervă sau micșorat cu 76 hectare. 

Aceste fluctuații denotă dinamica pozitivă economică de dezvoltare a fondului funciar, inclusiv a pieții funciare, 
dezvoltării industriei și sectorului agro-alimentar. 

 



 

Reieșind din informația privind suprafețele aflate în proprietate privată, la momentul actual avem 70636 hectare care 
constituie  67,72 % din suprafața totală a raionului, în proprietatea autorităților administrațiilor publice locale avem 23514 
hectare care constituie  22,54 % și în proprietatea statului 10150 hectare care constituie 10% din suprafața totală. 

. 

 

Reieșind din datele curente,  suprafețele aflate în proprietate privată participă activ la piața funciară, favorizând un climat 
prielnic pentru dezvoltarea economiei raionului.  
Realizarea politicii şi strategiei statului şi concepţiei unice de dezvoltare a cadastrului bunurilor imobile pe întreg teritoriul 
raionului este una din părțile de bază a profilului Serviciului. 
 
La momentul actual în raion rămân terenuri afectate de alunecări cu suprafața totală de 902 hectare care constituie 1 % 
din suprafața totală. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O altă direcție prioritară rămâne a fi realizarea politicii şi concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare şi protecţiei 
solurilor pe întreg teritoriul raionului, indiferent de forma organizatorico-juridică, tipul de proprietate a pământului şi 
hotarele administrativ-teritoriale, organizarea şi asigurarea executării integrale a măsurilor antierozionale, a lucrărilor de 
restabilire a terenurilor degradate, de valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor. 
 

 Analiza SWOT 

                             PUNCTE TARI                                PUNCTE SLABE 

 Existența potenţialului  intelectual şi 
profesionist 

 Tendințe de limitare a competențelor  pe 
unele segmente 

 Suprafețele aflate în proprietate privată 
participă activ la piața funciară 

 Slabă conlucrare  între executorii 
lucrărilor cadastrale  şi serviciile funciare 
a primăriilor 

 Piață imobiliara dezvoltată  Lipsa dotării cu utilaj tehnic, softurilor 
specializate, inclusiv instructajului 
necesar 

 Colaborarea extinsă cu organele de stat  Buget restricţionat 

 Mediatizarea bună a activităţii în rândurile 
populaţiei. 

 Motivaţie financiară insuficientă a 
angajaţilor 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

 Existenţa Programului naţional de 
conservare şi sporire a fertilităţii solurilor.  

 Lipsa surselor financiare pentru 
dezvoltarea politicilor din domeniu 

 Existenţa Programului naţional de creare 
a cadastrului bunurilor imobile. 

 Situația politică instabilă 

 Existenţa Programului naţional de de 
modernizare tehnologică a guvernării (e-
Transformare). 

 

 
Probleme generale 
Procentul scăzut de executare a lucrărilor de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, 
delimitarea terenurilor proprietate publică, corectarea erorilor comise în cadrul programelor de privatizare în masă a 
terenurilor; 
Existența terenurilor degradate ce urmează a fi recultivate și integrate în circuitul agricol; 
Lipsa mecanismelor de  coordonare prealabilă și avizare a sectoarelor de teren expuse la licitații publice de vînzare-
cumpărare de către autoritățile publice locale; 
Necesități de dezvoltare 
Executarea lucrărilor de restabilire a terenurilor degradate; 

Executarea continuă a lucrărilor cadastrale în mod masiv, înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile şi a 

drepturilor asupra lor; 



Continuarea implementării noului sistem de evaluare în scopul impozitării; 

Implementarea tehnologiilor noi în domeniile de activitate şi îmbunătăţirea serviciilor publice acordate. 

 

 

5.2  Drumuri 

Reabilitarea și construcția drumurilor publice constituie unul dintre principalele obiective strategice pentru dezvoltarea 
social-economică a raionului Soroca. 

Lungimea totală a drumurilor publice în raion constituie 389,9 km, ceia ce constituie 4,17 % din lungimea totală a 
drumurilor pe republică (9344,4km). Dintre aceștia  98,9 km (25,36%) sunt drumuri naționale, 86,1km(22,15) drumuri 
regionale și 204,9(52,49%) drumuri publice locale.      Din lungimea totală a drumurilor publice locale, 70,78 km (35,35%) 
au structura carosabilului din beton asfaltic și  134,12 km (65,65%) din prundiș - pietriș. 
Luând în considerație, că raionul Soroca nu dispune de rețea feroviară, unicul mijloc de trasportare este transportul auto. 
Problema majoră a raionului privind infrastructura transportului auto este starea deplorabilă a drumurilor locale. Rețeaua 
de drumuri locale necesită optimizare, inclusiv prin reconstrucția capitală a drumurilor. În scopul diminuării cheltuielelor 
de trasnport și sporirii vitezei de acces, este necesară majorarea  investițiilor publice.  
În utimii ani s-au majorat esențial investițiile în infrastructura drumurilor, dar degradarea avansată a acestor necesită  
reconstrucții capitale, totodată și costuri mari. 
Din bugetul de stat în anii 2016-2020 pentru  drumuri publice  locale și pentru drumuri comunale și străzi au fost alocate 
următoarele mijloace financiare: 
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Din bugetul de stat pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale de interes raional în perioada 2017-2020 au 
fost alocate mijloacele financiare conform diagramei de mai jos 

 
În această perioadă,  din alocațiile transferate din Bugetul de Stat către raionul Soroca, au fost reparate 160 100 m2 

(26,7 km) din drumuri pietruite și 87 700 m2 (14,61 km) din drumuri cu îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic. 
 

 
 
Pe  perioada  de patru ani (2020-2023), Consiliul Raional Soroca implementează proiectul de reabilitare a două 
segmente din drumul public local  L101 R14, Redi - Cereșnovăț- Voloave, R14  pe o lungime de 1800 m. Costul total al 
proiectului este de  17 245,0 mii lei . Totodată a fost pregătită documentația necesară (Studiu de fezabilitate, Expertiza 
tehnică, Proiectul de execuție cu toate avizele necesare)  pentru depunerea dosarului proiectului investițional ”Drumuri 
bune și accesibile în comuna Comarna, județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”  
la concursul ”Primul Apel pentru propuneri Joint Operational Programme România- Republica Moldova 2014-2020”. 
Acest proiect investițional prevede reabilitarea capitală a drumului L 103 Volovița- Vasilcău pe o lungime de 3700 m, 
costul total al proiectului este de 24 920,01 mii lei. 
În anul 2018,  de către Guvernul Republicii Moldova a fost inițiat programul de reabilitare a drumurilor și străzilor locale 
”Drumuri bune pentru Moldova”, care a fost continuat și în anii 2019-2020. Conform acestui program  în anii 2018-2020 



au fost valorificate 130 mln 703,77 mii lei, astfel au fost reparate în total 114,5 km din drumuri și străzi de pe teritoriul 
raionului. 
În prezent Consiliul Raional dispune de documentaţia de proiect verificată pentru renovarea drumurilor publice locale 
spre 21 de localităţi cu lungimea de 109 km cu costul total de 644,5 mln lei conform devizelor de che ltuieli (Anul 
elaborării 2014). 
Un impact pozitiv  de dezvoltarea rețelei de drumuri  au zăcămintele subterane din regiune, care pot fi  utilizate la 
construcția drumurilor  și la producerea materialelor de construcție pentru drumuri.  
Ținînd cont de zăcămintele de piatră din raion, este importantă dezvoltarea rețelei de drumuri  pînă la stațiile de cale 
ferată . În acest sens, cea mai apropiată stație de cale ferată de raionul Soroca este stația Rogojeni din rnul Florești și 
stația de cale ferată Drochia din rnul Drochia, la o distanță de circa 43 km.  Deci, în perspectivă ar fi posibil dezvoltarea 
rețelei de drumuri spre aceste stații . Majoritatea carierelor  de materiale de construcție din raion se află pe malul rîului  
Nistru ( cariera Cosăuți, Vărăncău, Slobozia Cremene)- aceste materiale ar putea fi transportate  prin intermediul 
transportului fluvial pe râul Nistru. Aceste perspective  va impune dezvoltarea porturilor de pe rîul Nistru și a drumurilor 
de acces către ele.  
Construcția unui pod peste r. Nistru  din mun. Soroca spre or. Iampol , Ucraina, ar da un imbold puternic  relațiilor 
comerciale dintre aceste State.  Deasemenea ar fi benefică și construcția liniei de cale ferată de la stația Rogojeni spre 
mun. Soroca și mai departe peste  r. Nistru spre Iampol , cu conexiune la rețeaua de căi ferate din Ucraina.  
 
Probleme generale: 
 Degradarea drumurilor publice și a străzilor, precum și majorarea progresivă a costurilor pentru reparația acestora, 

duce la degradarea semnificativă a rețelei de drumuri și infrastructurii utilităților publice. Această situație determină 
creșterea cheltuielilor de transport, restrânge mișcarea bunurilor, serviciilor și resurselor umane și nu doar, reduce 
activitatea economică;  

 Degradarea esențială a drumului public național R14 pe sectorul Șolcani – Otaci, diminuează esențial capacitatea 
economică a raionului precum și dezvoltarea acestuia. 

 
Necesități de dezvoltare: 
 Atragerea investiţiilor capitale din fondurile interne şi externe  pentru reparația capitală a drumurilor; 
 Stoparea ritmului degradării drumurilor publice locale prin folosirea raţională a surselor alocate; 
 
 
5.3  Investiții capitale pentru reparația obiectelor de menire social – culturală 
 
Învățământ: 
În ultimii ani, tot mai multe eforturi au fost orientate spre consolidarea capacităților de renovare și construcția  edificiilor 
de menire social – culturală. O importanță deosebită s-a acordat creării condițiilor cât mai optime pentru elevii din 
instituțiile de învățământ, precum și pentru  odihna copiilor în tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți ”La Dumbravă” 
din s. Volovița. În această perioadă din componenta raională pe învățământ  au fost alocate și valorificate 32 917,51 mii 
lei. Aceste mijloacele financiare  au fost investite pentru instalarea și renovarea a 19 blocuri sanitare interioare, 22 
cantine școlare, 15 săli de clasă, 14 săli de sport. Totodată au fost modernizate sistemele electrice în 10 instituții de 
învățământ, 25 sisteme de încălzire, pentru termoizolarea încăperilor și reparația acoperișurilor în 42 edificii. Totodată au  
fost amenajate și pavate curțile în 8 instituții.  
 

Investiții  
În învățământ 

2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

3485,0 6 371,81 5529,5 7388,4 10 142,8 

 
În anul 2016 a fost selectată de către FISM grădinița de copii din s. Zastînca pentru construcția anexei, costul lucrărilor a 
fost 920,0 mii lei, iar pentru anul 2020 au fost selectate unele instituții preșcolare  pentru finanțarea lucrărilor de reparații 
în sumă de 1600,0 mii lei 
În 2018 au început lucrările de construcție a sălii de sport și anexei cu șase clase la IP Gimnaziul Rublenița. Costul total 
al lucrărilor a fost de  7 626,64 mii lei. 
În 2020 s-a început implementarea proiectului investițional ”Reforma Învățământului în Moldova”. În urma realizării 
acestui proiect, Liceul Teoretic ”P.Rareș” din mun. Soroca va beneficia de reparații capitale în sumă de circa 11 mln lei. 
În perioada anilor 2018-2019  de către Consiliul Raional Soroca, a fost implementat proiectul investițional în parteneriat 
cu Consiliul Județean Vaslui, România. În urma finalizării proiectului au fost construite patru căsuțe în Tabăra de odihnă 
pentru copii „La Dumbravă”, s. Volovița. Suma proiectului 150,0 mii Euro, Contribuția Consiliulu i Raional Soroca 50,0 mii 
Euro. 
Totodată au fost executate lucrările de reparație  a blocurilor sanitare, cantine, bazinul. Tot aici a fost instalat sistemul 
antiincendiar pentru căsuțele  construite. Suma totală a investițiilor a constituit 638,5 mii lei. 
 



Domeniul sănătății: 
În domeniul sănătății s-a pus accent pe crearea condițiilor pentru pacienții Spitalului raional Soroca. Pentru realizarea 
acestui obiectiv în anii 2018-2019 au fost renovate Secțiile de „Traumatologie”, ”Terapie”, ”Maternitate”, ”Neurologie” și 
”Pediatrie”. 
 

Denumirea Secției 
Anul 

reparațiilor 
Costul, 
mii lei 

Parteneri 

Traumatologie 2018 991,349  

Terapie, reparație 2018 1 381,47 Consiliul Județean Buzău 

Instalarea sistemului 
antiincendiar 

2019 
239,0 Consiliul Județean Buzău 

Terapie, 
reparația sist. electric 

2018 
420,0  

Maternitate, reparație 2018 3200,0  

Neurologei, reparație 2018  

Maternitate, Neurologie, 
Reparație sist. electric 

2018 
1 075,662 Consiliul Județean Suceava 

Pediatrie 2019 2 392,3  

 
Domeniul culturii: 
Au fost efectuate alocări din bugetul raional pentru reparaţii curente şi capitale: 
- Reparaţia Holului la Palatul de Cultură Soroca  -                 589,107 lei 
- Reparația scenei Palatului de Cultură Soroca     -               200,00 lei 
- Pavajul terenului aferent Palatului de Cultură    -                 485,736 lei 
- Reparația sălii de conferințe Palatului de Cultură Soroca -   400,00 lei 
- Reparația holului de la intrare în Palatului de Cultură        -  612,00 lei 
- Reparaţia curentă a Sălii Corului Veteranilor de la Palatul de Cultură Soroca - 30.000 lei 
- Reparaţia blocului sanitar Şcoala de Arte „E. Coca”         -  55,000 lei 
 
O investiţie importantă a fost făcută la arhiva raională în 2018, a fost reparată fațada în sumă de 155, 858 mii lei. 
În anul 2017 s-au efectuat lucrările de reparație a birourilor etajului 5 al casei Consiliului raional Soroca în sumă de    
442,529 mii lei, în 2018-2019  au fost reparate  blocurile sanitare și coridoarelor etajelor 3 și 2 și holul de la intrarea 
etajului I, costul lucrărilor a fost de  590,333 mii lei.   
 
Domeniul sportului: 
În perioada anilor 2018-2019 a fost implementat proiectul de reprofilare a bazinului de înot de pe teritoriul IP LT ”C. Stere 
în sala pentru lupte, costul lucrărilor a fost de circa 1mln lei 
Cu scopul dezvoltării sportului în raionul Soroca, în anul 2019 s-a dat start Proiectului investițional, în parteneriat cu 
Consiliul Județean Bacău „Construcția stadionului raional din s. Rublenița cu capacitatea de 1200 locuri. Proiectul este 
pe  o perioadă de  patru  ani (2019-2022), suma investițiilor va fi de 15 109 339,67 lei. 
 
Examinînd la modul general capitolul ”construcții”-  poate fi considerat unul dintre cele  mai nedezvoltate sectoare , 
datorită nivelului scăzut de lucrări de construcție - montaj . Activitatea pasivă a acestui sector este strîns legată de 
scăderea numărului de populație din raion și stoparea extinderii  infrastucturii urbane  de interes local sau raional, lipsa 
lucrărilor în domeniul infrastructurii tehnico – edilitare: canalizare și alimentare cu apă, infrastructura rutieră rurală.   
Analizînd în dinamică sectorul dat  ( construcții – montaj) arată că în ultimii ani sectorul înregistrează un nivel scăzut , se 
poate presupune că ponderea construcțiilor va crește datorită dezvoltării infrastructurii tehnico –edilitare și în cazul 
îndeplinirii tuturor proiectelor propuse pentru fiecare sector economic. 
 
Probleme generale: 
 Insuficienţa surselor financiare pentru  reparaţii capitale la obiectele publice de interes raional; 
 Costuri exagerate la materialele de construcţii şi a lucrărilor executate. 
 
Necesități de dezvoltare: 
 Atragerea investiţiilor din fondurile interne şi externe pentru implementarea proiectelor elaborate şi verificate la 

construcţii şi reparaţiile capitale a obiectelor social-culturale de interes raional; 
 Conlucrare eficientă între autorităţile centrale şi locale. 
 
 
 



5.4  Infrastructura  energetică  și  managementul  eficienței  energetice. 
Îmbunătățirea  EE  este  un  obiectiv  strategic  al  statului. Politica   națională  de  EE  definește obiectivele  privind 
îmbunătățirea  EE - țintele  indicative  de  economisire   a  energiei  de îmbunătățire a EE în toate sectoarele economiei 
naționale. În raionul Soroca ultimii ani se înregistrează  o majorare   a consumului de resurse energetice, șianume:                                                                                                                                                                                                                                                   
Consumul    de  energie  electrică   pe anul  2019  : 
Consumatori noncasnici    27234454 kW; 
Consumatori casnici         35129248 kW. 
Consumul de  gaze  naturale  pentru  perioada 2017-2020  consumat  în raionul  Soroca:   

 2016 2017 2018 2019 2020 (5 luni) 

Volumul m3 
Casnici/noncasnici 

4126724,27/ 
3736214,0 

2.019498/ 
2091105 

4.948581/ 
4.570655 

5.022471/ 
4.233934 

2.939722/ 
15.378758 

Suma  lei 
Casnici/noncasnici 

27575226,38/ 
24439876,03 

4.948581/ 
4.570655 

15.011866/ 
13.389129 

26.221778/ 
21 .325103 

1.250077/ 
6.429594 

Total volum m3 7862938,2 4.110603 9.519236 9.256405 18.31848 

Total suma lei 52015102,0 9.519236 28.400995 47.546881 7.679671 

 
De către Consiliul raional Soroca au fost executate în domeniul eficienței energetice următoarele proiecte: 
- Construcția  Centralei termice  cu arderea  biocombustibilului  solid  executată  la obiectul  IMSP  Spitalul raional din 
or.Soroca str. N.Testemițeanu 68. Documentația  de  proiect   a fost  elaborată  în  cadrul  proiectului de  asistență  
tehnică  ,,Proiectul  Energie  și  Biomasă  în  Moldova (PEBM-II), finanțat  de  Uniunea  Europeană  și Programul  
Națiunilor  Unite  pentru  Dezvoltare  în Republica  Moldova  (PNUD  Moldova). 
Centrala  termică  pentru   aprovizionarea  cu  căldură  a  Spitalului raional  funcționează  pe  biomasă (peleți),  aceasta 
are  dimensiunile în plan  de  9,0x6,4m  și înălțimea  de  5,0 m,  și suprafața  de 51,6 m2, dotată  cu două  cazane  de  
apă  caldă  pe  combustibil  solid  (peleț) de  tip  ”SAS  Agro-Eco” a  firmei ”SAS”  Polonia, cu  capacitatea  termică  de  
300 kW  fiecare  și  randamentul  de  ardere  83%.  
Centrala  termică  existentă  este  dotată  cu  5  termogeneratoare  de  tip  Standard  HT-136 ESB,  funcționează  pe  
combustibil  gazos (gaze  naturale)  cu capacitatea  termică  totală  de  680  kW,  va  servi  ca  sursă  de  termoficare  de  
bază. 
Pe  perioada  de  încălzire  se  prevede  utilizarea  combustibilului solid  în  cantitate  de  162,7  kg/h 210,9 tone/anual. 
-  Pentru ridicarea randamentului   de disipare a căldurii  au fost  reparate  cazangeriile  sau  sisteme  de  încălzire   la   
următoarele  obiecte: IP LT ”P.Rareș”, Gimnaziul  ,,A.Porcescu,,  s. Căinarii  Vechi ,  Gimnaziul  ,,Gheorghe  Nastase,,  
s.Hristici , Gimnaziul  s.Holoșnița. 
-  Termoizolarea pereților  exteriori  la Gimnaziul ”Eva Gudumac”, s. Tătărăuca Veche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Autoritățile   Publice  Locale  dețin  un  rol  foarte  important  în  contribuția la  realizarea  obiectivelor  de  economis ire  a  
energiei  la  nivel  regional. Lipsa  documentelor  de  planificare  în  domeniul  EE  la  nivel  raional  constituie  o  barieră  
majoră  în  identificarea  priorităților  locale  și  resurselor necesare pentru  realizarea  obiectivelor propuse. In pofida  
potențialului  considerabil de eficientizare a  consumului  de  energie,  în prezent,  la  nivel raional  există  o  necesitate  
sporită  de  dezvoltare  a  capacităților  pentru  elaborarea  și  implementarea proiectelor  investiționale durabile  în 
domeniul  eficienței  energetice.  
Obiectivele principale de dezvoltare a ansamblului de instalații electrice în raionul Soroca este de a ridica  gradul de 
fiabilitate și calitate în distribuția energiei electrice la consumatorii existenți și ai celor noi .  
 
Pentru reducerea consumului  de energie electrică SA  ,,RED Nord,,, conform Planului de Investiții  pentru anul 2020, 
aprobat  de  către  Agenția  pentru  Reglementare  în  Energetică, sunt preconizate lucrări  de  reconstrucție   a    
rețelelor electrice în următoarele localități: 
 

 
Nr. 
 

Denumirea  
localității 

 Denumirea  lucrărilor  de reconstrucție  rețelelor  
electrice   

Unități  de  
măsuri 

Cantitatea 

1 Mun.Soroca Linii  electrice  aeriene  10kv Km 2,9 

  Linii electrice  aeriene  0,4kv Km 0,3 

2 s.Bulboci Linii  electrice  10kv Km 1,0 

  Linii electrice  0,4kv Km 0,996 

  Montarea  post  de  transformare Unit. 1 

3 s.Redi  Cereșnovăț Lnii  electrice  aeriene    10kv Km 1,4 

  Linii  electrice  aeriene  0,4kv Km 9,6 

  Montarea  post  de  transformare Unit. 4 

4 s.Cremenciug Linii  electrice  aeriene  10kv Km 1.0 

  Linii  electrice  aeriene  0,4kv Km 3,3 

  Montarea  post  de  transformare Unit. 2 

5 s.Pîrlița Linii  electrice  aeriene  10kv Km 1,8 



 
Prioritar în dezvoltarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice trebuie să fie :  

 Recalculul puterii pentru consumatorii existenți în conformitate cu normele în vigoare.  

 Reducerea pierderilor de energie electrică.  

 Creșterea gradului de siguranță în exploatarea instalațiilor electrice.  

 Asigurarea cu energie electrică calitativă. 
Disfuncționalități:  

 Uzura fizică și morală avansată a multor echipamente și utilaje.  

 Existența unor linii de joasă tensiune  pe piloni din beton armat și din lemn ( ce se află într-o stare de uzură 
avansată). 

 Lipsa iluminatului public. 

 Lipsa iluminatului decorativ.  
 

La capitolul iluminatul stradal,este de menționat că Iluminatul public trebuie să asigure :  
- Iluminatul stradal rutier,  
- Iluminatul stradal – pietonal, 
- Iluminatul arhitectural,  
- Iluminatul ornamental-festiv.  

Toate serviciile de iluminat fac parte  din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și 
activităților de utilitate publică , desfășurate la nivelul autorităților administrativ – teritoriale sub conducerea, coordonarea și 
respponsabilitatea autorităților publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.  
De către administrațiile publice locale  de nivelul I cu unele contribuții al Consiliului Raional Soroca, în perioada anilor 
2018-2020 deja  au  fost  reabilitate   107,0  km  de  iluminat   public  stradal,  în stadiu  de  proiectare  sunt  aprox imativ    
107,1   km.  Pentru   anii  următori  se  preconizează  spre  proiectare   și  reabilitare  încă  circa  303,25 km de rețele de 
iluminat stradal. 
În anul 2020 la  inițiativa  Guvernului  a  fost   elaborat  un  program  pentru  Reabilitarea  Sistemelor  de iluminat  public  
stradal  în  localitățile  din  Republica  Moldova. 
Acest  Program   sprijină   eforturile  APL  I  de  achiziționare  a  unor  soluții  de  iluminat  performante  și  eficiente   din  
punct  de  vedere  energetic. Achiziția  corpurilor  de  iluminat, care  ar corespunde  standardelor  UE, precum  și ghidarea  
întregului  proces  de  implementare a proiectului,  va  fi  asigurată  de  către  Agenția  pentru  EE.  
Suportul  va  fi  oferit  la  34 de  primării -1,0 km  -34 km și  30 de  sate din cadrul  comunelor -0,5 km -15km. 
Managerii  comunelor  vor  putea  decide  asupra  repartizării  corpurilor  de  iluminat  și  restabilirea  SIP  în  cadrul  
unităților  administrativ-teritoriale  pe  care  le  conduc. 
APL  I – va  fi  ca  beneficiar  al proiectului  privind  reabilitarea  iluminatului  public  stradal. 
 
Promovarea și asigurarea eficienței energetice în sectorul public este reglementat de un șir de legi și strategii naționale ș i 
regionale:  

 Legea nr. 142/2010 cu privire la eficienţa energetică reglementează activităţile care au drept scop reducerea intensităţii 
energetice a economiei naţionale şi diminuarea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului.  

 Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, adoptată prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 102/2013, 
menţine obiectivele de eficienţă energetică drept prioritate pentru ambele perioade: 2013-2020 şi 2021-2030. Strategia 
prevede ghidări specifice privind dezvoltarea sectorului energetic din Moldova în vederea furnizării unei baze pentru 
creşterea economică şi bunăstarea socială.  

 
5.5  Aprovizionarea cu apă potabilă şi canalizare. 
 
În prezent alimentarea cu apă a mediului urban din raionul Soroca  are loc din conducta de apă Soroca – Bălți. La stația 
de tratare a apei are loc tratarea ei, apoi apa este înmagazinată în rezervoare de apă potabilă. Din aceste rezervoare apa 
intră în rețeaua de alimentare cu apă a orașului. Daca alimentarea mediului urban este cît de cît realizabilă, atunci în 
localitățile rurale este un dificit foarte mare de apă. În majoritatea localităților alimentarea cu apă a locuitorilor are loc din 
fîntînile de mică adîncime.  Din 68 de localităţi ale raionului, în prezent sunt alimentate cu apă potabilă centralizat parţial 

  Linii  electrice  aeriene  0,4kv Km 9,0 

  Montarea  post  de  transformare  Unit. 2 

6 s.Egoreni Linii  electrice  aeriene  10kv  Km 1,0 

  Linii  electrice  aeriene  0,4kv Km 6,5 

  Montarea  post  de  transformare Unit. 3 

7 s.Rublenița Linii  electrice  aeriene  10kv Km 0,5 

  Linii  electrice  aeriene  0,4 kv Km 2,6 

  Montarea  post  de  transformare Unit. 3 

8 s.Slobozia  Cremene Linii  electrice  aeriene  10kv Km 1,4 

 

 



doar - 17 (or. Soroca, Oclanda, Cremenciug, Sobari, Iarova, Bădiceni, Bulboci, Pîrliţa, Lugovoe, Egoreni, Regina Maria, 
Hristici, Zastînca, Ocolina, Ţepilova, Parcani, Voloave, Rublenița, Nimereuca). 
In prezent localităţile raionului dispun de 12016 fântâni de mină, din care 1354 nu sunt amenajate  conform normelor 
sanitare, iar 47 au secat. 
Pentru înlăturarea problemei aprovizionării cu  apă, Consiliul Raional Soroca a  elaborat documentaţia de proiect a 
apeductelor magistrale spre 32 localităţi a raionului. Lungimea totală a apeductelor magistrale proiectate este de 130,5 km 
şi costul construcţiilor conform devizelor de cheltuieli constituie 126651,86 mln lei. 
În prezent , în primă etapă documentația tehnică la obiectele „Construcţia apeductului magistral de la s. Voloave spre 
localităţile: Voloviţa, tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”, Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăţ, Slobozia 
Cremene”, „Construcţia apeductului magistral de la Acva - Nord spre localităţile. s. Vădeni, Dumbrăveni” şi „Construcţia 
apeductului magistral de la Acva – Nord spre s. Căinarii Vechi” elaborată în anul 2013, a fost actualizată şi verificată, 
precum și avizată de către Agenţia de Mediu. În etapa II deja urmează proiectarea rețelelor  din interioarul localităților. La 
rețeaua grupată  se vor conecta majoritatea localităților din raion. 

Ca exemplu : Având proiect elaborat şi verificat, în anul 2014 de către primăria Bulboci a fost înaintată cererea  la Fondul 
Ecologic Naţional pentru  finanţarea construcţiei   apeductului magistral spre localitățile Bulboci şi Bulbocii Noi, precum și 
rețeaua interioară în localitățile menționate, cu costul de 9200,0 mii lei. Construcţia în cauză a fost finalizată în anul 2017.     

Pe parcursul anilor 2018-2020 au fost implementate proiectele pentru extinderea serviciilor de aprovizionare cu apă 
potabilă a localităţilor Ocolina, Ţepilova, Parcani, Voloave finanţat prin intermediul ADR Nord. Au fost executate lucrări în  
sumă de 20 376,0 mii lei, inclusiv din bugetul com. Parcani au fost alocate 876,0 mii lei. În urma implementării acestui 
proiect au fost atinși indicii, după cum urmează: 
-  Au fost construite 58,5 km - reţele de apeduct; 
-  Au fost construite 0,7 km - reţele de canalizare; 
-  Au fost conectate la apeducte - 1008 gospodări; 
-  Au fost conectate la reţelele de canalizare - 14 instituţii sociale publice; 
-  Au fost instalate apometre - 940 unităţi. 
Un rol decisiv în menţinerea nivelului sănătăţii publice îi revine problemei privind asigurarea populaţiei cu apă potabilă de  
o calitate garantată. 
Aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei raionului Soroca este asigurată de un apeduct comunal urban din surse de 
suprafaţă, 17 apeducte comunale rurale, 13 apeducte departamentale, 57 apeducte a instituţiilor pentru copii, 8 apeducte 
a instituţiilor medico-sanitare, 9428 surse decentralizate de alimentare cu apă (fântâni). 
 
În ultimii ani la nivel de raion se simte o înviorare slabă în ce priveşte construcţia noilor sisteme de aprovizionare 
centralizată cu apă a populaţiei şi repunerea în funcţiune a apeductelor ce au staţionat pe parcursul a mai multor ani.  
Ponderea populaţiei ce este asigurată  prin intermediul sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă s-a majorat de la 
32,5% în anul 2016  la 41,1% în anul 2020 total pe raion şi de la 9,4% în 2016 până la 17,4%  în 2020 pe sectorul rural.                                                                                              
 

Disponibilitatea surselor centralizate de apă 

Anii Ponderea populaţiei asigurată cu apă potabilă prin sisteme colective de apeduct (%) 

Total  raion Urban Rural 

2016 32,5 85,3 9,4 

2017 36,7 85,3 10,3 

2018 37,6 85,8 16,6 

2019 39,7 85,8 16,7 

2020 41,1 85,8 17,4 

 
Propuneri generale :  
Dezvoltarea  sectorului în domeniul alimentării cu apă  poate fi realizat numai prin investiții mari în infrastructură. În 
situația economică actuală  o astfel de investiție trebuie să fie planificată  și programată în concordanță atît la nivel 
central cît și local, evident  respectîndu-se  toate cerințele ce se impun.  
 
Canalizarea :  
Sistemul de canalizare  a mediului urban din teritoriul raionului Soroca  a fost construit  în anii 1970-1980, rețele care de 
fapt fiind construite în perioada post-sovietică nu au mai fost supuse oricăror reabilitări  sau chiar construcții noi. Altă  
problemă majoră în mun. Soroca este lipsa stației de epurare. S-a încercat de cîteva ori  construcția unei noi stații  de 
epurare a apelor uzate  dar fără succes. La moment apa uzată din oraș este supusă doar epurării mecanice ( doar niște 
grătare pentru eliminarea materiilor grosiere) și deversată direct în râul Nistru , ceea ce duce la poluarea mediului.  



Anterior, câteva localitîți ale raionului au avut câte un mic sistem de canalizare menajeră , iarși construite în perioada 
post – sovietică, care deservea în primul rînd obiectele sociale, dar nefiind supuse renovărilor sau deteriorat complet.  
Este necesar deasemenea construcția rețelelor  de canalizare  și a stațiilor compacte  de epurare pentru canalizare atât 
a obiectelor din infrastructura socială ( școli, grădinițe, case de cultură etc..) cât și a întregii populații din localitățile 
raionului.  
Avînd în vedere situația precară în acest domeniu,el poate fi realizat numai prin investiții mari  în infrastructură. Pentru 
obținerea unor angajamente  în domeniul dat,  este necesară proiectarea și implimentarea proiectelor de evacuare și 
epurare a apelor uzate menajere și industriale.  
Pentru mun. Soroca este necesar de schimbat multe rețele de canalizare care au fost construite în timpul sovietic și care 
se află într-o stare foarte deplorabilă. Totodată este nevoie de proiectat și de construit rețele de canalizare  în sectoarele 
noi, unde nu există rețele exterioere de canalizare.  
 

Perspectiva de dezvoltare , obiective specifice a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare: 
 

Nr.  Obiective 
specifice 

Program Măsuri și acțiuni Propuneri de 
responsabilități 

1 Alimentarea cu apă Rețelele exteriare de 
apă 

Construcția rețelelor de alimentare cu 
apă. 
Renovarea rețelelor de apă existente. 
Construcția căminelor de vizitare .  
Dotarea căminelor de vizitare cu 
hidranți de incendiu .  

 

APL de toate 
nivelurile, Guvernul 

RM – prin accesarea 
fondurilor naționale și 

internaționale.  

Înmagazinarea apei  Construcția și reconstrucția turnurilor și 
rezervoarelor.  

Îngrădirea teritoriului la turnuri și 
rezervoare.  

Amenajarea  teritoriului cu sisteme de 
evacuare a apelor meteorice.  

Stați de pompare a 
apei.  

Construcția și reconstrucția stațiilor de 
pompare a apei. 

Îngrădirea și amenajarea teritoriului .  

Stații de tratare a 
apei 

Construcția stațiilor de tratare  a apei 
unde este cazul.  

Îngrădirea și amenajarea teritoriului . 

2  Canalizarea  Rețelele exteriare de 
canalizare 

Construcția rețelelor de canalizare. 
Construcția căminelor de vizitare. 

Renovarea rețelelor de apă existente. 
 

APL de toate 
nivelurile, Guvernul 

RM – prin accesarea 
fondurilor naționale și 

internaționale. Stații de pompare a 
apelor uzate 

Construcția stațiilor de pompare a apei 
uzate.  

Îngrădirea și amenajarea teritoriului.  

Stații de epurare a 
apelor uzate 

Construcția stațiilor de epurare a apei 
uzate.  

Îngrădirea și amenajarea teritoriului. 

 
 
Probleme generale: 
 Lipsa staţiei de epurare în municipiul Soroca; 
 Majoritatea reţelelor de aprovizionare cu apă sunt vechi şi uzate și sporesc pierderile din reţea; 
 Calitatea proastă a apei potabile în fântânile de mină  în localităţile raionului; 
 Lipsa unui catalog al fântânilor, în care să fie indicată starea tehnică şi calitatea apei. 

 
Necesităţi de dezvoltare: 
 Construcţia staţiei de epurare în or. Soroca şi a sistemelor funcţionale de colectare a apelor uzate în localităţilor 

aprovizionate cu apă potabilă; 
 Atragerea investiţiilor capitale din fonduri interne şi externe pentru implementarea proiectelor elaborate şi verificate a 

sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare; 
 Reparaţia şi modernizarea reţelelor de apeduct existente şi amenajarea fântânilor de mină.  
 
 



5.6  Gazificare  

Raionul Soroca este alimentat cu  gaze naturale prin intermediul gazoductului magistral tranzit ”ACB- Ananiev – Cernăuți 
– Bogorodceni” Ø 1020mm, prin intermediul unei ramificații Ø159 – Ø 219mm spre SDG ”Hristici” și SDG Parcani. 
 Până în prezent au fost construite 70,6 km de conducte de presiune înaltă, 53,7 km de conducte de presiune 
medie şi 25,0 km  de conducte de presiune joasă, în rezultatul căruia au fost conectate la reţelele de gaze 22 localităţi 
rurale: Vădeni, Dumbrăveni, Pîrliţa, Vanţîna, Zastînca, Egoreni, Ocolina, Ţepilova, Regina Maria, Bulboci, Bulbocii Noi, 
Căinarii Vechi,Voloave, Parcani, Voloviţa, Alexandru cel Bun, Rubleniţa, Dubna, Schineni, Vărăncău, Nimereuca, 
Vasilcău. La gazificarea localităţilor sus menţionate inclusiv şi a or. Soroca au fost utilizate surse financiare în sumă de 
79,8mln. lei: din bugetul de stat – 57,1mln. lei şi din bugetul Consiliului Raional - 22,7mln.lei. Au fost construite 28 de 
cazangerii şi termoficate 28 instituţii de menire social-culturale. Totodată au fost gazificate gospodării particulare în 
localităţile rurale – 798 şi în or. Soroca consumatorii casnici – 7749, agenţi economici şi diferite instituţii – 205, inclusiv în 
or. Soroca -167. 

Partea de nord – Vest a raionului a fost cel mai puțin alimentată cu gaze naturale . În proiectele ulterioare se prevede 
alimentarea acestei  zone  ( Tolocănești, Teleșeuca, Visoca , Niorcani, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche , Slobozia 
Nouă, Decebal, Balinți, Iarova , Oclanda , Cremenciug, Livezi, Sobari, Dărcăuți , Mălcăuți, Bădiceni, Grigorăuca, 
Holoșnița, Cureșnița, Șeptelici, Șolcani, Cureșnița Nouă, Rublenița Nouă, Iorjnița, Cosăuți, Hristici) de la SDG Hristici 
prin intermediul unei rețea de gazoducte de presiune înaltă ( 0,3-1,0 bar) din țevi de polietelenă .  Proiectul prevede  
inelarea gazoductului existent de presiune înaltă Ø160 către s. Rublenița, după SDG Hristici , cu gazoductul de presiune 
medie înaltă Ø110 către s. Rudi de la s. Pocrovca, r-nul Dondușeni. 

Partea de sud – est a raionului Soroca ( Racovăț, Dubna, Stoicani, Slobozia Cremene, Slobozia Vărăncău, Soloneț, 
Lugovoe,  Trifăuți) ce nu au fost alimentate cu gaze naturale, urmează a fi conectată  la rețeaua  existentă după SDG 
Parcani. Satul Baxani urmează a fi alimnetat cu gaze  natural  de la gazoductul existent de presiune înaltă Ø63x5,8 
pozat cătres. Schineni.  De la s. Popeștii de Sus, rnul Drochia.  

Perspective de dezvoltare, obiective specifice a sistemului de alimentare cu gaze naturale : 

Nr Obiective 
specifice 

Program  Măsuri și acțiuni Propuneri de 
responsabilități 

1 Dezvoltarea 
sistemului de 
alimentare cu gaze  

Extinderea rețelelor 
de alimentare cu 
gaze naturale  

Conectarea la rețeaua existentă de gaze 
naturale a tuturor localităților din raion . 
Inelarea gazoductelor de presiune înaltă.  

Consiliul raional,  

APL ,  

SA”Moldovagaz” 
Creșterea gradului de 
fiabilitate a rețelelor 
de gaze naturale 

Modernizarea sistemului de evidență a 
gazelor naturale prin implimentarea 
noilor tehnologii în ramura dată.  
Construcția rețelelor noi proiectate.  

Ridicarea nivelului de 
siguranță a 
consumatorilor  

Instalarea aparatelor utilizatoare de gaze 
naturale mai performante, ce au un 
randament mai mare  și asigura 
funcționarea sigură și fără avarieri.  

   

Probleme generale: 
 Costuri exagerate ale lucrărilor de gazificare şi a gazelor naturale; 
 Capacitatea financiară redusă a populaţiei de a consuma gazele naturale. 
 
Necesităţi de dezvoltare: 
 Atragerea investiţiilor pentru implementarea proiectelor elaborate şi verificate a gazificării localităţilor raionului; 
 Conlucrarea eficientă între autorităţile centrale şi locale. 
 
5.7  Transport auto de călători şi bagaje. 

 
Raionul Soroca prin transportul auto de călători are legătură cu centrele raionale şi oraşele Republicii, cât şi după 
hotarele ei, prin rutele interurbane şi internaţionale, deservite de agenţi economici transportatori de călători. 
Toate localităţile rurale ale raionului prin rutele regulate suburbane cât şi tranzit au legătură auto cu centrul raional. Zilnic 
din Staţia Auto Soroca circulă 82 rute înregistrate din care 7 sunt  tranzit. 
În Raionul Soroca activează 9 operatori de transport care deservesc rutele regulate suburbane şi îndeplinesc 57 de 
curse zilnic: 
- SA „Parcul de Autobuze şi Taximetre nr.7” 
- SC „Rev.Ed-Com” SRL 



- ÎI „Cristal Serghei” 
- SC „LERUB-TRANS ”SRL 
- ÎI „ A. SMETANCA” 
- SRL „MICHELLI-GRUP” 
- ÎI „BULAT VALERIU” 
- SRL „BRISIR-TRANS” 
- SRL INESSA-TRANS   
 
Probleme generale: 
 Migraţia continua a populaţiei economic active, care  reduce esențial numărul şi necesitatea de a călători;  
 Majorări nejustificate a tarifelor pentru călătorie interurbană; 
 Capacitatea financiară redusă a populaţiei de a călători.   
 
Necesităţi de dezvoltare: 
 Atragerea  Statului şi Administraţiei Locale la asigurarea populaţiei  cu transport public de Stat; 
 Introducerea unor privilegii de călătorie pentru diferite categorii de persoane    (invalizi, pensionari, elevi, studenţi). 
 
 
 
5.8  Factorii de mediu 
 
5.8.1.Calitatea aerului 
Volumul mediu anual  al emisiilor în bazinul aerian, constituie 468,972 t de substanțe nocive. În structura emisiilor 
predomină substanțe solide ( 42,9 %), ce  se elimină de la cazangerii, în procesul de ardere  a combustibilului solid  și 
CO - 24,2 %, un produs de ardere incompletă în special al cărbunelui. 
Conform rapoartelor Inspecției Pentru Protecția Mediului Soroca, pe teritoriul raionului sunt amplasate  125 de obiecte cu 
impact negativ asupra bazinului aerian, dintre care 40 întreprinderi de stat. 
Cel mai mare volum de emisii a fost înregistrat la S.A. ”Cariera de granit și pietriș” din satul Cosăuți, Cazangeria 
Dispensarului Bădiceni, SRL ”FMC” din satul Vasilcău .  
 
5.8.2. Calitatea apei 
Calitatea apelor de suprafață ( monitoringul calității se efectuează pe r. Nistru, în perimetrul raionului Soroca, la 
secțiunea din s. Vasilcău) , ca rezultat al investigațiilor  fizico-chimice, calitatea apei rîuluiu Nistru corespunde clasei a III-
a (poluată moderat). 
Calitatea și cantitatea apelor subterane este monitorizată sistematic de către Agenția pentru Geologie și Resurse 
Minerale, prin intermediul sondelor de monitorizare amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotîrârii 
Guvernului nr. 932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării 
apelor de suprafață și a apelor subterane.  Calitatea apelor în fânâni,deseori și din sistemele de distribuție, aproape pe 
întreg teritoriul republicii, inclusiv și în raionul Soroca nu corespunde standardului ”Apă potabilă”. 
Cauzele poluării apelor din fântânile de mină și izvoare sunt factorii antropogeni – amplasarea construcțiilor auxiliare 
pentru întreținerea animalelor, gunoiștilor neautorizate de păstrare a dejecțiilor animaliere, haznalelor permiabile de la 
veceuri  în zonele de protecție a fântânilor. 
Pe măsură ce rîul Nistru traversează raionul Soroca, concentrația substanțelor nutritive(N2) în apă are o tendință  de 
creștere. Apele reziduale ale mun. Soroca din anul 2000 se evacuează fără epurare în rîul Nistru. Primăria mun. Soroca 
întreprinde măsuri pentru proiectarea unei noi stații de epurare a mun. Soroca și în viitorul apropiat  se planifică 
construcția ei. 
În raion  funcționează o fabrică de conserve, SA”Alfa – Nistru”, care dispune de stație de pre-epurare  a apelor uzate, 
care apoi se deversează în sistemul centralizat de canalizare a mun. Soroca. Celelate întreprinderi industriale sunt 
conectate la sistemul centralizat de cnalizare al mun. Soroca. 
Calitatea apelor friatice în limita localităților poate fi afectată de apele reziduale și menajere ca urmare a activității 
antropogene, fermelor agricole individuale mici și medii. Insalubritatea  localităților, în lipsa unor sisteme de îndepărtare 
a deșeurilor organice și nerespectarea măsurilor elementare de protecție a surselor de apă, sunt principalele cauze de 
înrăutățire a calității apei în fântâni, folosite ca unică sursă de alimentare cu apă pentru cca 75% din populația rurală. 
Actualmente nu este soluționată problema funcționării stațiilor de epurare a apelor uzate în majoritatea localităților 
raionului Soroca. 
 
5.8.3  Salubrizarea deșeurilor 
O problemă actuală de sănătate publică o constituie salubrizarea localităţilor, sistemul de salubrizare prezintă un sis tem 
de colectare, îndepărtare, inactivare şi valorificare a deşeurilor solide şi lichide din localităţile rurale şi urbane pentru  
menţinerea stării sanitare adecvate a factorilor de mediu (apă, solul şi aerul). 
La moment rămân a fi nesoluţionate pe deplin şi calitativ aspectele de depozitare şi utilizare a deşeurilor. Practic la nivel 
de raion nu există nici o gunoişte amenajată şi exploatată în modul corespunzător, iar în unele cazuri deşeurile evacuate 



din raza localităţilor sunt aruncate în locuri neautorizate în acest sens, contribuind astfel la formarea multiplelor gunoişti 
stihiinice. 
Situaţia creată indică asupra necesităţii implicării autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I în elaborarea ş i 
implementarea unui program complex de acţiuni de gestionare a deşeurilor solide şi lichide.  
               

Disponibilitatea serviciilor de colectare centralizată a deşeurilor 

Anii Ponderea populaţiei asigurată cu colectarea centralizată a deşeurilor menajere  (%) 

Total raion Urban Rural 

2016 23,16 52,6 4,0 

2017 24,11 57,54 4,4 

2018 25,05 60,0 5,0 

2019 26,32 63,12 5,2 

     
Deşeurile solide şi lichide sunt gestionate în mod insuficient ducând la degradarea resurselor de apă potabilă şi 
înrăutăţirea sănătăţii populaţiei. Transportarea deşeurilor menajere a mun. Soroca se efectuează mecanizat de către 
Direcţia gospodăriei locativ Comunală la gunoiştea orăşenească cu suprafaţa de 4,5 ha la distanţa de 8 km.  
Direcţia dispune de 10 autocamioane şi mecanisme specializate, 17 puncte amenajate pentru colectarea deşeurilor 
menajere cu 368 containere. 
Anual se transportă la gunoiştea orăşănească circa 38 mii m3 deşeuri menajere. 
Pe teritoriul primăriilor şi comunelor organizarea executării deşeurilor menajere este insuficientă. Pe parcursul anilor 
2016-2019 prin intermediul finanţării din Fondul Ecologic au fost construite 9 gunoişti, cea ce constituie 13% din 
localităţile raionului. 
Din lipsa staţiei de epurare zilnic se varsă în râul Nistru circa 3,5 mii m3 de apă reziduală. 
Anual, în perioada lunilor martie – mai,  Consiliul raional Soroca emite dispoziţii „Cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea acţiunilor de primăvară de salubrizare şi amenajare a localităţilor  şi a corpurilor de apă din raionul Soroca” 
semnate de către preşedintele raionului, prin care sunt dispuse organizările şi disfăşurările Campaniei de salubrizare şi 
amenajare a localităţilor  raionului, se aprobă Planul de acţiuni, precum şi se instituie comisia raională pentru 
coordonarea, organizarea şi desfăşurarea acestor acţiuni. 

Una din cele mai majore probleme cu care se confruntă raionul Soroca este poluarea apelor rîului Nistru , ce zilnic tinde 
spre o catastrofă ecologică . Din lipsa staţiei de epurare zilnic se varsă în râul Nistru circa 3,5 mii m3 de apă reziduală- 
datorită cărui fapt se produce poluarea  apelor rîului cu substanțe organice, nutrienți și substanțe toxice .   
Deversarea apelor uzate , insuficient epurate  sau neepurate, este una din principalele cauze  ale poluării și degradării  
apelor de suprafață. Apele uzate urbane  conțin, în special materii în suspensie , substanțe organice, nutrienți, dar și alți 
poluanți ca metale grele, detergenți, hidrocarburi petroliere, micropoluanți organici, etc.. . , depinzînd de tipurile  de 
industrie existente, cât și de nivelul de pre – epurare al apelor industriale colectate.  
În raionul Soroca , în toate localitățile rurale există surse de nitrați din activități agricole .  
Monitoringul efectuat asupra calităţii apei utilizate în scop potabil a scos în evidenţă faptul, că în perioada de referinţă, 
ponderea probelor de apă examinate din reţele de distribuţie ce n-au corespuns normelor sanitare, a variat în reţelele de 
apeduct urban între 1,3% şi 4,9% după parametrii chimici şi între 0,1% în 2019 şi 2,2% în 2015 după indicii 
microbiologici. 



Ponderea probelor de apa ce nu corespund cerintelor sanitaro-igienice din fântânile de mina din raion,% 

 

 
În fântânile de mină investigate, sunt stabilite concentrații excesive cu mult peste limita normativelor a nitraţilor, durităţii, 
reziduului fix, sulfaţilor, fluor, amoniac, nitriţi, cloruri. 
Ponderea surselor decentralizate de aprovizionare cu apă ce n-au corespuns cerinţelor igienice după concentraţia de 
nitraţi a variat în perioada anilor 2016-2020 între 70,6-79,2%, după rezidiu fix între 2,2  -8,3%, sulfaţi 1,6-6,0%, după 
cloruri 0,8-4,3% şi după concentraţia de fluor între 4,3-33,3%. 
 

Probleme generale: 
 Lipsa gunoiştilor autorizate în localitățile rurale; 
 Lipsa numărului de  unităţi, de mecanisme şi  autocamioane specializate necesare pentru transportarea deşeurilor 

menajere. 
Necesități de dezvoltare: 
 Atragerea investiţiilor din fondurile interne şi externe pentru construcţia poligonului de stocare şi sortare a deşeurilor 

menajere; 
 Organizarea companiei de informare şi educare ecologică a populaţiei; 
 Conlucrare eficientă între autorităţile centrale şi locale.     
 

Analiza SWOT, infrastructura 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
 Existenţa surselor proprii a materialelor de construcţii; 
 Existenţa suficientă a întreprinderilor din ramura 

construcţiilor; 
 APL II  disponibil  să implementeze  în domeniile 

infrastructurii; 
 APL I  din raion  motivate  să se implice  în  soluționarea 

problemelor  de infrastructură; 
 Existența dorinței membrilor comunităților  din  raion  de  a 

solu’iona  problemele  din  domeniu; 
 Instituțiile publice  din domeniile , educație, social  au  

suficienți  beneficiari  la  nivel  local; 
 Acorduri  și parteneriate  încheiate  în domeniul  dezvoltării 

infrastructurii  raionale și nu numai; 
 Existența  specialiștilor  atestați, responsabili  în  domeniul 

construcțiilor , rutier, eficienței energetice și altele; 
 Infrastructura rețelei de drumuri parţial renovată; 
 Existenţa unui obiect strategic din partea de nord a 

Republicii ca Apeductul interraional „Acva- Nord”; 
 Existenţa rețelelor de gaze naturale; 
 Existenţa proiectelor tehnice verificate în domeniul 

 
 Bugetele limitate ale APL I și APL II; 
 Costuri ridicate;  
 Lipsa surselor financiare pentru dezvoltarea 

infrastructurii; 
 Migraţia specialiştilor calificaţi din domeniul dat; 
 Migrația  sporită  a  populației  ce   reduce  

numărul  de  beneficiari ai  instituțiilor  publice 
precum  și fluxul  foarte slab de călători; 

 Costurile relativ înalte la tehnologiile necesare 
consumului surselor alternative de energie; 

 Costurile înalte de întreținere a utilajelor și 
surselor energetice în instituțiile publice din raion; 

 Consum  mare  de  utilizare  a energiei  in  
instituțiile  publice; 

 Informarea limitată a populației cu privire la 
utilzarea surselor alternative de energie; 

 Incapacitatea financiară a populaţiei; 
 Prețuri mari pentru gazele naturale şi a lucrărilor 

de gazificare; 
 Drumuri locale și străzi degradate; 



drumurilor, alimentării cu apă potabilă; 
 Existenţa infrastructurii rutiere în raion ce leagă centrul 

raional cu localităţile rurale şi interurbane; 
 Derularea proiectului de „Stabilirea unui sistem de 

management integrat al deşeurilor menajere solide în 
Regiunea de Dezvoltare Nord” pentru unsprezece localităţi 
din raion”; 

 Existenţa terenului de depozitare a deşeurilor. 

 Lipsa posibilității  de implementare a proiectelor 
în domeniul eficienței energetice în sectorul 
privat. 

 Lipsa sistemelor centralizate de apeduct şi 
canalizare în mai multe localităţi ale raionului; 

 Calitatea joasă a apei potabile în fântânile de 
mină; 

 Lipsa staţiilor de epurare; 
 Existența gunoiştilor neautorizate; 
 Lipsa unei uzine de prelucrare a deşeurilor în 

regiunea de nord a Republicii. 
 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Asigurarea populaţiei locale cu transport public de Stat; 
 Programe ecologice regionale şi naţionale; 
 Cooperarea regională. 
 

 Calamități naturale; 
 Majorarea prețurilor la resurse energetice; 
 Nestabilitatea prețurilor pentru resursele de pe 

piața internă; 
 Factorul nerespectării prevederilor legale ce ar 

putea  pune  în  pericol implementarea  eficientă  
a  proiectelor; 

 Reducerea nivelului de încredere din partea 
donatorilor; 

 Insuficienţa surselor financiare locale  pentru 
dezvoltarea calitativă a infrastructurii; 

 Incapacitatea  populaţiei de achitare pentru 
serviciile oferite;  

 Existența fenomenului natural de scădere al 
nivelului de ape subterane; 

 Riscul pierderii serviciilor de transport de călători, 
în legătură cu fluxul slab de călători; 

 
 
 

6.  DEZVOLTAREA SOCIO-CULTURALĂ  
 
6.1 Educație 
Reţeaua instituţiilor educaţionale din raionul Soroca cuprinde 105 instituții. 
 
55 de instituţii de învăţământ preşcolar: 

 19 grădiniţe;  

 36 grădiniţe-creşe; 
 

13 instituţii de învăţământ primar: 

 6 şcoli primare-grădiniţă; 

 7 școli primare; 
 
28 de instituţii de învăţământ secundar,ciclul I - gimnazii; 
5 instituţii de învăţământ secundar, ciclul II - licee; 
4 instituţii extraşcolare: 

 1 centru de creaţie pentru copii;  

 2 şcoli de sport; 

 1 Centru pentru Elevii Capabili de Performanță



 
Figura 1.  Instituţii  de învăţământ general 

           

 
 

Figura 2.  Ponderea instituţiilor  de învăţământ general 
 

 
 
O pondere mai mare în reţea revine instituţiilor de învăţământ preşcolar (52 %). 
Analiza reţelei de instituţii de învăţământ din perspectiva asigurării accesului copiilor la diferite niveluri de învăţământ, 
evidențiază următoarea situaţie: 

 În 13 din cele 68 de localităţi ale raionului nu există instituţii de învăţământ. 

 În 6 localităţi (Dubna, Sobari, Niorcani, Slobozia Nouă, Tătărăuca Nouă, Oclanda) funcţionează complexe 
educaționale școală primară – grădiniță. 

 În 7 localităţi (Trifăuți, Iarova, Rădi Cereșnovăț, Ocolina, Băxani, Parcani, Slobozia Cremene)  funcționează școli 
primare. 
 

Cele mai multe instituţii de învăţământ (preşcolar și şcolar) în raion sunt concentrate în mediul rural - 88 (83%). 
 

Figura 3 .  Ponderea instituțiior de învățământ primar, secundar general, ciclul I și II , după tipul de instituții. 
 

 



 
În structura reţelei instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ponderea cea mai mare revine gimnaziilor – 61 %. 
Toate cele 46 de instituţii de învăţământ primar şi secundar funcţionează într-un singur schimb. 
 

 
Tabel: Instituții de învăţământ primar şi secundar general după numărul de elevi 

 

1000 și mai 
mulți elevi 

800-1000 600-700 300-400 200-300 100-200 Mai puțin de 
100 

1(2%) 2 (4%) 1 (2%) 2 (4%) 5 (11%) 14 (30 %) 22 (49%) 

 
Din numărul total de 46  instituții de învățământ primar și secundar general, circa 44 % sunt școli mici : 
7 gimnazii, care au mai puțin de 91 de elevi ponderați (Cremenciug, Pârlița, Regina Maria, Rudi, Șeptelici, Zastânca, 
Dărăcăuți). 
13 școli primare/ școli primare grădiniță care au mai puțin de 41 de elevi ponderați  
33 instituții - sunt ordonatori secundari de buget; 
13 - ordonatori terţiari. 
 
Capacitatea de proiect a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general 
Capacitatea de proiect a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, calculată prin raportare la numărul de 
elevi din instituţie, evidenţiază: 
utilizarea 100% din capacitate -  4 instituţii; 
utilizarea a 80-90% din capacitate - 3 instituţii; 
utilizarea a 60-70% din capacitate - 7 instituţii; 
utilizare mai mică sau egal cu 50% - 32  instituţii. 
 
Completarea claselor de elevi  
În  raion media numărului de elevi în clase este de 19, 2 . În licee media este 26,3, în IET – 21,7, în gimnazii – 15,9, în 
școli primare – 10,9.  
La acest capitol se atestă anumite variaţii: LT ”C. Stere”  –  30,5; LT ”P. Rareș” – 26,0; LT ”I. Creangă” Soroca – 27,0, LT 
A. Pușkin-24,4, gimnaziul Matcovschi -24,2. 
În același timp în 7 gimnazii se atestă o medie a elevilor la clasă mai mică sau egală cu  10 elevi, respectiv :  gimnaziile 
Dărcăuți , Holoșnița, Șeptelici, Zastânca, Rudi (10), Regina Maria (5,5) Pârliți (8,6). 
 
DINAMICA EFECTIVELOR DE ELEVI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL 
Efectivele de elevi  din învățământul primar, secundar general  la nivel de raion au scăzut  în ultimii cinci  ani cu circa 
395 elevi,. Astfel numărul de elevi din învățământul primar gimnazial și liceal  constituie 7590 elevi. Cele mai accentuate 
diminuări a numărului de elevi se atestă în mediul rural. 

 
 

 
 
 
Dinamica efectivelor de copii în învățământul preșcolar 
În învăţământul preşcolar, pentru o perioadă de cinci  ani, se constată o ușoară creștere  a efectivelor de copii  per  
ansamblu cu  circa  75 copii, această creștere este o consecinţă a sporirii ratei de înrolare la acest nivel de educaţie, 
dar și a deschiderii unor grupe noi în grădinițele din oraș. 
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ACCESUL COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE LA EDUCAȚIE 
 
 
Tabel. Servicii specializate SAP, CREI 

 

 

RESURSELE UMANE 
 
Numărul  total de angajați în sistemul educațional raional  constituie   2293  cadre, dintre care : educație timpurie  - 
945;  învățământul secundar general  -1314; învățământul extrașcolar – 37. 
 

Structura efectivelor personalului din învățământul general 

Nivel 
învățământ 

Personal 
didactic 

Personal  
didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic 

Personal 
administr
ativ 

Total 
personal 

% 
personal 
didactic 

Preșcolar  378  512 55 945 40 % 

Primar, 
secundar 
general 

688 51 481 94 1314 52,3 % 

Învățământ 
extrașcolar 

32 0 0 2 34 94 % 

Total 1098 51 993 151 2293 47,8 % 

       

 
 
Din totalul personalului din învăţământul general, mai mult de  jumătate (57,3)  funcționează în ciclul primar, gimnazial 
și liceal,  41% în învăţământul preșcolar, și ponderi reduse ( 1,5 %) în învăţământul extrașcolar. 
 

Anul de 
studiu 

Numărul total de instituții 
de învățământ 

Număr 
total de 
elevi cu 
CES 

Total 
CREI 

Nr. total de CREI Nr. total 
de CDS 

Nr. total de CDS 

Preșcolar Secundar 
general,  
ciclul I și II 

Preșcolar  Secundar 
general 

Preșcolar  Secundar 
general 

2017-2018 55 45 432 24 1 23 31,5 1 30,5 

2018-2019 55 45 436 24 1 23 33,0 2 31,0 

2019-2020 55 45 535 26 1 25 33,75 2 31,75 



Preșcolar

945

41.2%

Primar, secundar general

1314

57.3%

Învățământ extrașcolar

34

1.5%

 
 
Ponderea  cadrelor didactice calificate în învățământul preșcolar și primar 

 

Trepte de 
învățământ 

Nr. total de cadre 
didactice 

Cu calificare în domeniu Cu alte calificări în domeniu 
 

Preșcolar  364 353 (97 %) 11 

Primar  200 198 (99 %) 2 

 
Ponderea  cadrelor didactice calificate în învățământul gimnazial și liceal 

 
 

La nivelul învățământului gimnazial doar disciplina limba engleză are o acoperire de 100% cu specialiști calificați. Cea 
mai dificilă situație se atestă la disciplinele din aria curriculară ”Matematică și științe, arte și tehnologii ,respectiv : 
informatica, (71, 8%) chimia, (39, 3 %) cu  educația plastică  (71,8 ) educația tehnologică, (57, 8 %). 

 

Până la 1 salariu 1 salariu 1.1 – 1,25 salariu 1,26 – 1,5 salariu 

106 151 206 228 

15,3% 21,8% 29,8% 33% 

 

Insuficiența de cadre la nivelul instituției de învățământ este rezolvată prin acordarea suprasarcinii didactice , mai mult 
de jumătate cadrele didactice  (62,8%) lucrează cu o normă didactică de 1,1 -1,5 salariu). 

Din numărul total de 691 cadre didactice de bază ponderea cea mai redusă  o constituie  cadrelor didactice cu vechimea 
în muncă de la 5 la 10 ani și cel mai mare e numărul cadrelor didactice cu vechimea în muncă de la 20 la 30 ani (42%). 

Repartizarea cadrelor didactice după vechimea în muncă 

Până la 
 5 ani 

Până la 
 10 ani 

Până la 
 15 ani 

Până la 
 20 ani 

Până la 
30 ani 

Mai mult de 
30 ani 

De vârstă 
pensionară 

56 52 73 81 147 143 139 

 8,1% 7,5% 10,6% 11,7% 21,3% 20,7% 20,1% 

REZULTATE ŞCOLARE 



Învățământul gimnazial rata succesului şcolar a crescut în ultimii 5 ani.  Indicatorii care vorbesc în favoarea 
schimbărilor de calitate țin de :  creșterea ratei de promovabilitate cu  3 %;    micșorarea  numărului elevilor respinși la 
examene; 
În învățământul liceal rata promovabilității  la examenele de BAC a crescut  semnificativ cu 44 % și constituie 98 % %, 
față de 54 % în sesiunea anului 2015. 
 
INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ  

Pe parcursul a 5 ani instituțiile de învățământ au beneficiat de alocări de mijloace financiare din componenta raională 
pentru educație, în  mărime de 34224,0 mii lei. 

Nr. d/o Denumirea obiectului Nr. 
de instituții 

Suma alocată/ mii 
lei 

1.   Instalarea blocurilor sanitare interioare 19 3573,0 

2.  Reparația cantinelor  școlare 14 2481,0 

3.  Reparația sistemelor de încălzire 24 40780,6 

4.  Reparația acoperișurilor 11 3366,3 

5.  Reparația fațadelor 8 1677,0 

6.  Reparația sistemului de iluminat 14 972,0 

7.  Pavare, amenajarea teritoriului 10 3950,0 

8.  Reparații interioare 24 5341,7 

9.  Reparația sălilor de sport și ternurilor de sport 13 1967,4 

10.    Schimbarea geamurilorși ușilor 23 3125,6 

11.  Alte reparații capitale  3691,4 

 Total:  34224,0 

 

 

 

 Alocări din componenta raională pentru educație, mii lei 

 

Prioritare în această perioadă au fost lucrările ce ține de construcția și instalarea blocurilor sanitare interioare, 
reparația sistemelor de încălzire, reparații interioare, schimbarea geamurilor și ușilor, etc. 

Nr. d/o Denumirea obiectului Nr. obiectelor Suma alocată/ mii lei 
  

1. Instalarea blocurilor sanitare 19 3573,0 

2. Reparația cantinelor  școlare 14 2481,0 

3. Reparația acoperișurilor 11 3366,3 

4. Termoizolare 8 1677,0 

5. Reparația sistemului de iluminat 14 972,0 

6. Reparația sistemelor de încălzire 24 40780,6 

7. Pavare, amenajarea teritoriului 10 3950,0 

8. Reparații interioare 24 5341,7 

9. Reparația sălilor de sport și ternurilor de 
sport 

13 1967,4 



10. Schimbarea geamurilor și ușilor 23 3125,6 

11. Alte reparații capitale   3691,4 

  Total:   34224,0 

 

Cu finanțare externă au fost  reparate 6 instituții de învățământ în sumă totală de 30354,0 mii lei.   

Nr.  Instituția de 
învățământ  

Finanțatorul  Lucrări realizate  Suma  

1 IP LT Creanga Fondul de Eficiență Energetică Eficienta energetică 3700,0 mii lei 

2 IP LT Rareș Banca Mondială Reparația acoperișului 
totală 
Termoizolarea fără Bloc 
A 
Rep. Interioare Bloc A 

13700,0 mii lei 

3 IP LT C. Stere Fondul de Eficiență Energetică Termoizolarea 
Schimbarea geamurilor 

3200,0 mii lei 
  

4 IP LT C. Stere Ambasada Japoniei Rep.10 vicee 
30 lavuarea la cantina 

650,0 mii lei 

5 IP Gimn. 
,,D.Matcovschi” 

Ambasada SUA Reparația cantinei 
2 blocuri sanitare 

1604,0 mii lei 

6 IP Gimn. Rublenița Bugetul de Stat  Construcția a 6 săli de 
clasă. Sala de sport 

7500,0 mii lei 

 

INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ A IET 

  

 

 

 

 
Analiza  SWOT, educație 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Sporirea accesului la educaţia timpurie a copiilor de vârstă 
preşcolară ; 

 Diminuarea fenomenului de abandon școlar și 
absenteism ; 

 Creșterea utilizării în procesul de învăţământ, în 
majoritatea şcolilor a tehnologiilor informaționale ; 

 Procent înalt de cadre cu grad didactic, care activează în 
instituțiile de educație timpurie și cele din învățământul 
primar, secundar ciclul I și II ; 

 Rată sporită de continuare a studiilor a absolvenților 
ciclului  gimnazial și liceal; 

 Elevi și profesori cu performanțe înalte în cadrul 
concursurilor raionale și republicane; 

 Rată înaltă de promovare a examenelor de bacalaureat și 
gimnaziu; 

 Crearea oportunităților pentru studiu aprofundat prin 
deschiderea Centrului pentru Elevii capabili de 
Performanță;  

 Susținerea financiară și promovarea performanței cadrelor 

 Îmbătrînirea continuă a cadrelor 
didactice care activează în sistemul 
educațional; 

 Insuficiență de cadre calificate la o 
serie de discipline școlare din ariile : 
”Matematică și științe, ”Arte și tehnologii” 

 Neconcordanță între pregătirea inițială 
a cadrelor didactice și cerințele 
curriculare; 

 Insuficiența cadrelor didactice 
specializate (psihopedagogi, logopezi, 
kinetoterapeuți) pentru acordarea 
serviciilor de suport copiilor cu CES; 

 Posibilități reduse de a asigura 
predarea disciplinelor din componenta 
variabilă a planului-cadru (ore opționale); 

 Implicarea și interesul scăzut al 
părinților în activitatea IET; 

 Pregătirea insuficientă a cadrelor 

 
 

Prin programul de asistență tehnică și financiară finanțat de Guvernul României 31 instituții de educație timpurie au 

beneficiat  de 11751,5 mii lei pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale, respectiv pentru reparații capitale au fost  

alocați 8792,176 mii lei, pentru achiziționarea mobilierului – 669,810 mii lei, iar pentru construcția terenurilor de joacă : 

2289,549 mii lei.  

Cu suportul APL de nivelul I au fost instalate 13 pavilioane, în  16 instituții au fost amenajate terenurile de joacă, în 21 de 

instituții au fost realizate lucrări de reparație interioare, iar în 2 instituții au fost instalate sisteme de încălzire. 

 

 



didactice și elevilor de către CR; 
 Implicarea Consiliilor de Elevi  în procesul decizionalla 

nivel de  instituție; 
 Îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățământ și a 

IET ; 
 Dotarea cabinetelor la discipline cu tehnică de calcul și 

suporturi educaționale; 
 Redeschiderea IET din mediul rural și a 6 grupe din IET 

din oraș; 
 Monitorizarea continuă a evidenţei copiilor de vârstă 

școlară și preșcolară; 
 Dotarea parcului de autobuze  a serviciului transport elevi 

cu unități noi; 
 Plata cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care fac 

naveta; 
 Extinderea listei partenerilor educaționali, inclusiv de peste 

hotare; 
 Existența modelelor  de bune practici în realizarea 

parteneriatelor educaționale; 
 Promovarea imaginii pozitive a școlii și profesorilor în 

mass-media; 
 Participare activă a instituțiilor de învățământ în acțiuni de 

caritate, organizate la nivel de raion; 
 Inițierea cursurilor de educație parentală pentru actanții din 

IET; 
  Diminaurea cazurilor de violență în mediul școlar; 
 Extinderea și diversificarea activităților extracurriculare ( 

tabere de vară, concursuri, etc) 

didactice, elevilor și părinților pentru 
realizarea procesului educațional la 
distanță; 

 Lipsa metodologiilor de evaluare a 
activității cadrelor didactice și de 
conducere . 

 Grad redus de utilizare a spațiilor 
școlare, care generează supracheltuieli 
de întreținere; 

 Insuficiența  dotării cabinetelor de 
fizică, chimie și biologie; 

 Asigurarea insuficientă cu  softurile 
educaționale pentru disciplinele de studiu; 

 Insuficiența dotării instituțiilor cu 
inventar sportiv; 

 Vechimea înaintată a construcțiilor în 
incinta cărora activează instituțiile de 
învățământ; 

 Asigurarea cu apă potabilă a instituțiilor 
de învățământ, în special a celor din 
mediul rural; 

 Spații școlare neadaptate pentru elevii 
cu CES; 

 Lipsa blocului sanitar în interiorul 
clădirilor școlare și a aprovizionării cu apă 
caldă; 

 Sisteme de ventilare învechite, sau 
lipsa acestora în instituții; 

 Ponderea mare a alocațiilor din 
componența  raională pentru educație, 
pentru acoperirea dificitului de buget a 
instituțiilor mici; 

 Oportunități reduse de realizare a 
parteneriatelor cu instituțiile din afara 
republicii; 

 Insuficiența mediatizății și promovării 
parteneriatelor realizate; 

 Implicarea redusă a familiei în viața 
IET/școlii; 

OPORTUNITĂȚI : RISCURI: 

 Debirocratizarea sistemului de învățământ ; 
 Aprobarea Metodologiei de evaluare a cadrelor didactice și 

de conducere ; 
 Asigurarea gratuității cursurilor de formare profesională 

continuă pentru cadrele didactice din sistemul educațional ; 
 Acordarea compensației  financiare anuale pentru cadrele 

didactice, pentru procurarea de suporturi didactice, tehnică 
de calcul, produse software pentru utilizare în activități de 
instruire on-line și pentru dezvoltare profesională ; 

 Posibilitatea de formare prin participarea la proiecte 
naționale și internaționale; 

 Desfășurarea activităților comune (IET – școală) pentru 
promovarea imaginii pozitive a cadrului didactic în societate; 

 Elaborarea cadrului normativ pentru alimentarea 
copiilor din familiile social-vulnerabile și a celor care se 
transportă, din ciclul gimnazial și liceal; 

 Accesarea de fonduri extrabugetare pentru îmbunătățirea 
insfrastructurii educaționale; 

 Includerea în formula de finanțare a unor coeficienți 
specifici pentru localitățile mici, dezavantajate din punct de 
vedere economic, coeficient pentru instituțiile unde sunt elevi 
cu CES, coeficient pentru instituțiile cu elevi cu instruire la 

 Scăderea continuă a  numărului de 
elevi din sistemul educațional; 

 Creșterea numărului de elevi cu 
dizabilități, din IET și instituțiile de 
învățământ primar, secundar ciclul I și II; 

 Menținerea numărul mare de elevi cu 
părinți plecați peste hotare, sau lăsați în 
grija altor personale; 

 Lipsa cadrului legal pentru alimentarea 
copiilor din familiile social -vulnerabile și a 
celor cu CES; 

 Sistemul actual de formare inițială și 
continuă a cadrelor didactice nu asigură 
calitatea necesară pentru a răspunde 
cerințelor curriculare; 

 Lipsa unor politici la nivel de stat 
privind susținerea elevilor din familii cu 
venituri reduse, cu dizabilități, care vin din 
instituții rezidențiale; 

 Lipsa cadrului motivațional pentru 
atragerea tinerilor specialiști în sistem ; 

 Suprasolicitarea cadrelor didactice, 



domiciliu. 
 Creșterea capacității instituțiilor pentru încheierea 

parteneriatelor la nivel național/ internațional; 
 Inițierea unor activități de pedagogizare a părinților ; 
 Preluareașiimplementareabunelorpracticiîncheiacolaborării

pentru un scopcomun – 
ridicareacalitățiieducațieișiîmbunătățireacondițiilor de studii ; 

 

inclusiv a celor care predau mai multe 
discipline școlare; 

 Curriculum școlar supraaglomerat; 
 Inconsecvență în promovarea unor 

politici educaționale la nivel de stat, a 
unei viziuni strategice unice;  

 Utilizare minimă a resurselor 
regenerabile de către instituțiile de 
învățământ; 

 Mărirea procentului de îmbolnăviri, și 
anume maladiile ochiului, obezitate, 
scăderea imunității etc.; 

 Imposibilitatea asigurării suportului 
necesar pentru numărul în creștere 
constantă a elevilor cu CES; 

 Asigurareinsuficientă a durabilității 
parteneriatelor încheiate ; 

 Impedimente din exterior pentru 
realizarea parteneriatelor. 

 Nivel sporit al morbidității generale la 
elev/copii 

 

 
Probleme majore : 
 Probleme de supradimensionare a reţelei şcolare ; 
 Îmbătrânirea  corpului profesoral didactic, lipsa specialiștilor cu studii corespunzătoare la o seride de discipline 

școlare : informatica, chimia, fizică, matematică,  lipsa unor mecanisme eficiente  de recrutare și motivare a 
cadrelor didactice tinere. 

 Asigurarea insuficientă a bazei materiale a şcolilor, inclusiv dotarea laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, 
biologie;  

 Implicarea insuficientă a familiei  și a comunității în viața școlii. 
 
Necesități de dezvoltare:  
 Reconfigurarea rețelei instituțiilor educaționale din raion în corespundere cu tendințele demografice și cadru 

normativ reglator. 
 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de calitate, reducerea numărului de absențe și 

prevenirea riscului de părăsire timpurie a școlii, prevenirea violenței și creșterea siguranței elevilor. 
 Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; implicarea și  

susținerea în programe de formare, sprijinirea cadrelor didactice din mediul rural de către comunitățile locale, 
pentru menținerea stabilității în aceste școli. 

 Creșterea calității demersului didactic, cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și obținerea unor rezultate foarte 
bune la concursurile și examenele naționale, îmbunătățirea managementului instituțiilor  de învățământ. 

 Iniţierea şi susţinerea parteneriatelor educaţionale cu familia şi actorii comunitari. 
 

 
6.2 Cultură, Patrimoniu, Turism 

Cultură 

Reţeaua instituţiilor de cultură este constituită din: 54 case şi cămine culturale în care activează 95 de specialişti. În ele 
activează 89 colective artistice, din care 29 colective artistice cu titlu onorific „model” şi un studiou musical. 6 şcoli de  
muzică, arte, arte plastice; 56 biblioteci publice din care 51 în sate şi 5 în oraş, în ele fiind angajaţi 77 de bibliotecari; 2 
muzee;. Monumente – 413, inclusiv: 194 de importanţă naţională, 219 de importanţă locală. În raion îşi desfăşoară 
activitatea 4 centre de meșteșuguri populare cu titlul onorific “model”, 285 meşteri populari, 15 din ei sunt Membri a i 
Uniunii Meşterilor Populari din Moldova. 

 

 

 



Analiza SWOT, cultură 

 PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Număr mare de atracţii cultural-turistice, religioase, naturale 
şi peisagistice; 

 Existenţa unor elemente de patrimoniu cultural cu valoare 
de unicat: ( urmele Cetăţii de pământ, gradiştea de lângă 
satul Rudi, Farfuria turcului, Arcul Geodezic Struve inclus 
în Lista Patrimoniului Mondial); 

 LIpsa inspectării şi documentării stării 
monumentelor la etapa actuală din 
raionul Soroca de către Agenţia de 
Inspectare şi Restaurare a 
Monumentelor a Ministerului Culturii din 
Republica Moldova şi întroducerea 
unora din ele în registrul monumentelor 
ocrotite de stat. 

 OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Aşezarea geografică favorabilă ce contribuie la existenţa 
unor relaţii culturale permanente cu ţările vecine Ukraina, 
România; 

 Mediul administrativ manifestă interes pentru dezvoltarea 
sferei culturale, generate la nivelul administraţiei publice, 
de proiecte majore pentru colaborări culturale 
internaţionale şi pentru salvgardarea  şi promovarea 
patrimoniului cultural; 

 Existenţa unor hotărâri locale favorabile pentru aplicarea 
legislaţiei ce sprijină finanţarea evenimentelor culturale ale 
Secţiei Cultură şi Turism (Decizia Consiliului Raional nr. 
29/15 din 12iulie2010 «Cu privire la normativele de 
organizare şi desfăşurare a simpozioanelor, conferinţelor, 
meselor rotunde» 

 Resurse  financiare insuficiente din 
partea statului pentru protejarea, 
conservarea, revitalizarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului imobil. 

 
 
Patrimoniu 

Patrimoniul Cultural - reprezintă ansamblul resurselor moştenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de 
proprietate asupra acestora şi care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor 
aflate în continuă evoluţie. 
Patrimoniul cultural raional cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea dintre factorii umani şi naturali, de-a 
lungul timpului: patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural construit, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural 
imaterial, monumentele de for public. 
 
Patrimoniul cultural immaterial în raionul Soroca este constituit din elemente aparţinând următoarelor domenii: 
a)   tradiţii  şi expresii ale artei sau practicii muzicale; 
b)   tradiţii şi expresii ale artei sau practicii coregrafice; 
c)   practicile sociale de reprezentaţie, obiceiurile, ritualurile, ceremoniile şi evenimentele festive, artele spectacolului, 

având ca mijloc de expresie limbajul sincretic: verbal, muzical, dramatic, coregrafic, obiectual; 
d)   tehnici şi cunoştinţe legate de arta populară şi de meşteşugurile tradiţionale. 
În raion activează 89 colective artistice, din care 34 sunt cu titlu onorific „model” după cum urmează:  

- 13 ansambluri folclorice; 

- 1 ansamblu vocal; 

- teatre dramatice, 2 teatre de păpuşi 

- coruri; 

- orchestre de muzică populară; 

- 2 ansambluri de dansuri populare; 

- 1 formaţie de muzică uşoară; 

- 1 orchestră de fanfare; 

- 1 studiou muzical ; 

- centre de meșteșuguri populare; 
 
Participarea la activităţile culturale - se măsoară în numărul de consumatori ai activităţilor culturale şi în cheltuielile 
de consum medii lunare per persoană la serviciile de agrement.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activităţile culturale prioritare 2016 - 2019: 

- “Eminesciana”; 

- Ziua Naţională a Culturii; 

- Festivalul „Mărţişor” care se desfăşoară anual în perioada 1-10 martie; 

- Festivalul de teatru “Rampa Nistreană”; 

- Concursul tinerilor interpreţi „Tinere talente”; 

- Festivalul de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu” ;  

- Festivalul –concurs  al interpreţilor de folclor„Trandafir de pe cetate”; 

- Festivalul păstoresc “Pe-un picior de plai”, s. Căinarii Vechi; 

- Festivalul-concurs Naţional “Fanfara argintie”; 

- Festivitatea de comemorare a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt; 

- Tîrgul Meşterilor Populari „La Nistru, la mărgioară”; 

- Iarmarocul “Produs de Soroca”; 

- Festivalul “La cuptorul cu plăcinte”, s. Şolcani; 

- Festivalul covorului, s. Bădiceni; 

- Ziua Independenţei; 

- Limba Noastră; 

- Festivalul „Unitate prin diversitate”; 

- Festivalul  Naţional al Mărului; 

- Festivalul – concurs de romanţă românească „Anastasia Briciuc”, s. Cosăuţi; 

- Festivalul-concurs de muzică populară „Victor Postolachi”; 

- Festivalul obiceiurilor şi datinelor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”din cadrul Iarmarocului de Crăciun. 
 
În perioada 2016 – 2019 colectivele Secţiei Cultură şi Turism Soroca au participat cu succes, obţinând diplome şi 
premii în cadrul a mai multor Festivaluri Naţionale şi Internaţionale: 

 
Festivaluri Naţionale: 
- Festivalul Naţional de muzică corală “Teodor Ţurcanu, or. Rezina; 
- Festivalul – concurs “Hora primăverii, mun. Chişinău; 
- Festivalul  - concurs Internaţional de muzică corală “A ruginit frunza din vii”, mun. Chişinău; 
- Concursul Naţional de interpretare muzicală “Orpheus”, mun. Bălţi; 
- Festivalul “Vatra Neamului”, s. Crişcăuţi, r-nul Donduşeni; 
- Festivalul de dansuri populare “Jocul nostrum seaman n-are”, or. Făleşti; 
- Spectacolul de aniversare a 40 de ani de activitate a orchestrei “Alboteanca”, s. Ţaul, r-nul Donduşeni; 
- Târgul de Crăciun, mun. Chişinău; 
- Festivalul Transfrontalier “Răsună fanfarele peste hotare”, or. Anenii Noi; 
- Festivalul Naţional al fanfarelor “Mândră floare de pe Botna”, s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni; 
- Festivalul-concurs Naţional “Ca la noi la horă”, s. Sudarca, r-nul Donduşeni; 
- Festivalul Republican al cîntecului şi dansului popular „La umbra stejarului” s. Cobîlnea, r-nul Şoldăneşti; 
- Festivalul românilor de pretutindeni, s. Vatra, r-nul Străşeni; 
- Emisiunea republican “La noi în sat”, mun. Chişinău; 
- Festivalul Naţional “Regina dulce”, or. Drochia; 
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- Festivalul Republican de folclor “Vetre strămoşeşti”, s. Lalova, r-nul Rezina; 
- Festivalul Republican de tradiţii şi obiceiuri de iarnă, or. Rîşcani; 
- Festivalul Naţional de folclor “La poalele Ţiglei”, s. Văsieni, r-nul Ialoveni; 
- Festivalul Naţional al busuiocului “Busuioc verde rotat”, s. Băhrineşti”, r-nul Floreşti; 
- Festivalul-concurs Naţional al cântecului de cătănie “Plec feciorii la armată”, s. Ratuş, r-nul Criuleni; 
- Festivalul – concurs de teatru “Rampa teatrală”, s. Mingir, r-nul Hînceşti; 
- Festivalul – concurs de teatru “V. Alecsandri”, s. Pîrliţa, r-nul Ungheni; 
- Festivalul folcloric Republican “La prispa casei părinteşti”, s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir; 
 

 

 

 
În anul 2016 s-au desfăşurat 18 festivaluri şi activităţi de nivel rational şi republican, cheltuielile constituind 158,6 mii 
lei. 
În anul 2017 s-au desfăşurat 14 festivaluri şi activităţi de nivel rational şi republican, cheltuielile constituind 307,9 mii 
lei. Suma mai majorată se datortează faptului că cheltuielile pentru Festivalul mărului şi Festivalul “Mărţişor” î-au 
revenit în bună parte Secţiei Cultură şi Turism. 
În anul 2018 s-au desfăşurat 18 festivaluri şi activităţi de nivel rational şi republican, cheltuielile constituind 427,1 mii 
lei. 
Diferenţa financiară din acest an se datorează faptului că, pentru desfăşurarea festivalurilor “La cuptorul cu plăcinte”; 
“Noaptea muzeelor”; “Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt”; “Târgul meşterilor populari”, “Portul popular”, 
“Produs de Soroca”, comparative cu anii precedenţi, s-au alocat mai multe surse financiare. 
În anul 2019 s-au desfăşurat 19 festivaluri şi activităţi de nivel rational şi republican, cheltuielile constituind 296,1 mii 
lei. 
Activităţi s-au desfăşurat mai multe dar cu finanţări mai reduse. 
 
Festivaluri Internaţionale: 
- Festivalul – concurs Coral de muzică Sacră, or. Botoşani, România ; 
- Festivalul Internaţional de colinde, or. Viena, Austria; 
- Festivalul Internaţional de dansuri folclorice  “Plaiurile mioriţei”, or. Buzău, România; 
- Festivalul folcloric de Artă şi Tradiţie Populară, Otopeni, România; 
- Sărbătoarea “Ziua vinului”, s. Ţekinovca, Ucraina; 
- Festivalul Internaţional de dans popular  pentru copii “Barvinoc”, or. Viniţa; 
- Festivalul “Mărţişor”, or. Noua-Suliţa, reg. Cernăuţi; 
- Festivalul Internaţional “Dnestrovschii venok”, s. Kacikovka, r-nul Iampol, Ucraina; 
- Festivalul Internaţional de folclor “Dnestrovschie perezvonî”, s. Oksanovka, r-nul Iampol, Ucraina; 

Acţiuni culturale 

 2016 2017 2018 2019 

 Număr de 
acţiuni 
culturale 

Cheltuieli de 
casă (mii lei) 

Număr de 
acţiuni 

culturale 

Cheltuieli de 
casă (mii lei) 

Număr de 
acţiuni 
culturale 

Cheltuieli de 
casă (mii lei) 

Număr de 
acţiuni 
culturale 

Cheltuieli 
de casă 
(mii lei) 

Palatul de 
Cultură 

18 158,6 mii lei 14 
307,9 mii 

lei 
18 

427,1 mii 
lei 

19 
296,1 mii 

lei 

Şcoli de 
muzică, 
arte, arte 
plastice 

5 5,560 7 4,750 9 3,700 10 3,665 
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Tabel :  Cheltuieli de consum pentru acţiuni culturale pe secţie 
 
Case şi cămine culturale 
Sistemul aşezămintelor culturale cuprinde instituţii publice de cultură situate atât în mediul urban, cât şi în localităţile 
rurale: case de cultură, cămine culturale, centre comunitare, formaţii artistice de amatori, inclusiv cu titlul onorific 
”model”. 
La  moment,  în  raionul  Soroca  activează:  un palat raional de cultură, 52  case  şi  cămine  culturale, un centru 
comunitar. 
 
Tabelul 3.  Starea edificiilor: 

 
 

 
 

 

ANALIZA SWOT, patrimoniu 

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

 Număr impunător a caselor şi căminelor   
culturale, centre comunitare; 

 Existenţa unui număr impunător de colective 
artistice, inclusiv cu titlu onorific ”model”; 

 Desfăşurarea festivalurilor, concursurilor în 
localităţile rurale 

 Nivelul redus al bugetelor locale alocate sectorului 
cultural; 

OPORTUNITĂȚI : RISCURI: 

 Servicii culturale, diversificate şi flexibile pentru 
toţi cetăţenii 

 Degradarea materială şi funcţională a aşezămintelor 
culturale din mediul rural şi urban; 

 

Starea edificiilor 2016 2017 2018 2019 

Satisfăcătoare 22 12 16 11 

Necesită reparaţie curentă 13 22 18 22 

Necesită reparaţie capitală 20 20 19 20 

Avariată 1 1 1 1 

Se încălzesc în perioada rece 12 16 14 20 

Deconectate de la reţea electrică 1 1 - - 

Au fost reparate capital - 2 8 3 

Au fost reparate cosmetic 5 21 11 15 



Problemele ce derivă din analiza activităţii caselor şi căminelor culturale: 
 Condiţiile nefavorabile de activitate a caselor şi căminelor culturale din localităţile rurale; 
 Ineficienţa activităţii caselor de cultură din mediul rural, în care cetăţeanul s-ar putea regăsi şi petrece util şi 

interesant timpul; 
 Consumul cultural scăzut în societate; 
 Consumul cultural scăzut per capita; 

 
Necesități de dezvoltare: 
 Dotarea caselor şi căminelor culturale cu reţea de comunicare (telefonie fixă, internet); echipament tehnic (acustic, 

iluminare, etc.); 
 Implicarea în proiecte culturale; 
 Diversificarea serviciilor prestate de către casele şi căminele culturale;  
 Reparaţia capitală a Palatului raional de Cultură Soroca. 
 
Instituţii de învăţământ extraşcolar 
Sistemul învăţământului extraşcolar reprezintă mecanismul de bază, privind, instruirea şi promovarea copiilor talentaţi 
din întreg raionul, atât din spaţiul urban, cât şi cel rural, constituind baza învăţământului  artistic superior şi mediu de 
specialitate. 
În raion activează 4 şcoli de muzică în localităţile rurale, Şcoala de Arte „E. Coca” pentru copii şi Şcoala de Arte 
Plastice din mun. Soroca. 
Toate instituţiile din învăţământ extraşcolar sunt în stare satisfăcătoare şi se încălzesc în perioada rece a anului. 
Elevii din instituţiile din învăţământ extraşcolar participă cu succes în cadrul concursurilor raionale şi republicane. 
Anual se desfăşoară concursurile raionale, republicane şi internaţionale precum:  
- Festivalul-Concurs Naţional al fluierarilor „Nistrule cu apă lină”, s. Corjova, r-nul Criuleni; 
- Concursul Internaţional „Victor Paterău”, or. Drochia. 
În perioada anilor 2016 – 2019 au fost organizate şi desfăşurate 4 ediţii ale Concursului rational “Tinere Talente” cu 
participarea a 165 de elevi din instituţiile de învăţământ complementar din raion. Mijloacele financiare alocate pentru 
concurs:   
2016 – 5560 lei – 47 de elevi concurenţi; 
2017 – 4750 lei – 49 de elevi concurenţi; 
2018 – 3700 lei – 38 de elevi concurenţi; 
2019 – 3665 lei – 31 de elevi concurenţi; 
 
Tabelul 4.  Costul per elev din instituţiile de învăţământ complementar 
 

Instituţiile de învăţământ extraşcolar 

2016 2017 2018 2019 

Cheltuie
li de 
casă 
(mii lei) 

Număr 
de elevi 

Cheltuieli 
pentru 1 
elev pe an 
(lei) 

Cheltuieli 
de casă 
(mii lei) 

Număr 
de elevi 

Cheltuieli 
pentru un 
elev pe an 
(lei) 

Cheltuieli 
de casă 
(mii lei) 

Număr 
de 
elevi 

Cheltuieli 
pentru un 
elev pe an 
(lei) 

Cheltuieli 
de casă 
(mii lei) 
 

Număr 
de elevi 

Cheltuieli 
pentru un 
elev pe an 
(lei) 

4910,9 573 8522,72 5266,3 559 9420,93 5814,3 558 10419,8
9 

6887,7 569 12104,92 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În perioada anilor 2016-2019 numărul de copii care s-au înscris în scolile de muzică, arte, arte plastice este 
constant, în schimb numărul absolvenţilor variază. 
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Nivelul scăzut de elevi care absolvesc şcolile de învăţământ extraşcolar se datorează faptului că, pe parcursul 
anului de învăţământ (anilor de învăţământ) el abandonează şcoala. Fie din motive materiale-financiare, fie din propria 
dorinţă. Odată ce învăţământul extraşcolar nu este obligator, rămâne la discreţia lor să înveţe şi să absolvească 
instituţia, sau să o abandoneze. 
 
ANALIZA SWOT, instituții de învățământ extrașcolar 

Puncte tari: Puncte slabe: 

 Existenţa unei reţele de instituţii de învăţământ 
extraşcolar cu un număr mare de pedagogi, ce deţin 
grade didactice II, şi I; 

 Lipsa tinerilor specialişti în domeniu   şi 
imposibilitatea asigurării lor cu spaţiu locativ; 

Oportunităţi  Riscuri 

 Existenţa unei reţele de instituţii extraşcolare cu  
potenţial ridicat pentru atragerea de noi consumatori 
culturali din mediul educational. 

 Imperfecţiunea sectorului cultural 
descentralizat şi al mecanismelor de 
monitorizare a instituţiilor de învăţământ 
extraşcolar la nivel local, drept urmare ar 
duce la lichidarea instituţiilor. 

 
Problemele ce ţin de domeniul învăţământului extraşcolar:  
 Numărul redus  de copii în instituţiile de învăţământ extraşcolar, din cauza migraţiei populaţiei; 
 Lipsa tinerilor specialişti în domeniu şi imposibilitatea asigurării lor cu spaţiu locativ; 
  
Necesități de dezvoltare: 
 Desfăşurarea continuă a orientării profesionale în scopul înmatriculării copiilor în instituţii; 
 Completarea instituţiilor cu literature didactică de specialitate şi instrumente muzicale; 
 Atragerea tinerilor specialişti prin asigurarea spaţiului locativ; 
 Semnarea acordurilor de colaborare cu APL I privitor la susţinerea şi încurajarea procesului de instruire. 
 
 
Biblioteci: 
 
În raionul Soroca sunt înregistrate 56 de biblioteci publice dintre care 51 în sate şi 5 bibilioteci în municipiul Soroca, 
dintre ele două biblioteci nu funcţionează: biblioteca publică Rubleniţa (2013), biblioteca publică Iarova (2017). O bună 
parte din reţeaua de biblioteci publice au participat în cadrul  PROGRAMULUI NOVATECA iar ditre ele 37 biblioteci au 
fost dotate cu tehnică modernă în perioada (2015-2018)  Alte 4 biblioteci au fost dotate cu tehnică modernă din bugetul 
primăriilor. 
În perioada 2016-2019 bibliotecile au fost antrenate în mai multe Programe, proiecte: 
Timp de trei ani (2017-2020)  bibliotecile sunt încadrate în Programul Naţional  Lectura Central  iniţiat de Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova. 
Biblioteca municipală ,,M. Sadoveanu” din municipiul Soroca împreună cu filialele sunt încadrate în proiectul Naţional 
,,Conexiuni culturale-societate unită”, care are drept obiectiv promovarea culturii,tradiţiilor,datinilor etniilor 
conveţuitoare de pe întreg teriotoriul Rapublicii Moldova. 
Bibliotecile publice Zastânca şi  ,,Steliana Grama” din municipiul Soroca participă în cadrul proiectului Internațional 
,,Ora să ŞTIM”. 



Obiectivul acestui proiect este cultivarea dragostei față de carte și asistență la formarea abilităților de lectură și la 
formularea autoexprimării. 
Un alt proiect care a demarat la Soroca este ,,Punguţa cu două cărţi”. Utilizatorii bibliotecii publice  Schineni 
(părinţi,copii) acumulează noi cunoştinţe în domeniul lecturii iar drept răsplată primesc o punguţă cu două cărţi. Un alt 
proiect la care a participat biblioteca publică Schineni este  proiectul de dezvoltare socialăcu suportul Organizaţiei 
People in Need - Dezvoltarea serviciilor sociale în republica Moldova 2017-2019 finanaţat de Agenţia Cehă pentru 
dezvoltare. 
Proiectul „Anul 2019 – anul promovării imaginii bibliotecii în comunitate” unde au fost antrenate toate bibliotecile 
publice din raion. În realizarea Programului de Mentorat pentru dezvoltarea comunitară incluzivă bibliotecile au o 
colaborare fructuoasă cu instituţiile de învăţământ, instituţiile de cultură, centrele de sănătate din comunitate realizând 
obiectivele comune în baza contractelor de parteneriat. 
 

Perioada 2016 2017 2018 2019 

Achiziţii de carte 
(mii lei) 

72 300 100 000 91 900 129 355 

Reparaţii 78 400 103 300  278 687 41 300 

Fonduri atrase 568 110 121 297 48 858 78 242 

  
Mijloace financiare –Venituri,cheltuieli 

 

Fondurile atrase în 2016 se datorează PROGRAMULUI NOVATECA, bibliotecile din raion au fost dotate cu tehnică 
modernă. 

PROIECTE 

 

 

 



Tabel: Utilizatori ai bibliotecilor din mediul urban şi rural  

  Total 2016 2017 2018 2019 

Utilizatori activi total pe raion 30 743 31.074 31 078 31 8 

 urban 10 455 10 480 10 612 10 500  

 rural 20 288 20 594 20 466 20 300 

Intrări total pe raion 189 650 186 160 170744 172 400 

 urban 67 159 166 160 48 976 59 800 

 rural 122 491 20 000 121 798 112 600 

Împrumuturi total pe raion 283 073 357 837 329 556 326 752 

 urban 102 938 134 339 118 873 117 315 

 rural 180 135 223 498 210 683 209 437 

  
 

 

 

  
SMB- Servicii Moderne de Bibliotecă 

 

Diminuarea numărului de SMB s-a redus din motiv că, Progrmul Novateca şi-a încheiat activitatea. 



 Baza tehnico-materială a bibliotecilor,starea edificiilor: 

                                                                                                                                                                               Tabel: 

 Perioada 2016 2017 2018 2019 

1. Satisfăcătoare 39 41 41 44 

2. Reparate curent 7 5 11 7 

3. Reparate capitală 2 2 1 0 

4. Necesită reparaţie curentă 10 10 3 5 

5. Necesită reparaţie capitală (edificiile avariate nu se includ în acest 
punct) 

0 0 2 2 

6. Avariate total din ele:  
timp de 1 – 2 ani; 
 3 – 5 ani; 
mai mult de 5 ani; 

 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
 
1 

7. Se încălzesc în perioada rece 37 52 51 56 

8. Deconectate de la reţeaua electrică 3 0 0 0 

9. Conectate la rețeaua internet 37 37 40 41 

10.Edificii noi (date în exploatare în anul 2018) şi adaptate 0 1 adaptată 
Căinarii Vechi 

0 0 

Fonduri: 

                                                                                                                                                                                Tabel: 

 Perioada 2016 2017 2018 2019 

Achiziţii (nr. unităţi) 2 398 3 528 4 149 4 844 

Eliminări 6 401 2 679 2 480 5 150 

Total existent la sfârşitul anului 418 148 418 977 420 666 420 360 

Cărţi 417 697 397 802 398 686 399209 

Publicaţii seriale 1445 20 799 21 584 20 755 

În limba de stat 287 480 297 593 299 376 300 959 

În grafia latină 150 961 156592 158 985 163 829 

 
  
ANALIZA SWOT, biblioteci 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Biblioteci modernizate, dotate cu tehnică 
modernă. 

1. Lipsa condiţiilor de acces în bibliotecă pentru 
persoanele cu nevoi speciale ; 
2.   Implicare insuficientă în proiecte ; 
3.   Alocații bugetare mici. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

1. Număr sporit de activități de cercetare ; 
2. Resurse sporite pentru finanţarea extrabugetară ; 
3. Noi parteneriate naţionale şi internationale ; 
4. Număr sporit de voluntari racolaţi în bibliotecă ; 
5. Programe Naţionale de Promovare a Lecturii şi 
imaginii bibliotecii. 

1. Absenţa unui mecanism viabil de alocare a fondurilor 
pentru achiziţie de carte . 

 
Probleme cu care se confruntă bibliotecile: 
 Starea deplorabilă a edificiilor în care sunt amplasate bibliotecile ; 
 Lipsa surselor financiare pentru modernizarea bibliotecilor rurale ; 
 Diminuarea achiziţiilor de carte ; 
 Uzura depăşită a mobilierului şi utilajului în biblioteci. 
Necesități de dezvoltare: 
 Reparaţia capitală   sau schimbarea edificiului Bibliotecii Municipale “M. Sadoveanu” ; 
 Atragerea investiţiilor prin participarea în proecte, programe ;  
 Achiziţie centralizată de carte ; 
 Conectarea la internet a  bibliotecilor din raion în proporţie de 90 la sută ; 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate în biblioteci ; 
 Digitizarea fondului de carte. 



Muzee. 
În raionul Soroca îşi desfăşoară  activitatea Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca, în componenţa căruia intră: 
(Cetatea Soroca, Lumânarea Recunoştinţei ) şi Muzeul de Istorie şi Etnografie Cosăuţi. 
Necesită reparaţie  capitală blocul 2 al Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca și construcția unei Galerii de 
aproximativ 100 m.p. Construcția unei clădiri pentru arhiva / fondurile Muzeului din Soroca, măsuri necesare pentru 
protejarea și promovarea patrimoniului istorico-cultural. 
În perioada de activitate 2016-2019 au fost procurate pentru dezvoltarea expozițiilor Muzeului din Soroca, 26 de 
vitrine, iar pentru protejarea patrimoniului muzeistic depozitate în fondurile muzeului, au fost procurate 4 dulapuri mari 
și 3 mai mici, largi.  
Muzeul de Istorie și Etnografie Cosăuți dispune de 2 edificii. Ambele edificii necesită reparație capitală ( sistem de 
încălzire, sistem de iluminare, amenajare cu vitrine, etc.,) , în vederea lărgirii spațiului expozițional și în scopul de a 
oferi atractivitate și o gamă diversificată de servicii pentru vizitatorii muzeului. 
 
Participare în proiecte:  
Muzeul de istorie şi etnpgrafie Soroca. 
2016 - Proiectul „Strategii urbane de comunitate în orașe istorice” (COMUS) Nicolae Bulat , directorul Muzeului, 
membru al Grupului Actorilor Locali. 
În cadrul proiectului Strategii Urbane Ghidate de Comunitate în Orașe Istorice, proiect comun al UE/Consiliul Europei 
au fost propuse pentru pregătirea documentelor de fisibilitate  pentru restaurarea și amenajarea următoarelor obiecte: 
Faleza Nistrului, Colegiul Mihai Eminescu și reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca. În cadrul ședințelor 
COMUS s-a propus înaintarea Proiectului de restaurare a clădirii Muzeului în Programul de granturi Fondul 
Ambasadorilor pentru conservare culturală pentru anul 2017. Suma minimă a unui grant este de 10 000.00 $, suma 
maximă 200 000.00 $. 
2017-2018 - Din istoria romilor. Trecut – prezent. Lucrarea a fost scrisă pentru Cartea-album „De la Șatră la Palat” 
editor - Editura ARC. Cartea a fost  prezentată la concursul de proiecte a   Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 
pentru publicare, aplicant: Editura ARC, cercetător: Nicolae Bulat (autorul textului), coautor ( fotograf ) – jurnalistul 
Vadim Șterbate. 
2018-2019 - Proiect Transfrontalier „Turismul Rural- un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între 
raioanele Soroca și Iampol. (Ucraina)”., Nicolae Bulat, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Soroca, în urma 
cercetărilor, studiilor și documentării a scris cartea-manuscris „ Istorie de pe două maluri de râu. 96 de pagini A4.Textul 
a fost plasat pe adresa http://www.sorocayampiltur.ino. 
 
Muzeul de Istorie şi Etnografie Cosăuţi. 
2017-2018 – implementarea în parteneriat cu Asociația Națională de Dezvoltare a Turismului din R.Moldova a 
proiectului -  Creșterea capacităților locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorificarea resurselor naturale în 
destinațiile majore din Republica Moldova, în cadrul Programului de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu  
(rezultat – 10 standuri mobile , informarea vizitatorilor despre atracțiile turistice naturale din localitate). 
2018-2019 – Proiectul – Turismul rural-un pas sigur spre stimularea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca și 
Iampol , implementat de IDIS Viitorul, în parteneriat cu Consiliul Raional Soroca și Administrația raională de stat Iampol 
( Ucraina), în cadrul căruia am beneficiat de:  
 - Vizite de studiu la pensiuni turistice; 
 - Editarea unui ghid pentru prestatorii de servicii turistice; 
 - Harta turistică Soroca-Iampol; 
 - Broșuri privind Potențialul turistic al raionului Soroca, inclusiv al comunei Cosăuți; 
 - un film documentar despre patrimoniul turistic din raioanele Soroca și Iampol. 
 

Numărul de vizite în muzee 

Indicatorii şi anii 2016 2017 2018 2019 Total 

Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca      

Numărul de vizite în grup 22 888 16 361 19 184 27 141 85 574 

Numărul de vizitatori individuali 47 378 41 669 45 608 50 092 184 747 

Excursii 940 806 944 1 101 2 801 

Muzeul de Istorie şi Etnografie Cosăuţi      

Numărul de vizite în grup 540 440 248 283 511 

Numărul de vizitatori individuali 36 100 55 50 54 

Excursii 75 150 55 50 54 

 

http://www.sorocayampiltur.ino/


 

Scăderea numărului de vizitatori la Muzeul de Istorie și Etnografie Soroca  în 2017 în comparație cu 2016 se 
datorează faptului că, după 2  ani de vizitare abundentă cauzată de curiozitatea de a vedea rezultatele restaurării 
parțiale a Cetății Soroca și amenajarea terenului aferent cetății, au fost mai mulţi solicitanţi, apoi totul a revenit la 
normal , fiind chiar în creștere lentă în anul 2019. 
 
Piese de muzeu intrate în patrimoniu prin achiziții pe parcursul anilor de activitate  2016-2019  

Colectare 2016 2017 2018 2019 

Programat 100 100 100 100 

Realizat 105 72 119 107 

Din care prin achiziție -- 3 14 23 

  
Menționăm mai multe piese muzeistice (exponate) deosebite prin valoarea lor,  intrate în patrimoniul Muzeului de 
Istorie și Etnografie Soroca pe parcursul anilor de activitate 2016-2019. 
Cartea „Psaltirea Prorocului și împăratului David” , Bucureșt, 1856, Pe paginile cărții sunt însemnări referitoare la 
evenimentele din 1906 – 1919,  făcute de către preot. 
Gurie Grosu , ieromonah, „Carte despre învățătură despre legea lui Dumnezeu, alcătuită  după mai multe 
manuale rusești”, Chișinău , 1908 
Petre Dulfu „Isus Mântuitorul”  Carte de versuri, 1921. Petre Dulfu (1856 - -1953), scriitor de vază maramureșan, 
autor de basme și versuri, pedagog, traducător. 
Covor basarabean „Cununa”, 227 x 140 cm, lână, țesut , ales cu mâna, motive florale și zoomorfe, anul 1887. 
Achiziționat de la Topală (Antoniu) Tatiana. 
Scoarța (covor) „Cucoana și copilul”, sf. Sec.  al XIX-lea, 365 x173 cm, motive fitomorfe și antropomorfe. 
Achiziționat de la Topală (Antoniu) Tatiana. 
Sofcă (sofa), începutull sec al XX-lea, 174 x 67 x înălțimea  78 (47 + 31) cm.  Achiziționat de la Topală (Antoniu) 
Tatiana. 
17 venetce (fotografii în grup) a absolvenților de la Institutul Învățătoresc din Soroca, Școala pedagogică „Boris 
Glavan” din Soroca, Școala medie moldovenească nr. 1 Soroca, Perioada 1949-1972. 

ANALIZA SWOT, muzee 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Număr de vizitatori individuali şi în grup în creştere ; 
 Promovarea exponatelor muzeisitice pe pagina web 

şi reţelele de socializare; 
 Cetatea Soroca-monument atractiv pentru turişti. 

 Resursele financiare limitate pentru 
completarea şi diversificarea colecţiilor; 

 Lipsă spaţiului pentru conservarea 
exponatelor muzeisitice. 

OPORTUNITĂȚI   RISCURI 

 Implicarea în proiecte; 
 Program de modernizare şi eficientizare a activităţii 

muzeelor. 

 Număr insuficient de personal ştiinţific. 

 
 Probleme cu care se confruntă muzeele: 
 Lipsa unui spaţiu mai mare pentru arhivă ; 
 Insuficiența personalului capabil să atragă investiții; 
 Adaptarea personalului şi a vizitatorilor la perioada Pandemiei. 
  



Necesități de dezvoltare:  
 Reparaţia capitală a blocurilor II la ambele muzee; 
 Atragerea investiţiilor prin participarea în proiecte; 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de activitate în muzee; 
 Digitizarea colecţiilor muzeistice. 
 
Starea patrimoniului material: 
Parimoniul material  în raionul Soroca cuprinde 413 monumente, dintre care   194 de importanţă naţională şi 219 de 
importanţă locală.  
 
În anii 2017-2018 s-a lucrat cu APL de nivelul I referitor la starea monumentelor de for public.                                                                                                             
A fost revizuit Registrul  Monumentelor de for public de importanţă naţională şi locală, au fost întocmite dosare de 
inventariere (3 monumente de importanţă naţională ,11 monumente de importanţă locală). 
 

Tipul monumentelor Număr total Stare satifăcătoare Necesită reparaţie  

Monumentelor istorice 82 76 6 

Monumente arheologice 267 249 18 

Monumente de for public 12 12 0 

Opere comemorative de război 
(monumente în memoria celor 
căzuți în războaie) 

52 37 15 

În anul 2019 a fost revizuit Registrul monumentelor istorice şi întroduse numerele de înregistrare Cadastrală. 
 
ANALIZA SWOT: monumente 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Patrimoniul de importanţă naţională şi 
internaţională pe teritoriul raionului Soroca. 

 Deterioarea şi demolarea monumentelor fără a se 
ţine cont de valoarea şi importanţa acestora. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Suportul donatorilor internaţionali în domeniul 
salvării şi protejării Patrimoniului national. 

 Lipsa financiară de menţinere şi restaurare a 
monumentelor. 

 
Problemele din domeniul Patrimoniului material: 
 Lipsa resurselor umane necesare pentru conservarea, restaurarea şi managementului patrimoniului; 
 Protejarea insuficientă şi ineficientă a Patrimoniului material de către stat;  
 Deteriorarea monumentelor în urma calamităţilor natural; 
 Comercializarea tezaurului monetar şi a obiectelor arhiologice care duce la dispariţia patrimoniului. 
 
Necesități de dezvoltare: 
 Evaluarea şi monitorizarea continuă a stării monumentelor şi întroducerea lor în Registrul    
 Monumentelor  ocrotite de Stat;  
 Identificarea surselor financiare pentru susţinerea programelor de restaurare; 
 Implicarea activă a APL de nivel Işi II în proiecte, programe cu scopul atragerii investiţiilor  pentru conservarea şi 

retaurarea monumentelor. 
 
Meşteşugăritul popular reprezintă o formă de manifestare a artei populare, o activitate de creare a obiectelor cu 
valoare artistică şi utilitară, cu aplicarea unor procedee tehnico-artistice preponderent manuale, care contribuie la 
păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor artei populare şi la satisfacerea necesităţilor spirituale şi materiale ale populaţiei. 
Unul din obiectivele principale al Secţiei Cultură şi Turism este de a cultiva specificul zonal şi a revitaliza unele meserii 
tradiţionale, care sunt o pârghie pentru promovarea meşteşugurilor şi trebuie să orienteze meşterii spre o astfel de 
revitalizare şi în localităţile rurale din raion, cum ar fi: ţesutul artistic în satele: Căinarii Vechi, Bădiceni. Racovăţ, 
Parcani;  cioplitul în piatră – în satele Cosăuţi, Egoreni.  
În raion îşi desfăşoară activitatea - 285 meşteri populari, 16 meşteri populari sunt Membri ai Uniunii Meşterilor Populari 
din Moldova, 4 deţin titlul de „Meşter – Faur”, 4 centre de meşteşuguri artistice cu titlul onorific ”model”:  
 Centrul de meşteşuguri populare „Fantezie” - confecţionarea costumelor naţionale. s Vădeni; 
 Centrul de meşteşuguri populare ”Croşeta fermecată” - croşetare s. Vasilcău; 
 Centrul de meşteşuguri populare ”Sălcioara” - împletitul din fibre vegetale (lozie)  s. Rubleniţa; 
 Centrul de meşteşuguri populare ”Meşteriţa” - ţesutul artistic s. Căinarii Vechi;    
 1 laborator în aer liber - prelucrarea artistică a pietrei în s. Cosăuţi, Î.I. ”Ion Lozan” , care  instruiește tineri şi adulţi, 
dezvoltă arta tradiţională, o promovează în rândurile copiilor şi tineretului în domeniul împletitului din fibre vegetale, 



confecţionarea costumelor naţionale, croşetare, ţesut artistic, unde turiştii pot să încerce să mînuiască şi ei acest 
meşteşug. 
În perioada  2016-2019,  pentru meşterii populari a fost organizat şi desfăşurat Târgul Meşterilor Populari «La Nistru, la 
mărgioară», în cadrul căruia au participat peste 100 meşteri populari din Buzău, România, Iampol, Ucraina, din 
republică - Glodeni, Drochia, Chişinău, Sîngerei, Şoldăneşti, Rîşcani, Bălţi, Criuleni, Floreşti, Edineţ şi desigur meşterii 
populari din oraş şi raion, cu lucrări variate din ceramică, lemn, fibre vegetale, broderii, croşetare, piatră, lucrări din 
biser, costume naţionale, ţesut artistic. 
De la o ediţie la alta s-a extins numărul meşterilor populari participanţi în cadrul Târgului  Meşterilor Populari “La Nistru, 
la mărgioară,,. 
Dacă în anul 2016 aveam peste 50 meşteri, apoi în 2019 numărul lor a crescut dublu. Permanent se lucrează cu 
meşterii populari, care sunt promovaţi în cadrul activităţilor culturale. 
La Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca au fost organizate Expoziţiile personale a  meşterilor populari, Manea Lidia, 
Grigore Voloşciug, împletitori din fibre vegetale, Valentina Chiriac, Valentina Boţoroga, Svetlana Şapovalov. 
Meşterii populari au participat la 4 expoziţii internaţionale: s. Klembovca, Ucraina, Iampol, Ucraina, Oxanovca, Ucraina, 
Expoziţia Internaţională “Turism. Hotele, servicii”, Moldexpo, 3  naţionale “Tezaur 2016”, “Fabricat în Moldova”, 
“Festivalul Naţional al Vinului” şi 12 expoziţii raionale. 
Au fost organizate şi desfăşurate 3 ateliere de creaţie în baza Centrelor de meşteşuguri artistice cu titlul “model”.  
Meşterii populari din oraş şi raion au participat la un număr mare de manifestări culturale şi expoziţii raionale, naţionale 
şi internationale:  
În cadrul Expoziţiei-concurs naţionale “Croşeta de Aur” raionul Soroca a fost reprezentat de meşteriţele: Bergheu Lucia 
or. Soroca şi Liudmila Prepeliţă - conducătorul Centrului de meşteşuguri populare “Croşeta fermecată “ din s. Vasilcău, 
unde au fost menţionate cu diploma şi premii. Simion Lungu şi Serafima Lungu, din satul Vădeni anual participă în 
cadrul Sărbătorii Naţionale a Portului Popular cu o gamă variată de costume naţionale din zona Sorocii. 
Printre învingătorii concursului “Cel mai bun antreprenor al anului“ s-au înscris şi 4 meşteri populari: Valentina 
Boţoroga din or. Soroca, Lidia Manea din s. Rubleniţa, Ion Lozan s. Cosăuţi, Nicolae Topor or. Soroca. 
La Festivalul Naţional al Covorului “Covorul Dorului” Ediţia a IV-a şi-au expus lucrările  meşterii populari Nina Manea 
din satul Căinarii Vechi, Lungu Simion s. Vădeni şi Muzeul de Istorie şi Etnografie din or. Soroca. 
În perioada 2016-2019 meşterii populari au fost prezenţi cu o bogată expoziţie şi la Festivalul de broderie din s. 
Klembovca ,Ucraina. 
În cadrul Expoziţiei-concurs naţionale a meşterilor împletitori din fibre vegetale, doamna Lidia Manea, conducătorul 
Centrului de meşteşuguri populare “Sălcioara” din s. Rubleniţa, s-a învrednicit de Premiul I. 
În fiecare an meşterii populari din raion participă şi la Târgul Meşterilor Populari din oraşul Drochia. 
Cu un schimb de experienţă au participat şi în cadrul Festivalului ”Frumos covor basarabean” din. s, Clişova Noua, r-
nul Orhei. 
Numărul total al centrelor de meșteșuguri tradiționale / artizanat contemporan din cadrul unității administrativ-

teritoriale - _5_. 

№ Denumirea deplină a centrului 
(atelierului) 

Localitatea, adresa Genul (genurile) 
de activitate 

1 
Centrul de meşteşuguri populare 
„Fantezie”  

s. Vădeni Confecţionarea costumelor naţionale 

2 
Centrul de meşteşuguri populare 
”Croşeta fermecată” 

s. Vasilcău Croşetare 

3 
Centrul de meşteşuguri populare 
”Sălcioara” 

s. Rubleniţa Împletitul din fibre vegetale (lozie) 

4 
Centrul de meşteşuguri populare 
”Meşteriţa” 

s. Căinarii Vechi Ţesutul artistic 

5 ÎI „Ion Lozan” s. Cosăuţi Prelucrarea artistică a pietrei 

 
 Numărul total de meșteri populari din cadrul unității administrativ-teritoriale: 285, dintre care 210 femei. 

            



 

 
 
   Meșteri populari ce reprezintă originea etnică preponderent:

a) moldoveni – 273 ; 
b) ucraineni – 5 ; 
c) bulgari; 
d) ruşi – 5; 

e) găgăuzi; 
f) romi – 2; 
g) alte etnii.

 
Numărul de meșteri populari, conform genului de creaţie: 
 olărit – 1; 
 prelucrarea artistică a lemnului – 35; 
 arta dantelei – 48; 
 broderie artistică – 88; 
 feronerie artistică (lucrări în fier) – 3; 
 ţesuturi artistice – 45; 
 împletituri din fibre vegetale – 20; 
 confecţionarea costumelor populare – 10; 
 împletit cu andrele – 12; 
 prelucrarea artistică a pielii; 
 pictori amatori – 4; 
 alte genuri - 20

ANALIZA SWOT, meșteșugăritul popular 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa potenţialului uman în domeniul culturii – 
factor esenţial de dezvoltare a sectorului cultural şi 
de producere a brandului regional (meşteri emeriţi). 

 Dotarea insuficientă a centrelor de 
meşteşuguri cu materie primă; 

 Lipsa materialelor promoţionale de 
promovare a meşterilor populari.  

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Tabere de creaţie, de instruire a meşteilor populari 
pentru promovarea şi păstrarea                culturii 
naţionale. 

 Stimularea creaţiei populare şi revigorarea 
meşteşugurilor tradiţionale 

 Dispariţia meşterilor populari pe fondul 
lipsei posibilităţii valorificării produselor 
create; 

 Amplasarea geografică a raionului, care 
determină influienţe ornamentale 
asupra lucrărilor de artizanat ; 

 Capacităţile reduse de promovare a 
propriului produs cultural; 

 Dispariţia unor meşteşuguri care pot fi 
utile societăţii; 

 Migrarea persoanelor talentate (artişti, 
meşteri, etc.) spre alte raioane sau 
peste hotare . 



Problemele patrimoniului cultural imaterial: 
 Lipsa resurselor umane necesare pentru identificarea, inventarierea, conservarea, valorificarea şi transmiterea 

către generaţia tânără a elementelor din patrimoniul cultural imaterial ; 
 Insuficienţa materiei prime pentru dezvoltarea meşteşugăritului popular; 
 Lipsa pieţii de desfacere atât în republică cât şi peste hotare; 
 Lipsa conexiunii dintre politicile educaţionale şi cele culturale. 
 
Recomandări: 
 Studierea, cercetarea, valorificarea mai intensă a patrimoniului cultural imaterial;  
 Elaborarea registrului raional a patrimoniului cultural imaterial; 
 Dotarea cu materie primă pentru dezvoltarea meşteşugăritului popular; 
 Colaborarea şi schimbzl de experienţă între meşterii populari de peste hotare. 
 
 
Turism                          

Raionul Soroca dispune de un valoros potenţial turistic natural şi antropic care se impune prin atracţii de un pitoresc 
deosebit, constituind dintre cele mai bogate resurse turistice din Republică. 

Printre atracţiile turistice remarcabile ale raionului Soroca, se numără: 
 Cetatea Soroca – singurul monument al epocii medievale din Republică; 
 Monumentul „Lumînarea Recunoştinţei” – o importantă zidire din istoria modernă a Moldovei; 
 Schitul Rupestru Monastic Bechir (Peştera Bechir) – complex rupestru monastic din sec. VII-IX e.n. 
 Dealul Romilor – casele cărora uimesc prin formele sale arhitectorale şi designul exterior; 
 Zona Umedă de importanţă Internaţională Unguri-Holoşniţa; 
 Mănăstirea „Sf. Treime” din s. Rudi – este una din cele mai vechi mănăstiri din Republica Moldova, înălţată în 

1777; 
 Rezervaţia Rudi- Arioneşti – reprezintă o comoară forestieră, un adevărat monument creat de natură; 
 Arcul Geodezic „Struve”  din s. Rudi – unicul monument  din Republica Moldova inclus de UNESCO în lista 

atracţiilor culturale şi naturale mondiale; 
 Peştera Răposaţilor s. Rudi; 
 Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Cosăuţi, 1729; 
 Unica carieră de granit din Republica Moldova care se află în s. Cosăuţi; 
 Pădurea „Stanca-Jeloboc” din s. Cosăuţi – inclusă în reţeaua ariilor protejate din Republica Moldova ca 

rezervaţie peisagistică; 
 „Colina Casca” din s. Cremenciug – monument al naturii Geologic şi Paleontologic; 
 Izvoarele din s. Vărăncău. 
 

Tabel: Infrastructura turistică 
 

Nr. Unităţi Turistice Denumirea  Localitatea Capacitatea de 
cazare 

1 Hotel Hotelul Nistru Soroca 10 camere/22locuri 

2 Hotel Hotel Central Soroca 17 camere/34 locuri 

3 Hotel Vila de la Nord Soroca 15 camere/30 locuri 

4 Vilă Turistică Europa 1928 Soroca 4 camere/10 locuri 

5 Bază de odihnă Visomiev s. Cosăuţi 4 rulote/20 locuri 

6 Bază de odihnă Hanul Verde s. Inundeni 7 camere 

7 Bază de odihnă Cabana Vînătorului s. Visoca 5 căsuţe 

8 Eco Village Zăvoiul Nistrului  s. Egoreni  

9 Tabără de odihnă La Dumbravă s. Voloviţa 28 căsuţe/326 locuri 

10 Agenţie de turism Valentina Tur Soroca  

11 Agenţie de turism PandaTur S.R.L. Soroca  

     
Pe parcursul anilor 2016 -2019 obiectivul principal al domeniului Turism a fost orientat spre  valorificarea potenţialului 
turistic şi promovarea imaginii raionului Soroca ca destinaţie turistică. 
Au fost stabilite relaţii de colaborare şi interconexiune directă cu Agenţia Turismului a Republicii Moldova, Agenţia de 
Investiţii a RM,  Asociaţia de Dezvoltare a Turismului din Moldova, Asociaţia Naţională a Turismului Rural, Ecologic şi 
Cultural, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, agenţi economici din sfera turismului aflaţi pe teritoriul raionului 
Soroca.  
În scopul realizării obiectivului propus,  anual s-e elaborează „Agenda evenimentelor culturale de interes turistic”, 
pentru promovarea la nivel naţional şi internaţional  de către Agenţia de Investiţii şi pe reţelele de socializare locale. 



În cadrul expoziţiilor internaţionale specializate „Turism, Hotele, Servicii” desfăşurate la  „MOLDEXPO” mun. 
Chişinău,, în anii 2016 şi 201,7 Secţia Cultură şi Turism, a participat cu expunerea materialelor promoţionale a celor 
mai atractive şi reprezentative aşezări şi monumente din raionul Soroca, agenţi economici din raion, care desfăşoară 
activităţi în domeniul turismului - („Hotelul Central”, hotelul „Nistru”, hotelul „Vila de la Nord”, „Valentina-Tur”) şi lucrări 
ale meşterilor populari, fapt ce a contribuit la promovarea raionului Soroca ca destinaţie turistică. 
În scopul motivării importanţei dezvoltării sectorului turistic şi atragerea turiştilor în localităţile din raion, a fost 
organizat seminarul raional cu genericul „Perspective de dezvoltare a turismului în raionul Soroca”, la care au 
participat reprezentanţi ai Agenţiei Turismului a Republicii Moldova şi Asociaţiei de Dezvoltare a Turismului din 
Moldova. 
Pe pagina web a Consiliului Raional Soroca, a fost inclus compartimentul Cultură şi Turism, pentru familiarizarea 
publicului larg, referitor la obiectivele turistice din zonă. A fost editat ca material promoţional  ghidul turistic a raionu lui 
Soroca  „Atracţii Sorocene”. 
 
Pentru obţinerea dreptului de autor, a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii turistice a raionului Soroca la 
Agenţia de Stat Pentru Proprietate Intelectuală. În urma îndeplinirii condiţiilor de depunere a cererii de înregistrare a 
mărcii, a fost publicată cererea cu numărul de depozit 044456 şi data de depozit 25.06.2019 în Buletinul Oficial de 
Proprietate intelectuală nr. 8/2019. 
 
A fost elaborat Registrul „Mărcii Turistice a Raionului Soroca”, pentru  înregistrarea beneficiarilor  de a folosi marca 
turistică a raionului Soroca conform contractului de licenţă încheiat. 
Începând cu anul 2016, anual se organizează Expoziţia de fotografii cu genericul „Satul ca destinaţie turistică” ,  
unde sunt expuse fotografii care ilustrează cele mai pitoreşti şi mai atractive peisaje, din 30 localităţi ale raionului.  
 
Un impact asupra dezvoltării turismului în raionul Soroca l-au avut proiectele: 
1. „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţilor în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare 
a terenurilor din Moldova”, finanţat de Fondul Global de Mediu ( GEF) şi implimentat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD).  În cadrul proiectului a fost editat Ghidul Turistic al raionului Soroca ce 
conține pașaportul raionului Soroca, o descriere amplă a regiunii, informații despre turism și ariile naturale 
protejate, microzonele din raion, informații utile despre muzeele, meșterii populari, structurile de cazare etc.  
2. Proiectul  Turismul rural – un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca 
(Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinița). Finanţat de Comisia Europeană prin Programul  de 
cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina. 
În cadrul proiectului  au fost instruiţi potenţialii agenţi economici , care intenţionează să dezvolte afaceri  în turism în 
mediul rural, atât în raionul Soroca, cât şi în raionul Iampol. A fost creată o asociație comună moldo-ucraineană a 
furnizorilor de servicii turistice rurale din raioanele Soroca (Moldova) și Iampil (Ucraina). S-a elaborat "Ghidul pentru 
furnizorii de turism", în limbile română și ucraineană, care explică mecanismul de funcționare a activității turistice 
rurale și standardele necesare pentru promovarea turismului rural. S-au efectuat  acțiuni de investiții pentru lucrări de 
infrastructură mici - o instituție publică culturală din Soroca și două instituții publice culturale de la Iampil (Muzeul de 
Arheologie și Regele Sarmați Inesmeia, Muzeul Vinului și Vinificației). A fost editată o hartă cu 5 trasee turistice, 
broșuri, cât și un film documentar despre potențialul turistic al Raionului Soroca (Moldova) și Iampil (Ucraina). A fost 
creată pagina web: www.sorocayampiltur.info. pentru publicarea informaţiei din sectorul  turistic a acestor două zone. 
 
Pe parcursul anilor 2016-2019 raionul Soroca a fost gazda a 255.559  de turişti şi vizitatori, mai mult cu 80.383 de 
vizitatori  faţă de anii 2012-2015 ( 175.176 vizitatori).  
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ANALIZA SWOT, turism 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Poziţia geografică favorabilă a raionului; 
 Existenţa elementelor de patrimoniu cultural 

material şi imaterial cu valoare de unicat; 
 Existenţa Punctului de trecere a frontierei: Soroca-

Ţekinovca şi Cosăuţi-Iampoli.  

 Infrastructura slab dezvoltată către obiectivele 
turistice din raion ; 

 Monumente de istorie şi arhitectură degradate; 
 Lipsa unei infrastructuri adaptate persoanelor cu 

dizabilităţi. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Posibilitatea dezvoltării diverselor forme  de turism 
: agroturism, ecoturism, tur. religios  etc; 

 Implicarea în cadrul programelor de stat de 
susţinere şi promovare a turismului. 

 Diminuarea fluxului de turişti-vizitatori către 
obiectivele turistice cauzate de instabilitatea 
economică. 

  
Problemele generale: 
 Infrastructura turistică slab dezvoltată; 
 Număr limitat de instruiri şi training-uri în domeniul turismului la nivel national;                          
 Sistemul informaţional turistic insuficient,  referitor la  ofertele turistice din raion. 

 
Necesități de dezvoltare:  
 Schimb de experienţă cu alte localităţi din ţară şi peste hotare în scopul dezvoltării ramurii turistice; 
 Dezvoltarea şi promovarea turismului rural prin organizarea de seminare şi instruiri, expoziţii, etc; 
 Folosirea mărcii turistice a raionului Soroca de către operatorii de turism, care ar distinge regiunea şi ar garanta 

turiştilor un produs de înaltă calitate; 
 Utilizarea punctelor de trecere a frontierei ca centre informaţionale pentru susţinerea turismului local; 
 Identificarea şi promovarea activităţilor culturale cu valenţe turistice ca obiectiv de atracţie; 
 Identificarea posibilităţilor pentru dezvoltarea unor produse turistice noi: trasee turistice, locaţii turistice etc; 
 Pregătirea şi elaborarea materialelor publicitare de promovare a serviciilor şi obiectivelor turistice din raion; 
 Participarea la diverse proiecte în atragerea investiţiilor. 

 
 
6.3 Tineret și Sport 

Tineret 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, din catalogul ”Populaţia Republicii Moldova pe 
vârste şi sexe”, în profil teritorial la 1 ianuarie 2011, din numărul total al populației raionului Soroca de 100383 de 
locuitori, 24418 sunt tineri cu vârsta de 16-30 ani. În localitățile rurale ale raionului, locuiesc 14711 de tineri, iar în 
orașul Soroca 9707 de tineri, unde putem constata la raportul 1oraș/68localități rurale, o pondere mică a tineretului în 
zona rurală.  

În baza analizei datelor statistice oficiale, putem observa o creștere nesemnificativă a numărului locuitorilor raionului 
Soroca cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani, având la nivel de raion în anul 2015, un coeficient de îmbătrânire a 
populației de 18,4%, unde indicatorul respectiv este cel mai accentuat este în zona rurală de 19,5%, comparativ cu 
16,7% din zona urbană. 

În concluzie putem constata, ca datele statistice care ne arată situația generală a tinerilor din raionul Soroca, reflectă 
doar o situație, având la bază informația despre locul unde sunt luați aceștia la evidență în baza domiciliului, dar nu 
poate fi verificată cu date care determină cu exactitate numărul real a acestui segment de populație care este 

Anul Nr. turişti şi 
vizitatori 

2016 70.266 

2017 55.358 

2018 65.125 

2019 64.810 

Total 255.559 



prezent în teritoriu. Nu există la moment instrumente de monitorizare a tinerilor care pleacă la muncă peste hotare, 
astfel datele cu privire la numărul tinerilor, care sunt prezenți în localităților raionului pot fi diferite de datele statistice 
oficiale. 

Șomajul și angajarea în câmpul muncii a tinerilor 
În raionul Soroca, potrivit datelor oferite de către Agenția de Ocuparea Forței de Muncă Soroca, pe perioada anului 
2019 au fost înregistrați oficial 1104 de șomeri, dintre care 237 sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 16-30 de ani. 

Conform datelor statistice pe Regiunea Nord a Republicii Moldova, rata de șomaj în rândul persoanelor cu vârsta 
cuprinsă între 15-34 ani, în perioada ultimilor trei ani este în scădere cu 5,7%, dar este cea mai ridicată la media pe 
toate vârstele de populație. Cel mai ridicat indicator este observat la grupul de vârstă cuprins între 15-24 ani, unde 
rata de șomaj este de 5,9% în anul 2019, comparativ cu 3,6% pe grupul de vârstă 25-34 de ani. Rata șomajului 
pentru anul 2019 este mai ridicată la sexul feminin și constituie 5,85%, în comparație cu sexul masculin cu un 
indicator de 4,75%. Cel mai ridicat indicator este observat la tinerii cu vârsta de 15-24 ani de sex feminin, unde rata 
șomajului este de 9,2%. 

Rata de șomaj în rândul tinerilor cu vârsta 15-34 ani 

 

Conform analizelor efectuate în Strategia Națională de Tineret 2020 s-a constat că, orientarea profesională, 
instruirea și plasarea în câmpul muncii sânt acțiuni care se realizează prin programele de sprijin pentru tineri, 
realizate de către donatorii internaționali, iar acest tip de intervenție este oferit și de Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă pentru șomerii înregistrați. În baza acestor analize, totuși se atestă un nivel redus de 
utilizare a acestor servicii de către tineri, fie că tinerii nu sunt informați privind beneficiile pe care ar putea să le ofere, 
fie că nu au încredere în aceste instituții. Doar unul din zece tineri, se adresează la Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă pentru suport în angajare, iar o treime din tineri apelează la rude și cunoștințe, aceasta 
fiind cea mai practicată metodă de căutare a unui loc de muncă. În același timp, tinerii consideră nepotismul și 
cumetrismul ca fiind una dintre principalele bariere în angajare. 
Șomajul rămâne a fi destul de ridicat în rândul tinerilor, favorizat de faptul, că în urma absolvirii învățământului 
superior sau mediu de specialitate, nu se ameliorează situația acestora privind cariera profesională și nici nu cresc 
șansele de ocupare pe piața muncii, unde în realitate nu sunt suficiente oportunități de ocupare conform pregătirii 
profesionale obținute. 
Tinerii șomeri sunt defavorizați pe piața muncii în comparație cu alte grupe de vârstă și prin faptul că, au o experiență 
mai redusă de muncă. Tinerii invocă necesitatea experienței de muncă la angajare ca o condiție obligatorie, iar 
angajatorii tot mai frecvent își manifestă nemulțumirea față de calitatea pregătirii tinerilor specialiști. 
Conform datelor statistice pe Regiunea de Nord a Republicii Moldova, rata de ocupare în câmpul muncii în rândul 
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-34 ani în perioada anilor 2015-2019 este în creștere ușoară de 4,15%. În anul 
2019, tinerii cu vârsta 15-24 ani sunt cel mai puțin ocupați în câmpul muncii, comparativ cu cei din categoria vârstei 
de 25-34 ani. Cu 10% sunt mai puțin ocupați în câmpul muncii tinerii se sex feminin (46%), în comparație cu tinerii de 
sex masculin 56%. 
Rata de ocupare a tinerilor cu vârsta de 15-34 ani 

 

Situația social-economică a tinerilor din raionul Soroca, se caracterizează prin faptul că sunt slab dezvoltate serviciile 
de orientare și consiliere profesională pentru angajarea în câmpul muncii, locurile de muncă oferite tinerilor sunt 
insuficiente și slab remunerate, angajarea la serviciu în mediul rural nu este atractivă și oferă insuficiente posibilități 



de dezvoltare, nu sunt acordate facilitățile necesare tinerelor familii pentru obținerea spațiului locativ, iar majoritatea 
tinerilor nu au posibilitatea de a profesa domeniul său de specialitate. 
Cauzele problemelor enumerate rezidă din faptul, că orientarea profesională se realizează la un nivel redus, tinerii nu 
sunt motivați să valorifice resursele pieței de muncă disponibile, iar în consecință sunt generate probleme ca 
șomajul, migrația, traficul de ființe umane, comportamente deviante. Cea mai prioritară soluție pentru care optează 
tinerii, este migrația peste hotare în căutarea unui loc de muncă. Tendința imigraționistă este destul de alarmantă în 
contextul crizei localităților rurale, și reprezintă în rândul tinerilor o soluție pentru moment. Ca destinații de migrație 
tinerii aleg să plece la muncă în Federația Rusă, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Israil, inclusiv țările vecine 
Ucraina și România. 
Autoritățile publice locale nu au instrumente și resurse financiare suficiente pentru a interveni în oferirea tinerilor 
oportunități atractive pentru angajarea în câmpul muncii sau pentru ai susține în procesul de auto-angajare prin 
lansarea propriilor afaceri. 
 
 Educația non-formală 
Educația non-formală ,cuprinde totalitatea acțiunilor organizate în mod sistematic dar în afara sistemului formal al 
educației. Astfel, aceasta forma de educație este considerată complementară cu educația formala sub raportul 
finalităților conținutului și a modalităților concrete de realizare. 
Educația non-formală, este practicată cu preponderență de sectorul asociativ. La moment în raionul Soroca astfel de 
activități sunt desfășurate într-o pondere mai mare de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, orientate spre 
formarea deprinderilor de viață, activismul civic, planificarea carierei, dialog intercultural, etc.  
Cea mai mare provocare pentru raionul Soroca, este asigurarea mecanismelor de finanțare a educației non-formale 
pentru tinerii din zone rurale, tinerii din minoritatea romă, tinerii cu dizabilități, tinerii din familii cu venituri mici, orfani 
sau din centre de plasament și tinerii cu boli cronice grave. 
 
Timpul liber 
Conform datelor Biroul Național de Statistică, tinerii în vârstă de 15-29 ani utilizează aproape jumătate din timpul 
zilnic pentru activități de îngrijire personală (11,2 ore), mai bine de o treime din durata unei zile (8,3 ore) dedică 
ocupării, studiilor, îngrijirii gospodăriei și familiei, lucrului voluntar și deplasărilor; iar a cincea parte - petrecerii 
timpului liber (4,5 ore). Prioritatea activităților în cazul tinerilor este similară cu cea a persoanelor adulte (30-54 ani), 
doar că diferă durata acestora. Astfel, tinerii alocă activităților de îngrijire 11,2 ore sau cu 36 minute mai mult față de 
adulți, 8,3 ore – activităților de muncă (de orice tip) și studiilor (cu 54 minute mai puțin) și 4,5 ore petrecerii timpului 
liber, respectiv cu 1 oră mai mult decât adulții. 
În funcție de grupa de vârstă, tinerii de 15-19 ani dispun cel mai mult de timp liber – în medie 5 ore pe zi, urmați de 
tinerii de 20-24 ani – câte 4,7 ore zilnic. Pe de altă parte, odată cu înaintarea în vârstă a tinerilor, crește și durata 
timpului alocat activităților de îngrijire a gospodăriei și familiei: tinerii din categoria de vârstă 15-19 ani dedică acestor 
activități în medie câte 2,1 ore pe zi, pe când la 25-29 ani deja cu 1,8 ore mai mult (3,9 ore zilnic). 
 

Durata medie a unor activități umane după grupe de vârstă ale tinerilor, ore (din 24 ore) 

 

Circa 2 ore pe zi din timpul liber tinerii îl dedică activităților „mass-media”: privesc televizorul, ascultă frecvențele 
radio, citesc etc. Această modalitate de petrecere a timpului liber este caracteristică și adulților. Totodată, spre 
deosebire de populația adultă, tinerii sunt atrași mai mult de „viața socială și divertisment”, alocând mai bine de 1 oră 
zilnic vizitelor, conversațiilor, petrecerilor etc. O altă activitate de petrecere a timpului liber, specifică tinerilor, este 
„utilizarea calculatorului”, în medie câte 1 oră pe zi (mai cu seamă persoanele de 15-24 ani). În comparație cu adulții, 
tinerii alocă zilnic de 3 ori mai mult timp liber și pentru practicarea „activităților de sport și de exterior”. 



În concluzie se constată necesitatea de a acorda o atenție deosebită din partea autorităților publice, care trebuie să 
fie orientată pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, care au cel mai mult timp liber, în medie 4,85 ore 
pe zi și care urmează a fi valorificat prin implicarea acestora în activități pro-active, într-un mediu de siguranță față de 
viciile sociale predominante la moment în societate. Oportunitățile de petrecere a timpului liber sunt la moment 
insuficient planificate și dezvoltate în mod sistematic, în mod special în zona rurală, unde predomină un dezechilibru 
dintre solicitările tinerilor și ofertele pentru valorificarea timpului liber oferite într-un mod bine organizat de către 
autoritățile publice. În consecință majoritatea din tineri aleg oportunitățile existente de petrecerea timpului liber, care 
se rezidă la baruri, consum de alcool, droguri, autoorganizarea unor activități cu exces de violență și comportamente 
deviante. 
Posibilitățile de organizare a timpului liber sunt distribuite inegal în sate și în oraș, pentru persoanele bine asigurate 
și cele neasigurate, pentru fete și băieți. În municipiul Soroca funcționează preponderent localuri de divertisment, de 
practicare a sportului, de practicare a activităților creative de către tineri. Cauzele situației curente se regăsesc în 
infrastructura neadecvată și nefuncțională pentru organizarea activităților de timp liber. Realitățile din acest domeniu 
ne arată, că instituțiile publice responsabile, nu reușesc să-și asume responsabilitatea de a produce servicii atractive 
pentru tineri în valorificarea timpului liber, iar tinerii nu dispun de resursele și deprinderile de a se implica în 
organizarea propriei odihne active. 
În majoritatea localitățile rurale este nevoie de revigorare culturală și de activizarea măsurilor pentru petrecerea 
timpului liber pentru tineri. Infrastructura și instrumentarul metodologic de organizarea timpului liber pentru tineri, 
necesită o analiză și o revizuire radicală, iar în consecință modernizată total, ca în rezultat să facă față cerințelor și 
preferințelor tinerilor în petrecerea timpului liber. 
Utilizarea neadecvată a timpului liber de către tineri va stimula un proces de degradare culturală, iar în consecință un 
număr mai mare de tineri se vor manifesta prin comportamente antisociale. O parte din tineri vor rămâne în 
continuare pasivi și izolați de viața comunității, nu vor reuși să își dezvolte spiritul creativ și pragmatic, inclusiv să-și 
direcționeze energia pentru autodezvoltare pozitivă. 

 
Participarea tinerilor 
Participarea tinerilor este procesul de cooperare, de dialog dintre tineri și adulți, unde tinerii dobândesc abilități de 
comunicare, ascultare reciprocă, de exprimare, își formează o gândire critică și capacitatea de orientare în spațiul 
informațional, obțin deprinderi de planificare a acțiunilor, prognosticare a rezultatelor, de realizare a proiectelor proprii 
și de asumare a responsabilităților pentru luarea deciziilor care îi vizează  pe ei și pe comunitățile în care locuiesc. 
În responsabilitatea autorităților publice de nivelul I și II sunt sarcini de a crea un mediu adecvat de participare și 
implicare nemijlocită a tinerilor în procesul decizional. Metodele de aplicare în procesul consultativ, variază în 
dependență de spectrul oportunităților, specificul și tradițiile comunităților, dar nu se limitează doar la practicile 
existente, acestea pot fi dezvoltate și aplicate din perspectiva opțiunii rezonabile în mod special pentru tineri. 
Cea mai populară formă de participare a tinerilor din Republica Moldova este prin constituirea democratică a 
Consiliilor Tinerilor, care servește un instrument eficient și reprezentativ pentru autoritățile publice, de a apela la 
generația tânără în vederea consultării acestora în procesul decizional, implicarea în implementarea, monitorizarea și 
evaluarea politicilor aprobate. Astfel de consilii ale tinerilor pot fi constituite la orice nivel administrativ sau la nivel  
sectorial, cum ar fi educație, atreprenoriat, cultură, sport, etc. În acest sens în raionul Soroca, sunt la moment active 
astfel de consilii ale tinerilor la nivelul municipiului Soroca și la nivelul instituțiilor de învățământ. 
Cel mai reprezentativ consiliu din raion, este Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Soroca, care a fost constituit în 
anul 2008 la inițiativa și cu suportul Centrului de Resurse pentru Tineret și se află la al 8-a mandat de activitate. 
Acest consiliu este printre primele din Republica Moldova și își menține activitatea constant, fiind într-un proces 
continuu de dezvoltare și ca un model de succes în domeniul participării tinerilor. El reprezintă o structură de 
participare a tinerilor, fiind constituită din 21 de tineri consilieri, aleși prin votul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-30 
de ani din cadrul a 10 instituții de învățământ din municipiul Soroca, în baza unui cod electoral propriu. Activitatea 
acestuia vizează procesul decizional al Consiliului municipal Soroca, inclusiv activități separate în domeniul educației 
civice, cultură, mediu, schimburi de tineret și de agrement.  
Cel mai reprezentativ consiliu din raion, este Consiliul Raional al Tinerilor Soroca, care a fost constituit în anul 2018 
la inițiativa și cu suportul Centrului de Resurse pentru Tineret și a Consiliului Raional Soroca și se află la al 2-a 
mandat de activitate. Acest consiliu este printre primele din Republica Moldova și își menține activitatea constant, 
fiind într-un proces continuu de dezvoltare și ca un model de succes în domeniul participării tinerilor. El reprezintă o 
structură de participare a tinerilor, fiind constituită din 33 de tineri consilieri, aleși prin votul tinerilor cu vârsta cuprinsă 
între 14-30 de ani din localitățile rurale ale raionului Soroca. Consiliul Raional al Tinerilor, prin intermediul căruia sunt 
consultate deciziile luate de nivel raional, inclusiv stabilesc o cooperare într-un mod sistematic cu autoritățile publice 
de la nivel local pentru a constitui consilii locale ale tinerilor, garantând astfel participarea și implicarea tinerilor în 
procesul decizional. În acest sens pot servi practicile de succes existente și capacitățile și expertiza Centrului de 
Resurse pentru Tineret DACIA. 
Consiliile elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ din raion, sunt cele mai active în liceele din municipiul Soroca, 
iar la moment constituirea acestora și consultarea prin intermediul lor a tinerilor, este impusă de Codul Educației, 
inclusiv și  de necesitățile de modernizare la noi standarde de performanță a procesului educațional. 



O nouă formă de implicare și participare activă este dezvoltată la moment de Centrul de Resurse pentru Tineret 
DACIA, constituind în anul 2012 un Consiliul al Tinerilor Bancheri, care asigură activitatea de gestionare a resurselor 
financiare colectate din cadrul ”Fondului pentru Tineri Soroca”. Activitatea acestui consiliu este îndreptată în 
organizarea activităților de colectare de fonduri, inclusiv organizarea concursurilor de granturi pentru finanțarea 
proiectelor comunitare inițiate de tineri din localitățile raionului Soroca. Astfel acest consiliu a reușit până la moment 
să organizez patru concursuri de granturi finanțând peste 60 de proiecte. Această formă de participare și implicare a 
tinerilor este răspândită în mai multe țări din lume, având un succes remarcabil și în raionul Soroca. 

 
Servicii pentru tineri 
Conform concepției și abordării noi a serviciilor prietenoase tinerilor, în mod prioritar, vin să scoată în evidență tinerii 
ca beneficiari direcți ai acestora, cu o abordare de la egal la egal, inclusiv cu o deschidere mai mare din partea 
prestatorilor în oferirea posibilităților de participare nemijlocită a tinerilor în procesul de planificare, prestare, 
monitorizare și evaluarea serviciilor, la capitolele: design, resurse necesare și strategiile metodologice de prestare. 
Ca urmare, serviciile prietenoase pentru tineri, sunt serviciile care se bazează pe drepturile tinerilor și pe 
responsabilitatea prestatorilor de a promova participarea și dezvoltarea tinerilor, de a acorda servic ii de calitate 
bazate pe necesitățile și aspirațiile tinerilor. 
Tinerii în concepția serviciilor prietenoase tinerilor sunt priviți ca o resursă importantă, activi și cu propriile necesităț i 
și interese, unde prestatorii au sarcina de a le asigura drepturile lor prin dezvoltarea de servicii dinamice și flexibile la 
schimbări, care pot varia în contextul social, economic și cultural de la o regiune la alta, reacționând astfel în mod 
justificat la nevoile actuale ale acestora. 
În raionul Soroca, au fost concepute primele servicii prietenoase pentru tineri din Republica Moldova, unde în baza 
unui parteneriat extins dintre Consiliul Raional Soroca, Primăria orașului Soroca și Centrul de Resurse pentru Tineret 
, în anul 2004 a fost încheiat un acord care a pus baza unei structuri prestatoare de servicii prietenoase pentru tinerii 
din localitățile raionului Soroca. În baza acestui acord, Primăria municipiului Soroca, a oferit spațiile necesare, 
Consiliul Raional Soroca și-a luat angajamentul de a acoperi costurile legate de administrare, iar Centrul de Resurse 
pentru Tineret DACIA a fost responsabilizat să asigure funcționalitatea și să dezvolte serviciile pentru tineri, 
valorificând resurse financiare suplimentare prin intermediul proiectelor susținute de instituții donatoare din exterior. 
În rezultat, acest model de parteneriat a devenit unul de succes, evidențiind eficiența utilizării totalității de resurse, 
atât de la nivel local, cât și din exterior. În baza acestui precedent de performanță în domeniul de tineret, Centrul de 
Resurse pentru Tineret  a dezvoltat un spectru larg de servicii pentru tineri și a devenit liderul la nivel național, care la 
moment deține funcția de secretariat a Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor din 
Republica Moldova. 
Gama serviciilor prestate tinerilor de către Centrul de Resurse pentru Tineret sunt următoarele: 
1. Serviciul de informare și documentare a tinerilor - pune la dispoziția tinerilor posibilitatea de a accesa informații 
despre carieră, drepturile omului, deprinderi de viață, sănătate, educație, piața locurilor de muncă, antreprenoriat, 
participare civică. De acest serviciu anual beneficiază aproximativ 1500 de tineri din municipiul și r-nul Soroca. 
Instrumentele de informare și documentare a tinerilor sunt: sală de computere cu acces la internet, bibliotecă, 
filmotecă, buletine informaționale electronice, portaluri web și rețele de socializare din rețeaua internet, panouri 
informaționale, sesiuni de informare și documentare, cursuri de instruire la computer, cursuri de formatori de la egal 
la egal pentru informarea și documentarea tinerilor. 
2. Serviciul de Orientare Vocațională, Formare și Integrare Profesională a Tinerilor - pune la dispoziția tinerilor 
posibilitatea de a accesa informații despre oportunități de carieră, prestează servicii de consiliere, orientare 
vocațională, formare profesională, medierea și angajarea asistată în câmpul muncii. Acest serviciu este prestat de 
către centru prin prisma diferitor proiecte. De acest serviciu beneficiază anual 185 de tineri din municipiul și r-nul 
Soroca. Instrumentele de orientare vocațională, formare și integrare profesională sunt: orientare vocațională, 
training-uri de planificarea carierei, training-uri de orientare vocațională, excursii la întreprinderi, întâlniri cu 
reprezentanții mediului de afaceri, instituțiilor publice și cu persoane de succes, medierea (angajarea asistată) în 
procesul de angajare, coordonarea suportului de mentorat în perioada stagiului profesional, burse pentru perioada 
de stagiu profesional, monitorizarea la locul de muncă, promovarea istoriilor de succes prin elaborarea de spoturi 
video, publicarea materialelor în presă. 
3. Serviciul de participare a tinerilor - pune la dispoziția tinerilor, posibilitatea de a accesa informații despre 
oportunități de participare, oferă servicii de instruire și susține tinerii să participe și să se implice în procesul 
decizional, asigură asistența tehnică și metodologică necesară în crearea și administrarea consiliilor locale ale 
tinerilor. Acest serviciu este implementat prin Consiliul Local al Tinerilor Soroca și Fondul pentru Tineri Soroca, unde 
anual beneficiază de aceste servicii peste 2700 de tineri din municipiul și r-nul Soroca. Instrumentele de participare a 
tinerilor sunt: elaborarea și distribuirea materialelor cu caracter informativ, training-uri pentru: formarea abilităților de 
lider, inițierea și formare a grupurilor de inițiativă la constituirea consiliilor de tineret, formarea cunoștințelor și 
competențelor necesare la organizarea scrutinului pentru alegerea consiliilor tinerilor, managementul eficient și 
planificarea strategică a activităților din cadrul consiliilor tinerilor, elaborarea proiectelor comunitare de tineret și 
colectarea de fonduri, participarea și implicarea la consultarea procesului decizional din cadrul autorităților publice, 
consiliere juridică și suport la organizarea ședințelor a consiliilor de tineret, asistență tehnică și metodologică pentru 
constituirea consiliilor locale ale tinerilor, gestionarea secretariatului din cadrul consiliului de tineret, organizarea 



scrutinului de alegere a consiliului de tineret, activități de promovare a consiliului de tineret, întruniri cu reprezentanții 
autorităților publice, formațiunilor politice și cu liderii de opinie, excursii și vizite de studii în cadrul autorităților publice, 
zile de autoconducere în cadrul autorităților publice cu implicarea reprezentanților consiliului de tineret.  
4. Serviciul de voluntariat - oferă servicii legate de voluntariat tinerilor interesați să devină voluntari, implicând 
voluntari în activitățile centrului. De acest serviciu anual beneficiază peste 420 tineri din municipiul și r-nul Soroca. 
Instrumentele serviciului de voluntariat sunt: campanii pentru promovarea voluntariatului, sesiuni de informare a 
tinerilor potențiali voluntari, activități de recrutare a potențialilor voluntari, training-uri de instruire a tinerilor voluntari, 
activități de orientare a tinerilor voluntari, activități de motivare și recunoaștere a meritelor tinerilor voluntari, baza de 
date a voluntarilor. Tradițional, Centrul de Resurse pentru Tineret  în fiecare an, organizează ”Gala Voluntarilor”, 
unde sunt apreciați la diverse nominații, cei mai activi tineri voluntari. Serviciul de voluntariat – este promovat din 
anul 2003 și este cel mai popular în rândul tinerilor. 
5. Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” – programul are ca scop să consolideze relațiile de 
parteneriat dintre tineri cu Primăria municipiului Soroca, Consiliul Raional Soroca și agenții economici în încurajarea 
participării tinerilor și a voluntariatului pentru dezvoltarea comunității. Prin intermediul acestui program, sunt special 
pregătiți și susținuți tineri în calitate de bancheri, care realizează diverse activități de colectare de fonduri pentru 
susținerea proiectelor comunitare ale tinerilor. Din anul 2013, de când a fost lansată această inițiativă, CRT a 
susținut financiar peste 60 de proiecte comunitare ale tinerilor din raionul Soroca. În prezent, Fondul pentru Tineri 
Soroca este într-o ascensiune rapidă, având o susținere importantă din partea autorităților publice locale.  
6. Serviciul de animarea timpului liber - pune la dispoziția tinerilor, posibilitatea de a accesa informații despre 
oportunități de petrecere a timpului liber, organizează și oferă servicii pentru promovarea și coordonarea capacitaților 
expresive, educative, culturale și de comunicare interculturală. Instrumentele serviciului de animare a timpului liber 
sunt: proiecții de film, organizare de karaoke night, discoteci tematice, activități etno-folclorice, jocuri intelectuale și 
jocuri de societate, activități de comunicare: club de dezbateri, acțiuni de dezbatere ”cafenea publică”, flash-mob, 
oportunități prietenoase pentru comunicare și socializare: spații special amenajate pentru odihnă, mini-bar. De acest 
serviciu beneficiază anual peste 2500 de tineri din municipiul și r-nul Soroca.  
 
În concluzie se constată, că la acest domeniu la nivel raional sunt atinse performanțe destul de înalte, respectiv 
aceste servicii urmează în continuare de menținut și de dezvoltat. O provocare pentru Consiliul Raional Soroca și 
Centrul de Resurse pentru Tineret  este focusată pe extinderea acestor servicii pentru a cuprinde într-o proporție mai 
mare tinerii din zona rurală, inclusiv pentru a iniția și a dezvolta noi servicii la necesitățile tinerilor, corelate cu 
progresul social și economic din societate. 
 
 Analiza SWOT, tineret 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui parteneriat la nivel raional 
intersectorial pentru dzvoltarea serviciilor de 
tineret, dintre Consiliul Raional Soroca, Consiliul 
municipal Soroca și Centrul de Resurse pentru 
Tineret . 

 Există o rețea a instituțiilor de cultură, școli de 
artă plastică și muzică, colective artistice, centre 
de meșteșuguri populare; 

 Consiliu Local al Tinerilor activ în municipiul și în 
raionul Soroca; 

 Inițiate consiliile tinerilor în majoritatea 
instituțiilor de învățământ; 

 În domeniul de sănătate este activ Centrul 
prietenos al tinerilor ”Pro-Viața”; 

 Funcționează Consiliul tinerilor bancheri, care 
implementează Programul ”Fondul pentru Tineri 
Soroca”; 

 Există o imagine pozitivă și o experiență în 
valorificarea resurselor financiare externe prin 
intermediul sectorului neguvernamental; 

 În raionul Soroca funcționează Incubatorul de 
Afaceri Soroca, care oferă suport la incubare 
pentru tinerii din raionul Soroca. 

 Resurse financiare insuficiente a Consiliului 
Raional Soroca și a autorităților publice de la nivel 
local pentru domeniul tineret și sport; 

 Autoritățile publice din zona rurală nu au 
specialiști angajați în domeniul tineret; 

 Rețea a instituțiilor de cultură nu are o 
infrastructură modernizată și o dotare adecvată 
pentru a presta servicii pentru petrecerea timpului 
liber pentru tineri, inclusiv specialiștii nu au o 
pregătire specializată în animarea timpului liber; 

 Lipsa consiliilor ale tinerilor în localitățile rurale 
ale tinerilor, astfel nu este suficientă implicarea 
tinerilor în procesul decizional; 

 Serviciile prestate tinerilor de către Centrul de 
Resurse pentru Tineret , nu acoperă în totalitate 
zona rurală a raionului Soroca; 

 Instituțiile de învățământ nu sunt dotate suficient 
pentru a moderniza educația non-formală prin 
intermediul orelor extra-curiculare; 

 Centrul prietenos al tinerilor ”Pro-Viața” nu este 
susținut financiar suficient și nu acoperă cu 
serviciile sale de sănătate, tinerii din localitățile 
rurale. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 



 Existența organizațiilor neguvernamentale, ca 
resurse pentru organizarea activităților de tineret; 

 Sunt prezenți donatori activi pe domeniul tineret 
în Republica Moldova; 

 Mass-media locală ca sursă și partener în 
inițierea și activizarea tinerilor în procesul 
decizional; 

 Experiența și imaginea pozitivă a Centrului de 
Resurse pentru Tineret în elaborarea și 
implementarea proiectelor de tineret; 

 Programul european ”Erasmus +” pentru 
domeniul tineret și educație; 

 Cadrul strategic național elaborat și adecvat 
pentru a realiza politicile raionale; 

 Un potențial turistic ridicat, în valorificarea 
activităților de timp liber pentru tineri. 

 Tendința în creștere a tinerilor, de a pleca peste 
hotare în căutarea unui loca de muncă; 

 Oportunitățile mai avantajoase de angajare în 
municipiul Chișinău pentru tinerii cu studii 
superioare; 

 Apariția noilor tendințe în sectorul de tineret, ca 
rezultat a progresului tehnologic și social, care vor 
fi prea costisitoare în raport cu bugetele publice 
disponibile, ca să fie implementate într-o perioadă 
rezonabilă; 

 Accentuarea segregării pe criteriul etnic în 
rândul tinerilor; 

 Posibila retragere a donatorilor din Republica 
Moldova care finanțează domeniul tineret; 

 Noi reforme în domeniul teritorial-administrativ, 
care pot avea efecte de stagnare temporale a 
acțiunilor și programelor de tineret. 

 
Probleme generale: 
Șomajul și angajarea în câmpul muncii a tinerilor: 
 Șomajul este ridicat în rândul tinerilor, în special în zona rurală oportunitățile de angajare sunt limitate, inclusiv 

ofertele pe piața muncii raionale nu corespund în mare măsură cu pregătirea profesională a tinerilor; 
 Consiliul Raional Soroca nu dispune de toate pârghiile pentru a interveni în soluționarea problemei legate de 

șomajul în rândul tinerilor și prevenirea migrațiunii a acestora peste hotare, inclusiv resursele financiare 
disponibile nu sunt suficiente pentru a iniția programe speciale de a susține sectorul privat în crearea locurilor de 
muncă; 

 Nu există la moment o platformă de conlucrare inițiată și administrată de Consiliul Raional Soroca, dintre 
instituțiile de învățământ, ANOFM, autorități publice locale, sectorul economic și cel neguvernamental, prin care 
să fie asigurată o eficiență a întregului parcurs din cadrul procesului de orientare și pregătire profesională, 
planificarea carierei, angajarea și menținerea în câmpul muncii a tinerilor din comunitățile raionului Soroca, care 
ar veni să asigure un randament și eficiență a resurselor cheltuite în aceste scopuri și ar asigura un echilibru 
dintre cerere și ofertă de pe piața muncii; 

 Cu o prezență semnificativă a comunității romilor, în raionul Soroca la moment nu este angajat oficial în câmpul 
muncii nici un tânăr rom, aceasta fiind o problemă cu aspecte ce ține de procesul educațional, migrație, inclusiv 
elementele discriminatorii identificate la angajatorii locali. 

Educația non-formală: 
 Infrastructura și dotările unor instituții de învățământ din raionul Soroca, în mod special din zona rurală, nu le 

permit acestora să ofere oportunități atractive pentru tineri în realizarea orelor extra-curriculare, la moment nu se 
cunosc rezultatele bazate pe impactul orelor extra-curriculare, iar rezultatele cantitative nu reflectă eficiența 
acestora; 

 Domeniul educației non-formale în rândul tinerilor este unul insuficient planificat, principalii furnizori de astfel de 
servicii nu sunt conectați în rețele pentru a asigura schimbul de informații și practici de succes, iar activitatea 
instituțiilor de învățământ nu este suficient de transparentă în realizarea orelor extra-curriculare; 

 Consiliul raional Soroca nu are suficiente resurse financiare pentru a susține oportunități alternative pentru 
educația non-formală în rândul tinerilor. 

Timpul liber: 
 Oportunitățile de petrecere a timpului liber sunt la moment insuficient planificate și dezvoltate în mod sistematic, 

în mod special în zona rurală, unde predomină un dezechilibru dintre solicitările tinerilor și ofertele pentru 
valorificarea timpului liber oferite într-un mod bine organizat de către autoritățile publice; 

 Casele și căminele culturale din comunitățile raionului Soroca nu dispun de o infrastructură modernizată și nu 
sunt dotate suficient pentru a oferi oportunități de petrecerea timpului liber pentru tineri, inclusiv specialiștii 
responsabili de activitatea acestor structuri nu au o formare adecvată în animarea timpului liber pentru tineri; 

 Localitățile rurale din raionul Soroca nu oferă suficiente oportunități, care să cuprindă o gamă mai largă de genuri 
de sport pentru tineri, autoritățile publice locale nu dispun de resurse financiare necesare în acest sens, respectiv 
acest domeniul nu este unul prioritar pe agenda locală de activitate a acestora; 

 Valorificarea timpului liber cu activități stradale sau în afara instituțiilor nu este suficient planificat, nu este 
dezvoltată și adaptată infrastructura necesară din zonele de odihnă din localitățile raionului; 

 Nu este coordonat la nivel intersectorial un program comun pentru animarea timpului liber, cu implicarea 
instituțiilor din domeniul cultură, sport, autorităților publice locale, sectorul neguvernamental și cel privat; 



 Este în creștere tendința tinerilor de a-și petrece timpul liber în medii nesigure, ce impune riscuri de creștere a 
tinerilor consumatori de alcool, tutun, droguri, inclusiv promovarea în rândul tinerilor a comportamentelor 
antisociale; 

 Consiliul Raional Soroca este limitat în posibilitățile financiare pentru a interveni în mod individual la 
restructurarea și modernizarea infrastructurii necesare, adaptate la necesitățile și noile tendințe ale tinerilor 
pentru petrecerea timpului liber. 

Participarea tinerilor: 
 Sectorul neguvernamental la nivel rural din raionul Soroca este slab dezvoltat, participarea tinerilor prin asocierea 

acestora în diverse organizații neguvernamentale este insuficient, inclusiv suportul financiar acordat din partea 
autorităților publice pentru organizațiile neguvernamentale nu este remarcat; 

 Centrul de Resurse pentru Tineret  nu dispune de resurse financiare suficiente pentru a acoperi cu serviciile sale 
privind participarea tinerilor la nivel rural din raionul Soroca. 

Serviciile pentru tineret: 
 Nu sunt acoperite la moment la un nivel suficient, serviciile prestate tinerilor de către Centrul de Resurse pentru 

Tineret  în zona rurală a raionului Soroca;  
 Autoritățile publice locale nu au resurse financiare proprii suficiente pentru inițierea serviciilor de tineret la nivel 

local. 
 

Necesități de dezvoltare: 
Șomajul și angajarea în câmpul muncii a tinerilor: 
 Inițierea parteneriatelor intersectoriale în vederea promovării tinerilor în câmpul muncii la nivel de raion, 

planificarea activităților în mod sistematic, susținerea și includerea activităților realizate de sectorul 
neguvernamental și cel privat în planul de activitate a Consiliului Raional Soroca; 

 Constituirea unei platforme de conlucrare sub egida Consiliului Raional Soroca, cu instituțiile de învățământ, 
ANOFM, autorități publice locale, sectorul economic și cel neguvernamental, prin care să fie asigurată o eficiență 
a întregului parcurs din cadrul procesului de orientare și pregătire profesională, planificarea carierei, angajarea și 
menținerea în câmpul muncii a tinerilor din comunitățile raionului Soroca, care ar veni să asigure un randament și 
eficiență a resurselor cheltuite în aceste scopuri și ar asigura un echilibru dintre cerere și ofertă de pe piața 
muncii; 

 Monitorizarea sistematică a tinerilor încadrați în învățământul superior, în special a celor cu performanță, 
planificarea în parteneriat cu angajatorii potențiali a  intervențiilor necesare pentru a crea oportunități atractive de 
ocupare a acestora la nivel raional; 

 Inițierea parteneriatelor cu sectorul necomercial pentru elaborarea și implementarea proiectelor din domeniul 
integrării profesionale și susținerii tinerilor în lansarea și extinderea afacerilor proprii, prin valorificarea resurselor 
financiare din exterior; 

 Susținerea Incubatorului de Afaceri din Soroca pentru realizarea serviciilor de incubare a tinerilor cu potențial de 
a-și lansa afaceri proprii; 

 Realizarea campaniilor în parteneriat cu organizațiile necomerciale, cu scopul de a preveni fenomenul de 
discriminarea a tinerilor în procesul de angajare, în mod specific a tinerilor romi, a tinerilor marginalizați sau aflați 
în grupul de risc; 

 Menținerea și intensificarea suportului oferit Centrului de Resurse pentru Tineret în cadrul Serviciului, Orientare 
Vocațională, Formare și Integrare Profesională a Tinerilor, acoperind un număr mai mare de beneficiari din zona 
rurală. 

Educația non-formală: 
 Inițierea în parteneriat cu instituțiile de învățământ, autoritățile publice de nivelul I, inclusiv cu organizații 

necomerciale de profil, a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii și dotării adecvate a instituțiilor de 
învățământ din raionul Soroca, în vederea dezvoltării oportunităților mai atractive pentru tineri, în cadrul orelor 
extra-curriculare; 

 Constituirea unei rețele a prestatorilor de servicii non-formale pentru a asigura schimbul de informații și practicilor 
de succes, inclusiv asigurarea transparenței activității acestora și realizarea unor proiecte de interes comun prin 
atragerea resurselor din exterior; 

 Intensificarea suportului oferit Centrului de Resurse pentru Tineret , la dezvoltarea și extinderea unor servicii de 
educație non-formală la nivel raional, facilitând astfel obținerea finanțărilor din exterior la implementarea proiector 
pentru acest sector; 

 Consolidarea capacităților instituționale a personalului din cadrul Direcției Generală de Învățământ în domeniul 
elaborării proiectelor și atragerii resurselor financiare din exterior, inclusiv în domeniul managementului serviciilor 
de educație non-formală. 

Timpul liber: 
 În parteneriat cu autoritățile publice de nivelul I, organizațiile necomerciale de profil, de planificat și dezvoltat în 

mod sistematic oportunitățile de petrecere a timpului liber pentru tineri, în mod special în zona rurală, asigurând 
un echilibru dintre solicitările tinerilor și ofertele de la prestatori; 



 De inițiat un program în parteneriat cu autoritățile publice de nivelul I și organizațiile necomerciale de profil, pentru 
renovarea și modernizarea infrastructurii caselor și căminele culturale din comunitățile raionului Soroca, dotarea 
acestora pentru a oferi oportunități atractive de petrecere a timpului liber pentru tineri; 

 În parteneriat cu organizațiile necomerciale de profil de elaborat proiecte cu suportul financiar din exterior pentru 
formare adecvată în animarea timpului liber pentru tineri a specialiștilor din cadrul rețelei raionale a instituțiilor de 
cultură; 

 De inițiat proiecte în parteneriat cu autoritățile publice de nivelul I și organizațiile necomerciale de profil, pentru a 
extinde și a moderniza oportunitățile, care să cuprindă o gamă mai largă de genuri de sport pentru tineri din zona 
rurală; 

 De identificat zonele publice cu potențial sporit pentru organizarea activităților de petrecerea timpului liber pentru 
tineri, cu scopul de a le moderniza și dezvolta infrastructura necesară prin elaborarea proiectelor și atragerea 
resurselor din exterior, având ca parteneri autoritățile publice locale de nivelul I, organizații necomerciale de profil, 
inclusiv sectorul privat; 

 Elaborarea unui program comun pentru animarea timpului liber, cu implicarea instituțiilor din domeniul cultură, 
sport, autorităților publice locale, sectorul necomercial și cel privat; 

 Consolidarea capacităților instituționale a personalului din cadrul Secției Cultură și Turism, în domeniul elaborării 
proiectelor și atragerii resurselor financiare din exterior, inclusiv în domeniul planificării și implementării 
activităților de animare a timpului liber în rândul tinerilor. 

Participarea tinerilor: 
 Inițierea unui program pentru acordarea suportului metodologic autorităților publice locale de nivelul I în 

constituirea consiliilor locale ale tinerilor și implicării prin intermediul acestora a tinerilor în procesul decizional; 
 Crearea rețelii raionale a consiliilor locale ale tinerilor, inclusiv să organizarea ședințelor rețelei raionale ale 

consiliilor locale ale tinerilor; 
 Intensificarea suportului financiar oferit pentru Centrul de Resurse pentru Tineret în vederea acoperirii cu 

serviciile sale privind participarea tinerilor zona rurală din raionul Soroca; 
 Participarea cu contribuții financiare la formarea ”Fondului pentru Tineri Soroca”, gestionat de Consiliul Tinerilor 

Bancheri din Soroca din cadrul Centrului de Resurse pentru Tineret , asigurând astfel atragerea unei cote mai 
mari de finanțare din exterior și ulterior susținerea unui număr mai mare de proiecte comunitare inițiate de tineri; 

 Consolidarea capacităților instituționale a personalului din cadrul autorităților publice locale de nivelul I în 
domeniul implementării politicilor de tineret cu participarea nemijlocită a tinerilor, inclusiv în elaborarea proiectelor 
și atragerea resurselor financiare din exterior și în vederea constituirii democratice a Consiliilor Locale ale 
Tinerilor; 

 Organizarea acțiunilor dedicate Zilei Naționale a Tineretului și Zilei Internaționale a Studentului, Festivalul 
Voluntarilor, etc.; 

 Contribuirea la organizarea, în comun cu organizațiile și instituțiile de tineret partenere, a conferințelor, 
forumurilor, seminarelor internaționale etc. în Republica Moldova privind domeniul politicilor de tineret, conform 
angajamentelor asumate în cadrul organizațiilor internaționale (Consiliul Europei, Uniunea Europeană, CSI, 
GUAM, Inițiativa Central Europeană etc.); 

 Includerea componenței de tineret în toate politicile publice intersectoriale. 
Serviciile pentru tineret: 
 Menținerea și dezvoltarea de noi servicii prietenoase pentru tineri prin intermediul Centrului de Resurse pentru 

Tineret acordarea resurselor financiare necesare pentru a acoperi și zona rurală a raionului Soroca; 
 Autoritățile publice locale nu au resurse financiare proprii suficiente pentru inițierea serviciilor de tineret la nivel 

local; 
 Implicarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor în procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a 

politicilor publice ce vizează tinerii; 
 Acordarea suportului  și implicarea la acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor; 
 Contribuirea la elaborarea și aplicarea unui mecanism unic național de monitorizare și evaluare a calității 

serviciilor prietenoase tinerilor; 
 Contribuirea la realizarea unui studiu la nivel național privind necesitățile specifice ale serviciilor outreach și 

cartografierea lor. 
 
Domeniul Sport. 
În anul 2020 în raionul Soroca se atestă 196 de edificii sportive , inclusiv 46 săli sportive (9x18 și mai mari), 14 
terenuri de mini-fotbal cu acoperiș artificial instalate  de APL în partineriat cu FMF în cadrul programului „TOȚI 
ÎMPREUNĂ”, 42 terenuri de mini-fotbal, 20 terenuri de volei, 15 terenuri de baschet, 24 terenuri de fotbal (45x90 și 
mai mari ), 4 terenuri pentru practicarea tenisului de cort, 31 de încăperi amenajate pentru practicarea exercițiilor 
fizice.  
În ceea ce privește baza tehnico-materială, în ultimii ani s-au făcut anumiți pași pentru îmbunătățirea acestea:  
- în proces de construcție se află Stadionul Raional  cu capacitatea de 1200 locuri, unde va fi instalat teren cu iarbă 

artificială cu demensiuni 68x105 – categoria a III-a UEFA; 
- au fost reparate mai multe săli de sport în cadrul Instituțiilor de învățământ; 



- a fost reparată capital sala muntifuncțională de sport a Școlii Sportive Raionale Soroca și dotată cu inventar 
sportiv necesar pentru antrenamente; 

- în proces de reparație se află Stadionul din mun. Soroca; 
- anual se procură inventar sportiv pentru Instituțiile de învățământ, etc ... 
În raion activiază 2 școli sportive în care sînt antrenați circa 950 de elevi și activiază 36 de profesori antrenori, care 
practică următoarele probe de sport: fotbal, baschet, sambo, judo, lupte libere și greco-romane, tenis de cort, joc de 
dame, rugby și atletism. 
Pe lîngă Școli Sportive, în raion activează 13 Asociații de profil sportiv la probele de sport: fotbal, baschet, volei, șah, 
joc de dame, lupte (sambo, judo, lupte greco-romane), Triatlon Fotța, rugby, lupte universale. 
Conform datelor statistice, numărul total de lucrători angajați în domeniul sport este de 96 persoane din care 51 cu 
studii superioane, 25 cu studii medii și 19 fără studii în domeniul. În cadrul Asociațiilor de profil sportiv activează circa  
50 de voluntari, care au fost instruiți de Federațiile Naționale de profil sportiv și Comitetul Național Olimpic și Sportiv 
din Republica Moldova. 
Anual în raion se organizează circa 60 de competiții sportive  raionale și naționale la care participă circa 6100 de 
amatori ai sportului, în medie 1,2 competiții pe săptămână (cupa și campionatul raionului la fotbal se organizează în 
periodele aprilie – noiembrie, săptămânal a câte 5-6 meciuri).  
 

          
 
Membrii selecționatei raionului Soroca participă anual la circa 60 de competiții republicane în număr de 1000 
persoane. O deosebită atenție se acordă sportului școlar. Anual se organizează concursuri în 2 grupe: ciclul 
gimnazia și aparte pentru elevii din licee și colegii la tenis de masă, joc de dame, volei fete și băieți, baschet fete și 
băieți, mini-fotbal fete și băieți, atletism. 60 de sportivi (locul I și II în cadrul campionatelor naționale la probe de sport 
individuale, la probe pe echipe sportivii sînt selectați de antrenorii principali ) reprezintă raionul Soroca în cadrul 
Selecționatelor Republicii Moldova la probe de sport: rugby – 18, baschet – 2, biatlon – 1, judo – 2, sambo – 4, lupte 
libere – 6, lupte femenine – 6, fotbal – 2, sportul pentru nevăzitori – 2, Triatlon Forța – 4, lupte universale – 2, lupte 
greco-romane – 10, joc de dame – 1 ( în anul 2010 - 27 sportivi din raionul Soroca au fost membri a Selecționatelor 
Naționale la probe de sport ). 
 

    
 
 
Probleme generale mediul sportiv: 
În urma analizei efectuate, au fost evidenţiate următoarele constrângeri, ce crează impedimente în dezvoltarea 
domeniului sportiv:  
-  insuficienţa finanţării din sursele bugetare;  
-  lipsa fondurilor face imposibilă desfăşurarea unor evenimente şi demotivează personalul instituţiilor  și formațiunilor 
sportive; 
-  la nivel scăzut se află conlucrarea dintre agenţii economici şi APL în promovarea sportului; 
-  remunerarea muncii la un nivel scăzut şi a condiţiilor de muncă insuportabile, conduc la fenomenul migraţional, ce 
se observă în sfera sportivilor, atât şi a antrenorilor locali şi a angajaţilor din domeniu spre alte domenii de activitate 
sau în alte ţări;  
-  inexistența unei viziuni sistemice, de lungă durată asupra identificării talentelor și dezvoltarea sportului profesionist; 
- reprezentanţii APL de nivel local, deseori nu conştientizează rolul şi necesitatea activităţilor sportive în viaţa 
comunităţii și repartizează fondurile destinate activitaţilor sportive pentru alte necesităţi. 
 
 



Analiza SWOT, sport 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența tradițiilor sportive; 
 Rezultate remarcabile în domeniul sportului; 
 Existența a 2 școli sportive și a ONG-urilor de 

profil sportiv (fotbal, volei, baschet, joc de dame, 
șah, lupte); 

 Profesionalism, competenţă; 
Experientă în domeniul sportului (sportivi cu 
performanță, antrenori calificați); 

 Diversitatea acţiunilor realizate; 
 Competiții și concursuri regulat organizate în 

cadrul raionului  la nivel local, cât și național. 
 

 Lipsa unui parteneriat de colaborate public, privat 
în domeniul sportului; 

 Lipsa unei baze de evidență a sportivilor  care 
practică sportul (excepție Asociația de Fotbal, în 
anul 2018 de FMF a fost creată baza de data la 
nivel național - COMET); 

 Capacităţi reduse de atragere şi menţinere a 
cadrelor calificați; 

 Inexistenţa specialiștilor în cadrul APL la nivel 
local; 

 Mecanisme insuficiente de susţinere a sportivilor; 
 Lipsa programelor naționale de susținere a 

sportului. 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 Promovarea de către APL a practicării 
       activităţilor fizice sportive ca prioritate a   
       politicilor sociale cu efect în ameliorarea stării    
       de sănătateşi creşterea calităţii vieţii; 
 Posibilitatea de a aplica cereri de proiecte sociale 

(acces la fonduri externe și granturi); 
 Posibilitatea de dezvoltare a sportului în zone 

geografice diferite; 
 Potențialul de creștere a organizatiilor sportive 

private; 
 Atragerea tinerilor specialiști în domeniu; 
 Sporirea competenţelor cadrelor prin participarea 

la diferite seminare, conferinţe şi training-uri la 
nivel raional şi republican, facilitîndu-se astfel   
schimbul de experienţă; 

 Posibilitatea de imbunătățire a bazei-tehnico 
materiale din partea APL; 

 Posibilitatea  Federațiilor Naționale de a dezvolta 
probele de sport la nivel regional și local. 

 Scăderea demografică și migrația înaltă 
     conduce și la scăderea numărului potențial de 
     sportivi; 
 Reorganizări teritorial-adminsitrative  (exp. 

lichidarea sau comasarea raioanelor); 
 Apariția unor condiții nefavorabile pentru 

practicarea și dezvoltarea sportului; 
 Mijloace financiare insuficiente pentru 
     asigurarea tuturor ceririlor parvenite din partea   
     Cluburilor și Asociațiilor de profil sportiv și bună  
     participarea lor la competiții sportive  
     republicane și internaționale; 
 Lipsa de motivare a populaţiei privind practicarea 

sportului. 
 
 

 
Probleme generale: 
- Insuficiența surselor financiare pentru organizarea cantonamentelor pentru sportivii cu performanță, atât și 
partiicparea lor la competiții de pregătire către campionatele oficiale naționale și internaționale; 
-  Lipsa surselor financiare pentru dezvoltarea bazelor tehnico-materiale la nivel local; 
-  Migrația continuă a populației; 
-  Număr limitat de instruiri şi training-uri în domeniul sportului la nivel national; 
-  Lipsa specialiștilor cu studii corespunzătoare la disciplina educație fizică în cadrul instituțiilor de învățământ; 
-  Lipsa specialiștilor în domeniul sportului în cadrul APL de nivelul I. 
Necesități de dezvoltare: 
-  Organizarea cursurilor, seminarelor și instruirilor cu schimb de experiență, cu participarea specialiștilor din domeniu 
din Republica Moldava și de peste hotare,în scopul dezvoltării sportului la nivel local; 
-  Dezvoltarea bazelor tehnico-materiale de câtre APL de nivelul I; 
-  Identificarea surselor financiare pentru atragerea tinerilor specialiști în domeniu; 
-  Majorarea numărului de probe sportive practicate în raion; 
-  Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea antrenamentelor în cadrul școlilor sportive, cluburi, atît și în cadrul 
instituțiilor de învățământ; 
-  Crearea condițiilor pentru formarea Asociațiilor și Cluburilor de profil sportiv, și identificarea surselor financiare 
pentru susținerea lor din partea Statului. 
 
 
 
7.  SERVICII SOCIALE 

 
7.1 Sănătate. Asistentă medicală 

 Sănătate. 



Actualmente Instituția Medico-Sanitară Publică,  Spitalul Raional  Soroca ”A. Prisacari” acordă servicii medicale la 
99.600 mii populaţie la o rază de deservire de peste 48 km. Persoane asigurate  -  63,3 %. 
Componenţa instituţiei: Serviciul spitalicesc - 280 paturi și Serviciul de Asistenţă Medicală Specializată de Ambulator.  
Angajaţi total 499, inclusiv:   82 medici; 234 - asistenţi medicali; 118– infermiere; 65- lucrători auxiliari. 
 
Analiza SWOT, servicii medicale spitalicești 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Amplasarea geografica a raionului Soroca şi 
dezvoltarea infrastructurii- accesibilitatea 
populaţiei; 

 Conlucrarea eficientă cu APL, asociaţiile 
obşteşti; 

 Conlucrarea cu instituţiile medicale din teritoriu 
(AMP, AMU, CSP); 

 Profesionalismul  înalt a lucratorilor medicali; 
 Schimbarea mecanismului de salarizare în baza 

de performanţă a angajaţilor; 
 Implementarea mecanismului de plată DRG; 
 Existenţa unui sistem de referinţă funcţională 

pentru asistenţa medicală perinatologică, 
UPU; 

 Lărgirea spectrului de medicamente 
compensate şi creşterea ratei de compensare 
a  medicamentelor în cadrul AMP; 

 Acreditarea IMSP. 
 
 
 

 
 Asigurarea insuficientă cu cadre medicale; 
 Bază material-tehnică slabă; 
 Cheltuieli exagerate pentru costuri fixe (3 

baze spitaliceşti); 
 Utilajul medical cu uzură înaltă, nivel redus al 

ratei cheltuielilor pentru dispozitive 
medicale şi utilaj; 

 Rata înaltă a pacienţilor neasiguraţi; 
 Neajustarea numarului de paturi la cazuri-

tratate (paturi subutile şi servicii solicitate); 
 Nestructurarea  serviciilor  spitaliceşti în 

cazuri acute şi cronice, nerespectarea 
normelor metodologice stabilite pentru 
fluxul pacienţilor; 

 Rata medie de ocupare a patului redusă; 
 Volumul redus al intervenţiilor chirurgicale; 
 Rata mică a chirurgiei de zi; 
 Formularul Farmacoterapeutic neajustat la 

respectarea PCN şi PCI; 
 Lipsa unui sistem informaţional spitalicesc 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

 Executarea  legislaţiei în vigoare, inclusiv 
Dispoziţiile MSMP; 

 Conlucrarea  cu serviciile medicale din teritoriu 
(AMP, AMU, CSP) în scopul continuităţii 
serviciilor medicale, asigurarea respectării 
metodologiei fluxului pacienţilor, analiza 
sistematică a morbidităţii; 

 Implementarea noului sistem de contractare în 
baza de performanţă; 

 Realizarea exerciţiului de costeficienţă DRG; 
 Implementarea auditului codificării DRG; 
 Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri acute şi 

cronice; 
 Implementrarea managmentului general; 
 Implementarea managementului financiar; 
 Implementarea managementului calităţii 

serviciilor medicale; 
 Implementarea Proiectelor ce vizează sănătatea 

publică şi dezvoltarea instituţiei. 
 

 Nesatisfacţia populaţiei şi pierderea 
credibilităţii; 

 Datorii faţă de furnizori; 
 Tarif/ costul serviciilor medicale nu va 

include investiţiile în infrastructură; 
 Prezenţa plăţilor neformale; 
 Îmbătrânirea populaţiei; 
 Povara sporită a maladiilor netransmisibile şi 

a celor infecţioase; 
 Tehnici medicale care necesită utilizarea 

dispozitivelor  și a medicamentelor 
costisitoare.  
 

 

 
 

Strategiile de prioritate în sănătate: 
I. Impactul asupra sănătății publice 
Principalii indicatori de sănătate a populaţiei au suferit unele schimbări determinate de factori economici, sociali şi de 
mediu. Nivelul natalităţii redus şi al mortalităţii în creştere, în comun cu fenomenul migraţiei populaţiei, au contribuit la 
scăderea considerabilă a sporului natural. Mortalitatea infantilă este în continuă descreştere. Mortalitatea maternă în 
ultimii 5 ani nu a fost înregistrată.  
Cauzele principale ale mortalităţii rămân a fi bolile cardiovasculare şi neoplasmele, urmate de maladiile digestive, 
trauma, otrăviri şi maladiile aparatului respirator. Ponderea acestor cinci cauze principale constituie circa 90% din 
totalul deceselor la nivel raional. Creșterea patologiilor cerebrovasculare. 



Promovarea sănătăţii este procesul de abilitare a persoanelor să sporească controlul asupra stărilor de sănătate şi a 
determinanţilor sănătăţii, astfel îmbunătăţindu-şi sănătatea. Acest aspect reprezintă un element important al sănătăţii 
publice, care abordează atât bolile transmisibile, cât şi cele netransmisibile. 
 
Problemele principale şi provocările cheie sunt următoarele: 
 -  Acoperirea insuficientă a populaţiei cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală (AOAM); 
 -  Incidenţa şi mortalitatea înaltă prin boli cornice non transmisibile; 
-   Situaţia nefavorabilă cu privire la maladiile infecţioase şi parazitare, incidenţa înaltăprin HIV, ITS, TB ş.a.; 
 -  Acces inechitabil la servicii de calitate în asistenţa medical primară, secundară şi terţiară; 
 - Eficienţă scăzută a prestatorilor de asistenţă medicală spitalicească şi dublarea serviciilor la nivel secundar şi 
terţiar;  
 -  Insuficienţă majoră a tehnologiilor rmedicale contemporane la nivel raional pentru tratamentul invaziv al bolilor 
ichemice cronice şi complicaţiilor ei (infarct miocardic acut) şi accidentelor vasculare cerebrale; 
 -  Mecanismele de plată a prestatorilor de servicii medicale nu au la bază performanţa realizată de către aceştia; 
 -  Nivelul scăzut de informare a populației în promovarea modului sănătos de viață. 
 
Direcţiile: 
1. Analiza sistematică a sănătății populației în vederea perceperei necesităților de prestare a serviciilor medicale 
spitalicești și consultative de ambulator; 
2. Ajustarea utilizării eficiente a fondului de paturi și majorare rotației  patului; 
3. Micșorarea duratei medii de utilizare a patului prin implementarea și executarea PCN şi PCI, standardelor de 
tratament, implementarea metodelor de tratament chirurgical și endoscopic; 
4. Implementarea cazurilor tratate de o singură zi; 
5. Implementarea și executarea tratamentului   performant de endoprotezare pe șold; 
6. Implementarea trombolizei în patologiile cerebro-vasculare; 
7. Îmbunătățirea comunicării și conlucrarea cu toate sectoarele: mediu, educație, cultură, ordine publică și situații 
excepționale, economie și finanțe etc;  
9. Informarea comunității despre beneficiile asigurării medicale obligatorii de sănătate;  
10. Fortificarea măsurilor de prevenire a bolilor, protecție și promovare a sănătății; 
11. Reducerea mortalităţii premature și povara bolilor netransmisibile și  transmisibile, identificarea precoce a 
maladiilor; 
12. Reducerea plăților neoficiale și nejustificate; 
13. Reducerea dublării investigațiilor la nivele primar, secundar și terțiar. 
 
II. Resurse umane pentru sănătate. 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei depinde în mare măsură de calitatea şi pregătirea colaboratorilor din 
domeniul sănătăţii. 
 
Probleme prioritare: 
- Pregătire managerială insuficientă a șefilor de secții; 
- Îmbătrânirea cadrelor; 
- Exodul medicilor calificați. 

 
Direcţiile: 
1. Elaborarea şi implimentarea în comun cu APL a politicii de atragere a specialiştilor tineri prin crearea condiţiilor 

atractive: salarizare, acordare de spaţiu locativ (case sociale), înlesniri în achitarea serviciilor comunale etc;  
2. Gestionarea eficientă a resurselor umane; 
3. Asigurarea sistemului  informațional funcțional și acoperirea necesităților reale în resurse umane; 
4. Anunţarea şi reclamarea locurilor vacante  de muncă; 
5. Participarea la tîrgul locurilor vacante; 
6. Sporirea prestigiului lucrătorului medical; 
7. Asigurarea educației medicale continue; 
8. Motivația financiară după principiul calității prestării serviciilor medicale (salariul, conform legislației,bonificaţie 

pentru indicatorii de calitate, premii,etc); 
6.   Angajarea lucrătorilor medicali prin concurs;  
7. Organizarea cursurilor de  Management ai şefilolor de secţii; 
8. Instruirea continuă a personalului medical, inclusiv şi peste hotarele RM; 
9. Atestarea periodică a locurilor de muncă a angajaţilor; 
10. Implementarea sistemului informațional modern pentru îmbunătățirea operativității serviciului de asistență 

medicală; 
11. Combaterea fenomenelor negative cum ar fi corupţia, plăţi neoficiale, atitudine nepăsătoare sau brutală faţă de 

pacienţi; 



12. Evaluarea factorilor de risc la locul de munca; 
13.  Dotarea cu echipament de protecție; 
14.  Alimentarea specială a  angajatilor, implicaţi în activitatatea cu  factori nocivi. 

 
III. Acces la medicamente 
În condiţiile resurselor financiare posibile, utilizarea raţională a medicamentelor este o problemă de importanţă 
majoră. Pentru a rezolva această problemă este necesară utilizarea raţională a medicamentelor. Conceptul prevede 
utilizarea corectă terapeutic și economic eficient a medicamentelor, de către lucrătorii medicali și consumatori. 
Utilizarea raţională a medicamentelor în primul rînd reprezintă selectarea și utilizarea corectă a medicamentelor, 
eficacitatea clinică și inofensivitatea cărora este bine argumentată. Conotaţia economică a preparatului presupune 
analiza tuturor consecinţelor clinice și dinamica tratamentului cu un anumit produs medicamentos și determinarea 
cantitativă a cheltuielilor directe și indirecte, provocate de utilizarea medicamentului dat. În scopul ameliorării 
asigurării cu medicamente a instituţiei medico-sanitare publice şi a populaţiei, precum şi a utilizării raţionale a 
medicamentelor  (ceea ce implică folosirea argumentată a resurselor bugetareşi a altor fonduri), este binevenit 
conceptul de implementare şi asigurare a sistemului de formular - Formularului Farmacoterapeutic – un document de 
bază obligatoriu pentru activitatea instituției medicale. 
 
Direcțiile: 
1. Elaborarea, implementarea, revizuirea PCI, elaborate în baza PCN; 
2. Respectarea Standardelor de diagnostic și tratament, aprobate de MSMPS; 
3. Elaborarea și respectarea procedurilor operaționale; 
4. Utilizarea  Nomenclatorului dispozitivelor medicale a instituției; 
5. Ajustarea maximală a Formularului Farmacoterapeutic al instituției; 
6. Reducerea stocului de medicamente, în baza ajustării; 
7. Îmbinarea tratamentului în staționar a patologiei de bază cu tratamentul compensat prescris la nivel de AMP; 
8. Excluderea serviciilor medicale inutile, dublate, polipragmaziei; 
9. Excluderea cheltuielilor pentru examinările de laborator şi instrumentale nejustificate; 
10. Evidența și diminuarea  riscurilor reacţiilor adverse la medicamente; 
11. Evidențași diminuarea  riscurilor apariţiei formelor antibioticorezistente; 
12. Reducerea riscului infecțiilor asociate asistenţei medicale. 

 
IV. Prestarea serviciilor 
Asigurarea accesului la servicii medicale de calitate este un obiectiv de bază a activităţii medico-sanitare publice. 
Este necesitatea adaptării activităţii instituţiei, ţinînd cont de  indicatorii demografici, morbidităţii patologiilor  
nontransmisibile şi transmisibile. Activitatea instituţiei necesită a fi orientată spre asigurarea dreptului pacientului, 
respectarea Codului deontologic. Petru asigurarea cerinţelor populaţiei faţă de serviciile medicale pe piaţa de 
desfacere a serviciilor medicale, în condiţii de concurenţă, în condiţii de libera alegere a instituţiei medicale. Astfel 
reese şi  diversificarea serviciilor de asistenţă medicală în serviciul spitalicesc şi consultativ de ambulator.  
 
Direcţiile: 
1. Analiza satisfacţiei beneficiarului de servicii medicale; 
2. Respectarea dreptului la consimţământul  pacintului; 
3. Respectarea dreptului pacientului la informaţie; 
4. Respectarea dreptului pacientului la confidenţialitate, securtate, comunicare, soluţionarea plîngerilor şi acces la 
seviciile religioase şi spirituale; 
5. Executarea Managementului calităţii;  
6. Respectarea Managementului informaţiei;  
7. Executarea Managementului  calităţii actului medical şi conduitei pacienţilor în secţii; 
8. Activitatea Auditului intern al instituţiei; 
9. Elaborarea, implementarea, revizuirea PCI, elaborate în baza PCN; 
10. Elaborarea și respectarea procedurilor operaționale; 
11. Excluderea fenomenului de corupție. 
 
V.  Finanțarea 
Instituţia medico-santară publică posedă surse de venituri: Compania Naţională de Asigurări Medicale, alocaţiile 
APL, sursele financiare din servicii medicale presta în afara Programului Unic (servicii contra-plată),proiecte 
investiţionale. 
 
Direcţiile: 
1. Îndeplinirea integrală a contractului cu CNAM în vederea prestării   serviciilor medicale; 
2. Ajustarea  numărului  de paturi în limita fondului de paturi existent în dependenţă de indicii demografici şi sănătăţii 
publice din raion; 



3. Ajustarea raţională a edificiilor de amplasare ale secţiilor spitaliceşti; 
4. Diversificarea serviciilor medicale acordate populaţiei în afara Programului Unic; 
5. Prestarea serviciilor medicale de laborator şi imagistice prin contractarea cu Centrele de Sănătate; 
6. Se va propune implementarea serviciului marcheting pentru atragerea persoanelor de a-şi asigura sănătatea, în 
scopul  majorării  cotei  populaţiei aflate în cadrul  asigurări AMO, în urma cresterei atractibilităţii instituţiei medicale 
publice; 
7. Creșterea rolului autorităților publice locale în finanțarea infrastructurii serviciilor medicale şi a măsurilor de 
promovare a sănătății. 
 
VI.  Baza material tehnică 
Spitalul este amplasat in trei baze  situate  în diferite raze ale oraşului. 
Pobleme existente: 
-    Clădiri vechi, cu uzura de 100%; 
-    Întreţinerea  costisitoare a 3 baze spitaliceşti cu raza de deservire de 10 km;  
-    Lipsa conditiilor  hoteliere adecvate cerintelor actuale; 
-    Uzura depăşită a ferestrelor în unele secţii, ce crează problema termoizolării în vremea rece a anului; 
-    Cheltuieli majore la capitolul servicii comunale şi întreţinerea cazangeriilor, la gaze, energie electrică,apă,etc; 
-    Echipament cu uzura depășită în 61,8 %. 
 
Direcţiile: 
A). Reparaţii 
1  Reparaţii capitale: 
-   secţia chirurgie; 
-   secţia boli contagioase; 
-   bloc alimentar; 
-   secţia consultativă; 
-   secţia îngrijiri cronce; 
-   secţia fizioterapie; 
-   sala de conferinţe. 
2. Reparaţia acoperişului: 
-   secţia statistică; 
-   farmacie; 
-   laborator. 
3. Proiectarea şi construcţia secţiei morfopatologie. 
4. Atragerea proiectelor investiţionale. 
B). Dotarea cu utilaj. 
Eficientizarea cazurilor tratate prin respectarea protocoalelor clinice şi a standartelor de calitate a serviciilor 
medicale. Au fost elaborarea protocoalelor clinice instituţionale în baza protocoalelor clinice naţionale.În prestarea 
serviciilor medicale consultative de ambulator și spitalicești, au fost utilizate protocoalelor clinice instituţionale și 
aplicate standartelor de calitate ale serviciilor medicale  în  procesul de activitate diagnostic și curativ. 
Au administrat tratament  
5. Acreditarea şi Evaluarea instituţiei medicale.  
6. Asigurarea instituţiei cu resurse (materiale, financiare, informaţionale şi umane). 
7. Asigurarea cu medicamente conform necesităţilor şi conform standartelor. 
8. Măsuri de reducere a corupţiei. 
- Sporirea echităţii şi transparenţei în alocarea 

resurselor financiare; 
- Asigurarea sistemului informaţional integral al 

instituţiei; 
- Managementul resurselor umane prin utilizarea 

raţională a cadrelor existente şi formatarea  
adecvată şi       deversificată de cadre 
performante pentru spital; 

- Asigurarea condiţiilor de activitate a lucrătorilor  
medicali conform normativelor; 

- Consolidarea  bazei tehnico-materiale şi 
raţionalizarea infrastructurii instituţiei; 

- Îmbunătăţirea capacităţii de dirijare a IMSP de 
elaborare şi implimentare a politicii de sănătate 
şi planificare; 

- Definirea indicatorilor de monitorizare şi 
evaluarea a activităţii instituţiei; 

- Asigurarea mecanismului de monitorizare; 
- Fortificarea sănătăţii publice. 
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ORGANIGRAMA 
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Rețeaua AMP în raionul Soroca este reprezentată de 13 Centre de Sănătate, fondate în conformitate cu Strategia 
de dezvoltare a AMP. În componenţa  lor se află 25 Oficii Medicilor de Familie şi 19 Oficii de Sănătate, care  
deserveşte o populaţie de 90392 locuitori. 
În sectorul urban sunt 2 Centre de Sănătate: 
- Centrul de Sănătate Soroca de nivel raional, care are în componenţa sa: 

Secţia Medicina de familie cu 17 sectoare în sectorul urban şi 12 Oficii ale Medicilor de Familie şi 5 Oficii de 
Sănătate în sectorul rural, care deserveşte o populaţie de 44882 locuitori. 
- Centrul de Sănătate Soroca Nouă cu 4 sectoare urbane şi 1 OMF rural, care deserveşte o populaţie de 7688 
locuitori.  
În sectorul rural – 11 Centre de Sănătate autonome, cu 13 Oficii ale Medicilor de Familie şi 14 Oficii de Sănătate: 
- CS Slobozia Cremene, cu 3 Oficii ale Medicilor de Familie şi 2 Oficii de Sănătate -  5144 locuitori; 
- CS Vîsoca,   cu 2 Oficii al Medicilor de Familie şi 3 Oficii de Sănătate  – 4158 locuitori; 
- CS Rudi, cu 2 Oficii ale Medicilor de Familie şi 4 Oficii de Sănătate  – 3256 locuitori; 
- CS Badiceni, cu 1 Oficiu al Medicilor de Familie şi 1 Oficiu de Sănătate  – 3538 locuitori; 
- CS Racovăţ,  –  3274 locuitori; 
- CS Nimereuca, cu 1 Oficiu al Medicilor de Familie – 4590 locuitori; 
- CS Cainarii Vechi, cu 1 Oficiu ale Medicilor de Familie şi 2 Oficii de Sănătate – 4310 locuitori; 
- CS Cosăuti,  cu 1 Oficiu al Medicilor de Familie –  2913 locuitori; 
- CS Vasilcău,  cu 1 Oficiu de Sănătate – 2345 locuitori; 
- CS Parcani, cu 2 Oficii ale Medicilor de Familie  – 2408 locuitori;  
- CS Vădeni, cu 1 Oficiu de Sănătate  – 1886 locuitori. 
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Centrele de Sănătate rurale acordă asistență medicală primară populației în număr de la 1819 pînă la 5250 locuitori. 
 

Resursele umane în Asistenţa Medicală Primară 
 

Gradul de asigurare a populaţiei cu medici de familie (10000 locuitori) 

2016 2017 2018 2019 2020 

abs la 10000 
locuitori 

abs la 10000 
locuitori 

abs la 10000 
locuitori 

abs la 10000 
locuitori 

abs la 10000 
locuitori 

37 3,7 37 3,7 37 3,7 38 3,8 38 3,8 

 
 

Asigurarea cu medici de familie la 10000 populație 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rata asigurării cu medici de familie este de 95,2% în anul 2018 faţă de 93,6% în anul 2019. La nivel cu datele pe 
raioanele Republicii Moldova 80,7% în anul 2018 faţă de 82,0% în anul 2019. 

 
 

Gradul de asigurare a populaţiei cu personal medical mediu (10000 locuitori) 

2016 2017 2018 2019 2020 

abs la 10000 
locuitori 

abs la 10000 
locuitori 

abs la 10000 
locuitori 

abs la 10000 
locuitori 

abs la 10000 
locuitori 

156 15,6 150 15,0 143 14,3 141 14,1 141 14,1 

 
 
 
 

Asigurarea cu personalul medical mediu la 10000 populație 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gradul de asigurare cu personal medical mediu este mai mare comparativ cu datele pe raioane 2019 – 12,7 la 10000 
populaţie, dar în descreştere cu anul 2018 – 14,3 la 10000 populaţie.  
Ponderea asistenţilor medicali de familie este de 41,6% în anul 2019; Republica Moldova – 43,4%.  

 
Medici după categoriile de calificare (%) 

anul categorie superioară I categorie II categorie 

3,7 3,7 3,7
3,8 3,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2016 2017 2018 2019 2020

15,6 15 14,3
14,1 14,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2016 2017 2018 2019 2020



2016 58,7 14,1 6,8 

2017 58,7 14,1 6,5 

2018 58,8 11,2 6,5 

2019 57,2 8,7 5,3 

2020 57,2 8,7 4,9 

Total 70,8% din medici de familie deţin categorie de specialitate. 
 

Personal medical mediu după categoriile de calificare (%) 

anul categorie superioară I categorie II categorie 

2016 64,3 9,7 12,6 

2017 65,9 9,7 12,5 

2018 63,2 13,1 9,9 

2019 62,5 13,9 7,5 

2020 64,1 14,0 8,1 

     Total 86,2% din asistenţii medicali de familie deţin categorie de specialitate. 
 
Proporția medicilor de familie în diferite grupe de vârstă (%) 
Este îmbucurător faptul că, în această perioadă au fost angajați 2 medici de familie tineri specialiști. 
În urma analizei s-a constatat că,cei mai multi medici de familie se încadrează în categoria de vîrstă de 55 – 64 ani 
(45,45%), urmată de categoria de vîrstă 45 – 54 ani (22,72%), pînă la 35 ani și respectiv 65 ani avem (13,63% și 
18,18%). Este necesar de acordat atenție deosebită faptului că 18,18% din medici de familie sînt în categoria de 
vîrsta peste 65 ani, ceea ce înseamnă că acești specialiști posibil vor părăsi sistemul de sănătate în timpul cel mai 
apropiat. 
 
Proporția asistenților medicilor de familie în diferite grupe de vârstă (%) 
Asistenți ai medicilor de familie cuprinse în categoria de vîrstă 55 – 64 ani( 21,05%); categoria de vîrstă 45 – 54 ani 
(42,10%), pînă la 35 ani ( 33,33%)  și 65 ani (  3,50 %).  La capitolul asistenți ai medicilor de familie, observăm că 
avem o situație mult mai bună, unde cei mai mulți se încadrează în categoria cu vîrstă 45 – 54 ani, urmată de 
categoria cu vîrsta pînă la 35ani. 
 
 În asistenţa medicală din raion, au activat în total 61 medici, din ei 13 conducători în Centrele de Sănătate, 38 
medici de familie. 
Completarea asistenţei medicale primare cu medici e de 97,5% faţă de 95,2% în anul 2018 şi 93,8% în Republica 
Moldova. 
Asigurarea populaţiei cu medici de familie în raion atinge nivelul de 3,8 faţă de 3,7 la 10000 locuitori în anul 2016: 
- în sectorul urban – 5,1 la 10000 locuitori 
- în sectorul rural – 3,4 la 10000 locuitori fără conducători sau 4,3 la 10000 locuitori cu conducători. 
Numărul de funcţii ocupate de medicii de familie este în descreştere – 46,0 faţă de 54,0. 
Asigurarea populaţiei cu asistenţi medicali de familie 14,1 faţă de 15,6 la 10000 persoane în anul 2016 şi 12,7 în 
Republica Moldova. 

 
Aspectele medico–demografice în relație cu sănătatea 

Populația  

 la 01.01.2016 la 01.01.2017 la 01.01.2018 la 01.01.2019 la 01.01.2020 
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Numărul populaţiei 
la evidenţa 
medicilor de 
familie 

91355  90826  90490   89394  90392  

din ei asiguraţi 56600 62,1 56412 62,1 57134 63,1 56027 62,7 57354 63,4 

Bărbaţi (abs. ) 43947 48,2 42999 47,3 43665 48,3 43053 48,2 44062 48,75 

Bărbaţi asiguraţi 24522 55,8 23749  55,2 24750 56,7 24355 73,6 25005 56,7 

Femei (abs. ) 47408 51,9 47827 52,7 46825 51,7 46341 51,8 46330 51,25 

femei asigurate 32078 67,7 32663 68,3 32384 69,2 31672 68,3 32349 69,8 

0-18 ani 16461 18,0 16433 18,1 16360 18,1 16332 18,2 16308 18,04 

0-1an 867 0,9 848 0,9 792 0,9 748 0,8 662 0,7 

0-5 ani 4479 4,9 4585 5,0 4595 5,1 4484 5,0 4256 4,7 



15-17 ani 2904 3,2 2718 3,0 2695 3,0 2725 3,0 2756 3,0 

Adulţi 74894 82,0 74393 81,9 74130 81,9 73062 81,7 74084 82,0 

Din ei asiguraţi 40141 53,6 39979 53,7 40774 55,0 39695 54,3 41033 55,4  

Apţi de muncă 56246 61,6 55097 60,7 54105 59,8 53660 60,0 53836 59,6 

Din ei asiguraţi 21516 38,2 20683 37,5 20838 38,3 20293 37,8 21012 39,0 

Vîrsta pensionară 18648 20,4 19296 21,2 20025 22,1 19402 21,7 20191 22,3 

 
La 01.01.2020 constituie: 
Populaţia urbană – 36191 (40,04%) 
Populaţia rurală – 54201 (59,96%) 
Predomină populaţia rurală. 
 

Numărul populației înregistrate la medicii de familie pe Centre de Sănătate 
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 La evidenţa medicului de familie la 1 ianuarie 2020, populaţia raionului constitue 90392 locuitori faţă de 91355 la 
01.01.2016, cu o descreştere de 943 persoane; 

 Din numărul total al populaţiei, femei constitue 51,25%, predomină sexul feminin; 
 Numărul persoanelor asigurate din numărul total al populaţie – 41033 persoane (55,4%)  faţă de 40141 

persoane (53,6%) la 01.01.2016, cu o uşoară creştere; 
 Ponderea populaţiei apte de muncă – 53836 (59,6%) faţă de 56246 (61,6) la 01.01.2016 în descreştere cu peste 

2400 persoane; 
 Ponderea copiilor 0-17 ani 11 luni 29 zile constitue – 16308 (18,04%) faţă de 16461(18,0%) la 01.01.2016 cu 

peste 150 copii mai puţin; 
 Ponderea populaţiei de vîrstă pensionară în anul 2020 constituie 20191 (22,3%) faţă de 20,4% în anul 2016, în 

creştere cu aproximativ 900 de persoane. 
 

SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ 
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Natalitatea (la 1000 loc) 971 9,8 802 8,8 718 7,9 674 6,8 7,3 

Mortalitatea generală (la 1000 loc) 1231 12,3 1122 12,4 1152 12,7 1135 11,5 11,4 

Sporul natural(la 1000 loc) -329 -3,4 -315 -3,5 -434 -4,8 -461 -4,7 -4,1 

Mortalitatea infantilă la 1000 n/n 9 9,2 5 5,4 6 8,4 3 4,5 7,5 

Mortalitatea neonatală precoce 1 1,1 0 0,0 2 2,8  1,5  

Mortinatalitatea 2 2,3 5 6,2 6 8,4  4,4  

Mortalitatea perinatală 3 3,6 5 6,2 8 11,1  5,9  

Mortalitatea maternă la 100000 
n/n 

0 0,0 0 0.0 0 0,0  0  

 



Pe parcursul ultimilor ani se atestă o scădere marcată a natalităţii (de la 9,8 la 10000 populaţie în anul 2016 la 6,8 la 
10000 populaţie în anul 2019) şi o creştere a mortalităţii generale. În anul 2019 natalitatea a constituit 2/3 din 
natalitatea anului 2016 (cu 300 copii mai puţin). 
Sporul natural este înregistrat negativ în toate Centrele de Sănătate.  
Indicii demografici menţionaţi, ulterior vor avea un impact major negativ asupra dezvoltării socio-economice a 
raionului. 
 

Natalitatea 
Pe parcursul anului 2019 pe raion au fost înregistraţi 674 copii nou-născuţi vii faţă de 718 nou-născuţi vii (anul 2018) 
cu 44 nou-născuţi mai puţini ca în anul precedent.  
Natalitatea în raion e în diminuare de la 9,8 (anul 2016),  8,8 (anul 2017), 7,9 (anul 2018) la 6,8 (anul 2019) la 1000 
populaţie.  
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Mortalitatea generală 

Mortalitatea generală pe raion constitue 11,5 la 1000 populaţie - 1135 persoane  faţă de 12,7 la 1000 populaţie (1152 
persoane anul 2018), Republica Moldova – 11,4. 
Din numărul total de decese pe raion:  
- bărbaţi -  567 decese – 50,0% faţă de 575 decese – 49,9 %;  
- femei - 568 decese – 50,1 decese faţă de 577 decese – 50,1%. 
 

Structura mortalităţii generale după cauze pe raion (la 10000 locuitori-% 
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Bolile 
aparatului 
circulator 

754 75,6 61,3 716 78,8 63,8 728 80,5 63,2 709 71,5 62,5 59,7 

Bolile 
oncologice 

186 18,6 15,1 178 19,6 15,9 193 21,3 16,8 191 19,3 16,8 15,6 

Bolile 
sistemului 
digestiv 

95 9,5 7,7 48 5,3 4,3 69 7,6 6,0 73 7,3 6,4 9,2 

Leziuni 
traumatice 

77 7,7 6,3 52 5,7 4,6 62 6,9 5,4 59 5,9 5,2 6,1 

Bolile 
sistemului 
respirator 

55 5,5 4,5 61 6,7 5,4 48 5,3 4,2 52 5,6 4,6 4,5 

 



 

Ponderea mortalităţii generale  după cauze pe raion

Bolile aparatului 

circulator; 62,5%

Maladiile oncologice; 

16,8%

Bolile aparatului 

digestiv; 6,4%

Leziunile traumatice; 

5,2%

Bolile aparatului 

respirator; 4,6%

 
 
 
În structura mortalităţii generale primul loc îl ocupă bolile sistemului cardiovascular - 709 cazuri – 71,5 la 
10000 populaţie sau 62,5% față de  728 cazuri – 80,5 la 10000 populaţie sau 63,2% în anul 2018.  
Circa 65,3% din numărul total de decese cauzate de bolile aparatului circulator revin cardiopatiilor ischemice, 14,5%  
bolilor cerebro-vasculare şi 7,9% infarctului miocardic acut. 
Pe parcursul anului 2019 au decedat  de cardiopatii ischemice 463 persoane – 46,8 la10000 populaţie.  
Infarctul miocardic acut este în creștere  de 56 cazuri, ce constitue  5,6 la 10000 populaţie – față de 53 cazuri 5,3 
la 10000 populaţie în anul 2018. 
Mortalitatea prin bolile cerebro-vasculare e în creștere - 103 cazuri – 10,4 la 10000 populaţie faţă de 57 cazuri – 
6,3 la 10000 populaţie în anul 2018.   
Locul doi îl ocupă bolile oncologice – 191 cazuri – 16,8% - 19,3 la 10000 populaţie  faţă de 193 cazuri – 16,8% - 
21,3 la 10000 populaţie. 
În ierarhia structurii mortalităţii generale locul trei îl ocupă maladiile aparatului digestiv care definesc 73 cazuri – 
6,4% sau 7,3 la 10000 locuitori faţă de  69 cazuri – 6,0% sau 7,6  la 10000 populaţie, cu o uşoară creştere. 
Locul patru în structura cauzelor de deces îl ocupă leziunile traumatice şi otrăvirile – 59  cazuri – 5,2 % sau 
5,9 la 10000 populaţie faţă de  – 62  cazuri – 5,4% sau 6,9 la 10000 populaţie, cu o uşoară descreştere.  
Pe locul cinci s-au plasat  bolile sistemului respirator, s-au înregistrat 52 cazuri – 4,6% sau 5,2 la 10000 locuitori 
faţă de 48 cazuri – 4,2% sau 5,3  la 10000 locuitori. 
Un impact major asupra mortalității au condițiile de trai, lipsa locului de muncă, situația financiară precară, stresul. 

 
 

Mortalitatea infantilă 
 

În stil grafic reprezintă în felul următor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mortalitatea infantilă oscilează de la 9,2 la 1000 nou-născuţi în anul 2016, 5,4 la 1000 nou-născuţi în anul 2017 la 
8,4 la 1000 nou-născuţi în anul 2018 la 4,5 la 1000 nou-născuți în anul 2019.  
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Mortalitate maternă nu s-a înregistrat. 
Sporul Natural 

Un indice demografic de bază este sporul natural, constitue  minus 4,8‰ în anul 2018 faţă de  minus 4,7‰ în anul 
2019, Republica Moldova – minus 4,1.  
Sporul natural  e negativ la toate Centrele de Sănătate. 
 
 
În stil grafic: 
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Speranța vieții de la naștere pe raion 

 

 2018 2019 

ambele sexe 71,0 70,9 

femei 74,9 74,7 

bărbați 67,1 67,4 

   

 
 
 
 
 
 

Vizite 
Analiza vizitelor în AMP 

 
Conform volumului serviciilor medicale incluse în Programul Unic al AOAM, anual sporește accesul populaţiei la 
asistenţa medicală primară. 
Analiza vizitelor denotă, că în perioada de activitate a instituţiilor medicale în condiţiile AOAM, numărul anual de 
vizite efectuate în sectorul medical primar este în anul 2019 de 301770 vizite față de 301011 vizite în anul 2018. 
Numărul mediu de vizite la medicii de familie în total la 1 locuitor constitue 3,0, Republica Moldova – 2,8. 
  

Incidenţa şi prevalenţa  (la 10.000 populaţie) 

 
 

Raionul Soroca 
RM 

2016 2017 2018 2019 

abs ind abs ind abs ind abs ind ind 

Incidenţa total la 10000 
populaţie 

18776 2067,2 20849 2304,0 18213 2012,7 17235 1728,2 2615,9 

- inclusiv adulţi 
10423 1401,1 11376 1534,6 8160 1100,8 7847 960,4 1689,9 



- copii 
8353 5083,1 9473 5790,3 10053 6144,9 9388 5209,8 6262,6 

Prevalenţa total 
63658 7008,8 67976 7512,0 67430 7451,7 67887 6807,3 7521,4 

Inclusiv:- adulţi 
52326 7033,7 55763 7522,3 54954 7413,2 56171 6874,7 7549,7 

Copii 0-17 ani 11 luni 29 
zile 

11332 6895,9 12213 7465,2 12476 7625,9 11716 6501,7 7409,6 

 
Incidenţa totală are tendinţă de diminuare de la 1728,2 în anul 2019 faţă de  2012,7 (anul 2018) la 10000 locuitori. 
Prevalenţa totală oscilează de la  6807,3 în anul 2019 faţă de 7451,7 în anul 2018 la 10000.  
Gradul de îmbolnăvire a populaţiei este la nivel mai scăzut comparativ cu raioanele Republicii Moldova. 

 
Examinările profilactice ale populaţiei înregistrate pe lista medicului de familie, inclusiv din grupele de risc şi 

contingentul periclitant 

 
Examinările profilactice sunt petrecute la un nivel înalt, ceea ce dă posibilitatea în depistarea precoce a unui șir de 
maladii. 
Accesul populaţiei rurale la servicii farmaceutice este scăzut. Avem 2 farmacii comunitare în s. Racovăţ şi s. Visoca, 
în rest distribuirea medicamentelor se efectuează prin intermediul asistentelor medicale de familie, prin aşa numitele 
filiale ale farmaciei CS Soroca. 
La nivel de raion, pe parcursul ultimilor ani au fost elaborate și aprobate un şir de programe teritoriale orientate spre 
profilaxia şi controlul maladiilor. 

Ponderea persoanelor examinate 
2016 2017 2018 

2
0
1
9 

abs % abs % abs % % 

Antropometria (persoane peste 18 ani) 70089 92,4 69686 94,4 70335 95,31 

9
4
,
3 

Măsurarea tensiunei arteriale (persoane peste 18 ani) 70551 92,9 70320 94,9 70867 95,70 

9
4
,
6 

Colesterolul total (persoane cu vîrsta peste 40 ani) 38051 87,2 36725 82,7 40398 88,47 

8
5
,
3 

Glicemia (persoane peste 40 ani şi din grupul de risc) 41205 90,1 40020 86,1 42368 91,01 

8
8
,
1 

 
Examinarea pielii, cavităţii bucale  ganglionilor limfatici, 
glandei tiroide, glandelor mamare (persoane peste 18 ani ) 

70551 93,0 70320 94,9 70867 95,69 

9
4
,
6 

Тestul citologic BabeşPapanicolau(femei de la 25 pînă la 61 
anişi din grupul de risc) 

7961 74,2 7197 68,4 8041 83,47 

7
5
,
3 

Reacţia de microprecipitare (RMP)  (grupul de risc) 3971 97,5 3905 96,2 3701 97,29 

9
7
,
6 

Tonometrie oculară (persoane peste 40 ani) 17674 81,6 18810 74,5 22024 86,86 

8
9
,
4 



Lista programelor teritoriale în domeniul sănătăţii:  
 

Nr. d/o Denumirea programului Decizia Consiliului Raional 
Soroca 

1 Programul teritorial de control al cancerului pentru anii 2017 – 2025 Nr.20/14 din 26.10.2017 

2 Programul teritorial de combatere a hepatitelor virale B,C şi D pentru 
anii 2017 – 2021 

Nr.21/12 din 08.12.2017 

3 Programul teritorial de privind sănătatea mintală pentru anii  
2017 – 2021 

Nr.23/40 din 30.03.2018 

4 Programul teritorial și Planul de acțiuni privind controlul tutunului 
pentru anii 2019 – 2021 

Nr.30/01 din 11.04.2019 
 

5 Programul teritorial de prevenire și control al diabetului zaharat pentru 
anii 2019 – 2021 

Nr.30/17 din 11.04.2019 

 
Lista programelor teritoriale în domeniul sănătăţii ce necesită a fi elaborate și aprobate în urma 

actualizării Programelor Naționale: 

Nr. d/o Denumirea programului Anul actualizării 

1 Programul teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 
transmisiune sexuală pentru anii 2016 – 2020 

2021 

2 Programul teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2016 – 2020 2021 

3 Programul teritorial de imunizări pentru anii 2016 – 2020 2021 

4 Programul teritorial de promovare a sănătății pentru anii 2016 – 2020 2021 

5 Programul teritorial de prevenire și control al bolilor cardiovasculare pentru anii 
2016 – 2020 

2021 

6 Programul teritorial privind controlul alcoolului pentru anii 2014 – 2020 2021 

7 Planul raional de acțiuni pentru anii 2017 – 2020 privind implementarea 
Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 
2012 – 2020 

2021 

 
Pentru realizarea efectivă a activităților prevăzute de Programele teritoriale în domeniul sănătății este necesară 
contribuția financiară din partea Administrației Publice Locale. 

 
 
 
Analiza  SWOT, asistență medicală primară 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Acccesibilitatea la servicii medicale, i/v libera 
alegere a medicului de familie;  

 Potenţial uman de calificare înaltă; 
  Organizaţii neguvernamentale active în domeniul 

sănătății; 
 Descentralizarea şi autonomia juridicofinanciară a 

CS,OMF; 
 Sprijinul politic în consolidarea asistenţei 

medicale primare; 
 Profesionalism, competenţă, responsabilitate, 

educaţie continuă, spirit de echipă şi disciplină 
de muncă; 

 Libera alegere a medicului de familie; 
 Contractarea conform contingentului înscris pe 

lista medicului de familie; 
 Accesibilitatea la servicii medicale în creștere 

 Infrastructura fizică slab dezvoltată şi dotarea 
insuficientă a instituţiei medicale cu utilaj 
modern; 

 Baza tehnico-materială depăşită;  
 Migrarea personalului calificat din sistem;  
 Motivarea slabă a personalului;  
 Lipsa unui sistem informaţional integrat şi unitar;  
 Cunoştinţe manageriale slabe ale şefilor de 

servicii, subdiviziuni; 
 Sensibilitatea insuficientă a populaţiei privind 

problemele de sănătate, atitudine neglijentă faţă 
de propria sănătate; 

 Motivarea insuficientă a personalului medical; 
 Cadrul normativ contradictoriu în AMP; 
 Munca peste program;  
 Nivelul scăzut al investiţiilor în sănătate;  
 Exodul medicilor de familie din sistem; 
 Lipsa unui sistem informaţional integrat şi unitar 

care să conecteze toţi furnizorii; 
 Incidenţa mare a bolilor cronice nontransmisibile 

şi insuficienţa metodelor de prevenire a lor;  
 Sensibilizarea insuficientă a populaţiei privind 

problemele de sănătate, atitudine neglijentă faţă 
de propria sănătate. 



OPORTUNITĂȚI RISCURI 

 CNAM – factor pozitiv de accesibilitate la servicii; 
 Posibilitatea de atragere a finanţelor din proiecte; 
 Posibilități de parteneriate publice-private; 
 Implementarea asigurărilor obligatorii de 

sănătate; 
 Disponibilitatea organismelor internaţionale şi a 

ţărilor donatoare de a acorda asistenţă 
financiară şi tehnică pentru sistemul de 
sănătate; 

 Sănătatea populaţiei – prioritate în activitatea 
Ministerului Sănătăţii, APL, Guvernului; 

 Elaborarea şi implementarea Programelor 
teritoriale în domeniul sănătăţii;  

 Conlucrare cu APL de nivelul I şi II ; 
 Posibilitatea de atragere a finanţelor din proiecte;  
 CNAM – factor pozitiv de accesibilitate la servicii. 

 Finanţarea şi realizarea insuficientă a 
programelor de stat; 

 Schimbarea vectorului politicilor sociale; 
 Instabilitatea economică; 
 Situaţii excepţionale, calamităţi naturale; 
 Influenţa politică asupra reformelor în domeniul 

sănătăţii populaţiei; 
 Instabilitate politică şi economică; 
 Nivel scăzut de continuitate a reformelor; 
 Exodul forţei de muncă din sistem; 
 Susţinerea financiară insuficientă; 
 Implicarea insuficientă a societăţii civile în 

programul reformelor; 
 Predominarea vârstei de pensionare a angajaţilor;  
 Indicii demografici precari; 
 Situaţii excepţionale, calamităţi naturale. 

 
Pe parcursul anilor 2016 – 2020 s-a îmbunătăţit accesul populaţiei la servicii medicale, mai ales rurale prin 
descentralizarea şi autonomia juridico-financiară a Centrelor de Sănătate. 
Pacientul are dreptul să-şi aleagă liber medicul de familie. 
Nivelul profesional atât a medicilor de familie, cât şi a asistenţilor medicali este în creştere. 
Toate instituţiile medicale sunt dotate cu echipamentul necesar conform Strategiei de dezvoltare a Asistenţei 
Medicale Primare. 
Centrele de Sănătate autonome dispun de transport. 
Conform Proiectului investiţional „Servicii de sănătate şi asistenţă socială”, susţinut de MSMPS, finanţat suplimentar 
de Banca Mondială, au fost construite Centre de Sănătate ce întrunesc toate standardele funcţionale a unei instituţii 
medicale: CS Vasilcău, CS Căinarii Vechi, CS Parcani, CS Vădeni,adică au beneficiat de suportul organismelor 
internaționale. Dar un șir de instituții medicale rurale, au o bază tehnico-materială precară, ce nu corespunde 
cerințelor sanitaro-epidemiologice: lipsa sistemului de apeduct și canalizare, unităților sanitare în incintă, lipsa 
gazificării, nu este elaborată o strategie de colectare și transportare a deșeurilor atît medicale, cît și menajere. 
Contractele de către CNAM sunt achitate regulat. Problema principală – motivarea slabă a lucrătorilor medicali, lipsa 
unui sistem informațional integrat și unitar, ce ar ușura activitatea angajaților.   
Programele teritoriale sunt elaborate, dar nu au susținere financiară din partea APL. 
Persistă influența politicului asupra reformelor în domeniul medical, astfel, practica liberă a medicului de familie nu a 
avut susținere din partea APL.  
Sunt rezerve în propagarea modului sănătos de viaţă în rîndurile populaţiei şi ridicării nivelului sanitar. 
 
Necesități de dezvoltare: 
 Recrutarea tinerilor specialişti, preponderent în localitățile rurale; 
 Suportul Administraţiei Publice Locale acordat tinerilor specialişti: 
-       case sociale; 
-       crearea condiţiilor de trai decente. 
 Modernizarea bazei tehnico-materiale ale instituţiilor medicale, mai ales celor rurale, cu suportul APL; 
 Conlucrarea cu ONG, încadrarea în proiecte investiţionale;  
 Aprobarea şi susţinerea financiară a Programelor teritoriale orientate atît spre profilaxia şi combaterea 

maladiilor, cît şi spre menţinerea şi fortificarea sănătăţii populaţiei; 
 Promovarea modului sănătos de viaţă, începînd cu instituţiile de educaţie timpurie şi preuniversitare; 
 Dezvoltarea unui parteneriat intersectorial de monitorizare, pentru a identifica factorii determinanţi ai stării de  

sănătate pe fiecare localitate în parte, fapt ce va ajuta elaborarea unor strategii eficiente şi activităţi concrete  la 
nivel local (comunitate, primărie); 

 Crearea şi dezvoltarea centrelor de plasament pentru copii aflaţi în dificultate, femei gravide, vârstnici;  
 Dezvoltarea continuă a sistemului informaţional integrat întru ameliorarea activităţii medicului de familie, cu 

fixarea accentului pe pacient; 
 Susţinerea guvernamentală şi parlamentară întru motivarea lucrătorilor medicali. 
 
7.2   Asistență și protecție socială 

Evaluarea situației din domeniul social 

Protecția socială a populației este elementul-cheie al reformelor sociale și direcția principală a politicii sociale de stat. 
Implementarea politicii sociale în condițiile actuale presupune aplicarea de noi formule de protecție socială a 



categoriilor de populație social dezavantajate, noi instrumente de intervenție în politicile de dezvoltare socială, 
realizarea reformelor social-economice cu implicarea activă a societății prin informare, dialog și consultări. 

Un rol important în  dezvoltarea domeniului social în raionul Soroca i se atribuie dezvoltării  serviciilor sociale pentru 
persoane şi grupuri în dificultate care crează oportunităţi mai bune pentru incluziunea socială a persoanelor în situaţii 
de risc. 
La nivel de raion activitățile de susținere socială a categoriilor defavorizate sânt realizate de către Direcția Asistență 
Socială și Protecție a Familiei prin intermediul Serviciilor sociale, în cadrul căreia activează 300 angajaţi instruiți, prin 
intermediul cărora se oferă  servicii și prestații sociale, precum și de instituțiile fondate de Consiliul raional Soroca.  
În scopul dezvoltării serviciilor sociale, grație suportului și susținerii Consiliului Raional Soroca în perioada anilor 
2016 -2019 s-a mărit numărul unităților de personal din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei cu 
50.5 unități( în anul 2016-249,5 unități, în anul 2019- 300 unități) fapt ce a contribuit la crearea locurilor de muncă, 
dezvoltarea și menținerea serviciilor sociale și totodată la susținerea beneficiarilor în depășirea situațiilor de 
dificultate.  

 
Numărul unităților de personal din cadrul DASPF în perioada anilor 2016-2019 

 

 
În perioada anilor 2016-2019 în raion au  fost prestate următoarele tipuri de servicii și prestații sociale: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Datorită unor schimbări și modificări legislative în sistemul de servicii și prestații sociale oferite persoanelor aflate în 
dificultate, a fost  revizuit  rolul comunităţii şi autorităţilor locale în implementarea acţiunilor sociale prin aducerea 
acestora cât mai aproape de comunitate, recunoaşterea rolului specialiștilor din domeniul social în asistenţa socială, 
toate sunt procese, care au presupus eforturi ale căror rezultate pozitive sunt deja vizibile şi ele vor fi  evidente și în 
anii următori.. 
Un rol important în oferirea suportului primar  în ghidarea și asistearea persoanelor/familiilor, copiilor  în dificultate la 
nivel de comunitate,  îi revine Serviciului Asistență Socială Comunitară, în cadrul căruia activează un manager de 
serviciu și 41 asistenți sociali comunitari prin intermediul cărora este asigurat accesul populației la  serviciile și 
prestațiile sociale: informare, consultare, sensibilizare, referire a cazurilor către servicii sociale specializate și de 
specializare înaltă, oferirea suportului în perfectarea anumitor acte pentru servicii și prestații sociale etc.   
În perioada 2016-2019  asistenții sociali comunitari au acordat servicii de audiență, informare și consiliere  la 53872  
persoane în dificultate; 
- 1613 cazuri au fost referite  spre serviciile specializate ;  
- La 21056 familii în dificultate au fost organizate vizite la domiciliul; 
- Examinate 971 petiții; 

 Serviciul Asistență socială comunitară 

 Serviciul Îngrijire socială la domiciliu 

 Serviciul Asistență Personală 

 Serviciul protezare și ortopedie 

 Serviciul social de suport monetar pentru 

familiile/persoanele defavorizate 

 Serviciul Asistență Parentală Profesionistă 

 Casă de copii de tip familie 

 Serviciul adopție, tutelă, curatelă 

 Serviciul social sprijin pentru familiile cu copii 

 Bilete de reabilitare sanatorială 

 

 Compensaţie  pentru    

călătoriile în mijloacele de 

transport 

 Ajuotr  material cu              

destinație specială 

 Ajutor social  

 Ajutor pentru perioada rece 

a anului 



- Au fost deschise 1515 dosare ale persoanelor în dificultate. 
În această perioadă în  cadrul Serviciului ASC au avut loc numeroase schimbări în ce priveşte fluctuația de cadre, 
astfel au plecat din propria dorință 10 ASC. 
În perioada anilor 2016- 2019  în raionul Soroca  marcăm o evoluție importantă în domeniul dezvoltării Serviciului 
protecția familiei și copilului aflat în dificultate ( în continuare SPCD), menirea cărui este de a promova şi asigura 
respectarea drepturilor copilului, ocrotirea copilului şi a familiei prin asistenţă şi, în măsura posibilităților, acordare a 
serviciilor de calitate, acţiuni de prevenire a intrării copilului în dificultate, intervenţie în caz de necesitate şi aprobare 
a măsurilor de protecţie. 
Realizarea măsurilor de protecție și asistență  destinate familiilor cu copii favorizează menţinerea copilului în familie 
şi în comunitate datorită dezvoltării  Serviciilor  de plasament  familial: 

 adopţia, tutela/curatela,  

 asistența parentală profesionistă( în continuare APP),  

 casa de copii tip familie(în continuare CCTF), 

 Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii .  
 

Serviciul Adopția, tutela/curatela apără drepturile şi interesele legitime ale copiilor rămaşi fără îngrijire părintească 
sau temporar rămaşi fără îngrijire părintească. Pe parcursul a 4 ani a fost monitorizată situația la 3267 copii ai căror 
părinți migrează la lucru peste hotare, stabilită tutela temporară pentru 300 copii din această categorie. 
Alți 100 de copii aflați sub tutelă/curatelă cu plată au beneficiat de indemnizație lunară, suma alocată din bugetul de 
stat a constituit 3 098 400 lei. 
În acest răstimp au fost adoptați 11 copii care se educă în 11 familii adoptatoare. 
Drepturile copilului au fost apărate în cadrul a 1063 ședințe de judecată, unde s-au examinat 358 cazuri. 

Serviciul APP a oferit îngrijire pentru 59 copii rămași temporar sau rămași fără ocrotirea părintească, din ei 25 au 
părăsit serviciul revenind în familiile biologice sau atingînd majoratul. 

 

 
Evoluția Serviciului Asistență Parentală Profesionistă, anii 2016-2019 

 

 
În Serviciul CCTF pe parcursul anilor 2016-2019, pe lîngă cei doi copii biologici au crescut și s-au educat 8 copii în 
situație de risc, dintre care un copil a fost înfiat de către părinții educatori din CCTF.  La moment în  plasament se 
află 5 copii în dificultate. 
 

 

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este orientat pentru susţinerea familiilor cu copii în dificultate  
în depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie, oferirea suportului financiar în crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea și dezvoltarea copilului. 
În scopul dezinstituționalizării copiilor și prevenirii instituționalăzării lor, pe parcursul anilor 2016-2019, serviciul de 
sprijin familial primar a fost aplicat pentru 7795 copii din 4504 familii, drept rezultat a fost prevenită separarea a 1176 
copii din 521 familii defavorizate. 
În anul 2016 AO „Parteneriate pentru fiecare copil” a alocat suma de 85, 0 mii lei pentru procurarea a 4 case pentru 4 
copii dezinstituționalizați din școala auxiliară din s. Visoca. 



În anii 2016- 2017 și în  primul semestru al anului 2018 mijloacele financiare pentru acest serviciu au fost alocate din 
bugetul Consiliului raional, iar din semestrul II al anului 2018 acest Serviciul a fost inclus în Pachetul minim de 
servicii sociale și mijloacele financiare sînt alocate de la bugetul de stat, din mijloacele Fondului de Susuținere a 
Populației, ceea ce  a contribuit la majoarea bugetului destinat acestui Serviciu. Datorită acestei reforme a crescut 
considerabil numărul familiilor și copiilor care au beneficiat de sprijin financiar pentru prevenirea sau diminuarea unor 
factori de risc.  

 

Mijloacele financiare alocate pentru susținerea familiilor cu copii în cadrul Serviciului social Sprijin 
Familial ( anii 2016-2019) 
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La inițiativa Consiliul raional Soroca, pe parcursul anilor 2018-2019, în susținerea familiilor defavorizate cu copii mici 
care necesitau alimentație artificială a fost alocată suma de 140, 0 mii lei în scopul procurării pachetelor cu hrană 
artificială pentru 81 copii cu vîrsta 0-6 luni din  74 familii. 
Din plasamentul rezidențial, 53 copii din  Centrul de plasament temporar pentru copii în situație de risc „Azimut”, IP 
Centrul  comunitar multifuncţional  „Împreună” din s.Rublenița, Centrul multifuncțional ,,Cosăuți-Baștina”, Centrul de 
plasament și  reabilitare pentru copii din mun. Bălți, au fost dezinstituționalizați cu re/integrarea în familiile biologice 
și/sau extinse, în servicii de tip familie.  
Un rol important în examinarea cazurilor și expunerii asupra acțiunilor de protecție a copilului îi revine  Comisiei 
Raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, care  pe parcursul a 4 ani s-a convocat în cadrul a 49 
ședințe la care au fost examinate  975 cazuri ale familiilor cu copii aflați în dificiultate. Numărul cazurilor examinate în 
cadrul acestor ședințe a crescut de circa 3,7 ori, motivul fiind creșterea nivelului de conștientizare a respectării 
legislației în domeniul protecției copilului și de către autoritățile tutelare  locale de nivelul I.  
Probleme ce tin de combaterea delicvenței juvenile, scolarizarea copiilor, incluziunea școlară a  copiilor de origine 
roma, securitatea alimentara a copiilor din    institutiile scolare si prescolare, documentarea copiilor din familiile 
defavorizate,etc. sunt examinate de către  Consiliul Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului. Pe parcursul  
anilor   2016-  2019 au fost organizate 16 ședințe,  la care au fost discutate 59 subiecte.  
Un rol semnificativ în domeniul protecției sociale îl constituie oferirea sprijinului și suportului persoanelor în etate și 
cu dizabilități. Analiza datelor statistice pentru ultimii ani remarcă tendinţa de creştere a numărului persoanelor cu 
dizabilităţi pe anumite categorii şi a indicelui dizabilităţii. Din numărul total al populaţiei  6,08 %  sunt persoane cu 
dizabilităţi, care necesită sprijin și suport.  

 
Date statistice privind numărul persoanelor cu dizabilități din raionul Soroca 

N/o Nr persoane cu dizabilități, inclusiv 2016 2017 2018 2019 

1 Nr. copii  cu dizabilități, total : din care 361 351 416 439 



 -  dizabilități neuro-motorii 52 51 47 43 

 -  dizabilități senzoriale 27 25 21 19 

 -  dizabilități intelectuale 114 109 97 76 

 -  alte tipuri de dizabilități  ( multiple, boli cronice) 168 166 251 301 

2 Nr. Total de persoane adulte cu dizabilități din raion , inclusiv: 5619 5802 5773 5665 

 a) Grad sever  670 769 742 794 

 b) Grad accentuat  4123 4217 4248 4139 

 c) Grad mediu 826 816 783 732 

 
Pentru persoanele în vîrstă și cu dizabilități au fost oferite un șir de Servicii sociale: 
Serviciul Asistență Personală (pentru persoanele cu dizabilități severe)  de care în perioada  2016-2019 au 
beneficiat 238 persoane, dintre care 217 adulți și 21 copii. 
Cu regret 170 persoane eligibilie pentru acest Serviciu nu pot beneficia de Serviciu dat din motiv că sursele 
financiare alocate din bugetul Consiliului raional Soroca nu sînt suficiente pentru a acoperi aceste solicitări.  În urma 
evaluării necesității de dezvoltare a Serviciului Asistență Personală, începînd cu anul 2017 Consiliului raional Soroca  
a alocat surse financiare suplimentare pentru instituirea noilor unități în cadrul Serviciului Asistență Personală,. Astfel 
în anul 2019  numărul unitărților de personal a crescut cu  69 unități în comparație cu anul 2016. Totodată remarcăm 
și faptul că din anul 2018, odată cu aprobarea pachetului minim de Servicii sociale din bugetul de stat au fost 
finanțate 8 unități de asistenți personali, în sumă de 402,4 mii lei anual. 
 

Structura unităților de personal și mijloacele financiare pentru  Serviciul Asistență Personală pentru 
anii 2016-2019 

 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 
 

Numărul de unități de personal 
aprobate 

55 101 124 124 
 

Suma în mii lei din bugetul 
Consiliului Raional 

1824,2 2325,6 3727,7 5467,8 

 Suma în mii lei din bugetul de stat  
( pachetul minim de servicii sociale) 

- - 402,4 402,4 

TOTAL( mii lei) 1824,2 2325,6 4130,1 5870,2 

 

Numărul de persoane beneficiare de Serviciul Asistență Personală ( anii 2016-2019) 

 

 
Serviciul  îngrijire socială la domiciliu, se prestează de către  79 lucrătorii sociali din raionul Soroca cu scopul de 
a îngriji în comunitate persoanele dependente pentru ca acestea să-și sporească gradul de independență, să 
trăiască cît de independent posibil în propriile case.  
În perioada 2016-2019 numărul beneficiarilor Serviciului a cunoscut o evaluție descrescătoare, astfel încît la finele 
anului 2019 se înregistrează o scădere de aproape  23 %  față de anul 2016. Comparativ cu anul 2016 numărul 
persoanelor deservite la domiciliu s-a redus cu 235 persoane. Scăderea semnificativă a  numărului beneficiarilor 
Serviciului este cauzată de procesele fiziologice, și anume, decesul persoanelor solitare de vărstă înaintată, precum 
și de noile prevederi ale legislației privind eligibilitatea persoanelor pentru serviciile de îngrijire la domiciliu. 
Altă necesitate în menținerea și dezvoltarea Serviciului ÎSD, o constituie insuficiența unităților de transport pentru 
prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la domiciliu a beneficiarilor, reieșind din normativul de 150 beneficiari la o 
unitate de transport, prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr. 1034/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cadrul al 
SÎSD și Standardelor minime de calitate, ceea ce cu regret, Direcția nu poate asigura.  

 
 
 
 
 



Numărul efectiv de beneficiari deserviți în cadrul  Serviciului ÎSD 
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Evoluția numărului de beneficiar în cadrul Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu pentru perioada anilor 
2016-2019 

Nr. beneficiarilor Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul  
2018 

Anul 
2019 

Numărul total  al  beneficiarilor îngrijiți la domiciliu 920 875 725 685 

Numărul beneficiarilor sistaţi din Serviciu  139 15 228 103 

Numărul total de persoane incluse în Serviciu 139 106 112 106 

Numărul persoanelor decedate  82 81 97 54 

Numărul potențialilor beneficiar pentru Serviciu ÎSD 172 204 66 39 

 

Finanțarea Serviciului ÎSD pentru anii  2016-2019 

 Anul  2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Cheltuieli-total 
(mii lei) 

4 414,769 
 

4 207, 952 3 972, 307 3 876, 892 

 

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate, care deasemenea este inclus în 
pachetul minim de servicii sociale finanțat din bugetul de stat. Pe perioada anilor 2018-2019 de acest Serviciu au 
beneficiat 222 familii în sumă de 769,0  mii lei. Grație acestui Serviciu a fost prevenită excluziunea socială a  
persoanelor în dificultate. 

 
Un alt suport pentru  persoanele cu dizabilități este oferirea mijloacelor tehnice și ajutătoare. Astfel, în perioada 
anilor 2016-2019 mijloace tehnice ajutătoare la 1217 persoane cu dizabilități, la următoarele poziţii: 
- cărucioare cu rotile -   120  persoane ; 
- încălţăminte ortopedică –  la 923 persoane; 
- corsete -  la 61 persoane; 
- bandaje – la 54 persoane; 
- premergătoare – 31 persoane; 
- cotiere, suport pentru încălțăminte  – 18 persoane , 
- proteze membrului inferior-10 persoane. 
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Pentru reabilitarea/recuperarea  stării de sănătate a   persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi au fost oferite bilete 
balneo-sanatoriale la la Centrul ,, Victoria”  din Ucraina, or. Sergheevca,  Centrul Speranța din or. Vadul lui Vodă,  
Centrul  ,, Dnestr,” din ,or. Camenca.  



 
Numărul persoanelor beneficiare de bilete balneo-sanatoriale ( anii 2016-2019) 
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Pentru susținerea materială a unor categorii de persoane în situație de dificultate ( persoane cu dizabilități, persoane 
singuratice, pensionari, familii cu venituri mici),  au fost oferite un șir de prestații sociale, care au menirea de a 
diminua problemele financiare și a diminua riscul excluziunii sociale. În această perioadă au fost oferie așa prestații 
ca: ajutor social, ajutor pentru perioada rece a nului, compensație pentru serviciile de transport, ajutor material cu 
destinație specială. Numărul beneficiarilor de prestații sociale, denotă existența problemelor ce țin de anumite riscuri 
sociale. 
 

 
           Evoluția numărului de beneficiari de ajutor social/ajutor pentru perioada rece 

 a anului (2016-2019) 

 
 

Mijloacele financiare alocate pentru ajutorul social/ ajutor pentru perioada rece anului  
( mil. lei) pentru anii 2016-2019 

 

 

 

 
 
 



Numărul beneficiarilor de compensație pentru serviciile în transport și suma alocată 
anii 2016-2019 

 

 

Casa Comunitară din satul Voloave, este o instituție publică, care prestează serviciil de îngrijire permanentă 
persoanelor cu dizabilități severe, dezinstituționalizate din Instituțiile rezidențiale cu profil psihoneurologic.În acest 
Serviciu locuiesc 5 persoane de gen masculin cu dizabilități severe, care sînt îngrijiți 24/24 ore. Este evident 
necesitatea dezvoltării acestui tip de Serviciu dat fiind faptul, că persoanele cu dizabilități mintale severe care 
necesită îngrijire specializată permanentă ar beneficia de servicii calitative orientate spre menținerea stării de 
sănătate. 

Serviciul Cantină Socială a cunoscut o evoluție în perioada 2016-2019 prin creșterea numărului solicitanților. Acest 
fapt se datorează creșterii prețurilor la produsele alimentare, energia electrică, gaze naturale,  insuficiența surselor 
financiare ale beneficiarilor pentru achitarea serviciilor comunale, procurării medicamentelor etc. În oraș au activat 2 
cantine sociale, la care s-au alimentat cîte 30 persoane lunar din rîndul categoriilor defavorizate. Total pe parcursul 
anilor 2016-2019 prin intermediul cantinelor sociale din oraș au beneficiat circa 1880 persoane. Pînă în anul 2018 
cantinele sociale erau finanțate din bugetul primăriei mun. Soroca și din mijloacele Fondul Local de Susținere socială 
a Populației, iar din anul 2018 finanțarea acestor două Cantine sociale este susținută de mijloacele financiare ale 
primăriei mun. Soroca cu contribuția DASPF în cuantum de 100, 0 mii lei anual. 

 
„Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoanele vârstnice „Acasă” din s.Bădiceni  oferă îngrijire și asistență 
temporară și  permanentă persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi. Putem remarca faptul, că în anul 2018  acest Centru  
a trecut cu succes acreditarea. Din semestrul II al anului 2018 Centrul a început să presteze servicii contra plată, 
care a fost oferit pentru 4 beneficiari.   
 

Numărul de persoane plasate în cadrul  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoanele vârstnice 
Acasă (perioada 2016-2019) 

 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Număr de beneficiari 57 63 58 60 
 

 
Centrul Comunitar Multifuncţional „Împreună” din s.Rublenița este o instituţie publică  socială, care oferă servicii 
în domeniul protecţiei sociale şi cel educaţional. Centrul dispune de 12 locuri, dintre care 4 pentru persoanele 
vîrstnice și 8 pentru copii în situație de risc. Pe parcursul anilor 2016-2019, Centrul a oferit un spectru variat de 
servicii sociale: 
- plasament temporar pentru copiii în situație de risc-53 copii; 
- plasament temporar pentru persoanele vîrstnice și cu dizabilități-33 persoane ( dintre care 7 persoane cu dizabilități 
și 26 pensionari); 
- Plasament temporar pentru cuplu mamă/copil-16 mame cu 26 copii; 
- Resocializarea și petrecerea timpului liber pentru persoanele vîrtnice-133 persoane ( 83 femei, 50 bărbați); 
- Resocializarea și petrecerea timpului liber pentru copii-25 copii; 
- Cantina socială pentru persoane în etate și cu dizabilități- 399 persoane; 
- Cantina mobilă pentru persoane adulte  în dificultate – 326 persoane.  
     Adaptarea serviciilor Centrului la tendințele și problemele sociale existente constituie un punct strategic în 
dezvoltarea și diversificarea noilor servicii sociale pentru un spectru mai larg de beneficiari în scopul  acoperirii 
nevoilor sociale strigente. 

 
Centrul multifuncțional „Cosăuți” din s.Cosăuți  a fost deschis în anul 2017 grație Acordului de colaborare 
încheiat între Consiliului raional Soroca și Asociația Obștească ,,Concordia. Proiecte Sociale,” care are ca scop 
oferirea serviciilor specializate în vederea integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor în situație de risc. Finanțarea 



Centrului este realizată din mijloacele financiare ale AO „Concordia. Proiecte sociale” cu susținerea financiară a 
Consiliului Raional Soroca.  
În anul 2018 în cadrul Centrului multifuncțional „Cosăuți” au fost acreditate pentru o perioadă de 5 ani serviciile „ 
Plasament pentru copiii separați de părinți ” și „ Centrul de zi pentru copii în situație de risc”. 
Serviciile oferite în cadrul Centrului în această perioadă sunt: 
- Plasament pentru copiii separați de părinți- 12 copii; 
- Serviciul social de zi pentru copii în situație de risc-28 copii; 
- Centrul maternal-7 mame cu 12 copii; 
- Cantina social pentru vărstnici-25 persoane; 
- Activități de sport, extracurriculare, la terenul de joacă amenajat- 122 copii. 
 
Centrul pentru persoanele fără adăpost ,,Revenire” din mun.Soroca, este o formă optimă de asistență 
temporară  care oferă plasament temporar  persoanelor adulte în situație de risc, care la momentul adresării nu 
dispun de un loc de trai. Pe parcursul anului 2016- 2019 de serviciile Centrului au beneficiat 22 persoane în situație 
de risc și fără adăpost.  
Pe parcursul acestei perioade, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, a încheiat 18 Acorduri de colaborare 
cu diverse ONG-uri, Asociații Obștești, Centre, instituții de menire socială din republică și de peste hotare, care au 
contribuit nemijlocit la dezvoltarea serviciilor noi, fortificarea competențelor profesionale ale specialiștilor pentru 
prestarea calitativă a serviciilor sociale, schimb de experiență în domeniul protecției familiilor cu copii și a copiilor în 
situație de risc. 
 
În raionul Soroca au fost implementate cu suportul financiar al  AO „Parteneriate pentru fiecare copil” în cadrul 
proiectului ,,Familie puternică pentru fiecare copil``, programe ca ,,Modelul Național de Practici” în cadrul căruia au 
fost instruiți circa 1050 actorii locali  ( asistenți sociali comunitari, primari, profesori, specialiști din domeniul 
medicinei, ordinei de drept) din raionul Soroca, Programul „PANDA” – pentru 45 copii și 15 părinți din două localități 
ale raionul Soroca, Programul „ Mellow Parenting” de care au beneficiat  13 mame cu 15 copii din mun. Soroca.   
Grație ONG-ului „People in Need” în cadrul Proiectului ,, Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019”a fost 
elaborată și aprobată „Strategia raională de  incluziune socială pentru anii 2018-2021”. În cadrul acestui proiect au 
beneficiat de instruire 5 asistenți sociali comunitari, 4 asistenți sociali supervizori, 10 specialiști din cadrul DASPF, 
Direcției de Învățămînt, Inspectoratului de Poliție, iar 10 specialiști, membri ai  grupului de lucru pentru elaborarea 
„Strategiei raională de  incluziune socială pentru anii 2018-2021” au beneficiat de o vizită de lucru în Republica 
Cehă, pentru schimb de experiență. Angajații DASPF Soroca au preluat modele de bune practici în cadrul vizitei de 
lucru la Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului din Județul Suceava, la Centrle de plasament 
pentru copii și persoane cu dizabilități în cadrul campaniei „Porți deschise spre comunitate”.  

   
       Analiza SWOT, asistență și protecție socială  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenta unei structuri organizaționale care 
asigura eficient si abordează în mod complex si 
coerent problematica si nevoile sociale ale 
beneficiarilor; 

 Actuala infrastructura de asistenta socială 
funcționează eficient si respecta standardele de 
calitate; 

 Delimitarea atribuțiilor Autorității Tutelare Teritoriale 
și Autorității Tutelare Locale; 

 Recunoașterea și valorificarea rolului asistentului 
social în comunitate și al Echipei multidisciplinare 
locale; 

 Existența  serviciilor sociale acreditate;  
 Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/ 

persoanelor defavorizate dezvoltat; 
 Personal instruit pentru prestarea 

serviciilor/prestațiilor sociale; 
 Buna funcționare a  serviciilor sociale: APP; CCTF, 

AP, SÎSD, SASC, SSF, Suport monetar, Casa 
Comunitară; 

 Existența Centrelor sociale: Centrul 
Multifuncțional,,Împreună”, Centrul multifuncțional 
„Cosăuți, Centrul pentru persoanele fără adăpost  
,, Revenire”; „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

 Insuficienţă financiară pentru dezvoltarea  
serviciilor sociale; 

 Lipsa sediului  racordat la necesitățile de 
dezvoltare a domeniului social   pentru 
angajații DASPF;  

 Condiții de muncă ce nu corespund 
standardelor de calitate pentru   angajații 
Direcției;  

 Dezvoltarea insuficientă a serviciilor sociale 
pentru persoane/copii cu dizabilități, pentru 
copii în situație de risc, vîrstnici în dificultate;  

 Insuficiența unităților de transport în cadrul 
Direcției pentru prestarea serviciilor sociale 
calitative în conformitate cu normele 
stabilite; 

 Resurse limitate ale APL I pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale locale; 

 Experiență insuficientă a ATL I în prestarea 
serviciilor sociale;  

 Conlucrarea slabă între membrii Echipei 
multidisciplinare locale; 

 Fluctuaţia cadrelor din domeniul social; 
 Lipsa unor categorii de specialişti 
 (inclusiv specialist în protecția drepturilor 



pentru persoanele vârstnice Acasă”; 
 Specialişti instruiți ai instituţiilor abilitate în domeniul 

de prevenire şi susținere a categoriilor de 
populație aflate în situație de risc; 

 Serviciile și prestațiile sociale se oferă în 
conformitate cu legislația în vigoare conform 
categoriilor și necesităților beneficiarilor; 

 Relații de colaborare stabilite cu  Asociațiile obșești 
pentru dezvoltarea serviciilor sociale; 

 Elaborată Strategia raională de incluziune socială 
pentru anii 2018-2021; 

 Deschiși pentru crearea și dezvoltarea serviciilor 
sociale noi. 

 

copilului în fiecare primărie conform 
legislației); 

 Dificultate de comunicare între direcții/servicii, 
APL I; 

 Necesitatea  instruirii  inițiale și continuă a 
personalului în rezultatul fluctuației de cadre. 

 
 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

 Acte legislative în domeniu, metodologii, ghiduri, 
standartde de calitate, regulamente elaborate; 

 Finanțare parțială de la bugetul de stat a Serviciior 
sociale incluse în  pachetul minim de servicii: 
Asistență Personală, Sprijin pentru familiile cu 
copii și  Serviciul social de suport monetar 
adresat familiilor/ persoanelor defavorizate ; 

 Colaborarea între Direcțiile  
 Asistentă Socială din țară și din România pentru 

schimb de bune practici; 
 Existenta unui cadru legislativ național  
 favorabil dezvoltării serviciilor sociale; 
 Existenţa unor standarde de calitate care 
 completează şi susţin reglementările legislative; 
 Implicarea autorităților locale de nivelul I în 

programele de dezvoltare comunitara în domeniul 
serviciilor sociale; 

 Relaţii de parteneriat existente; 
 Disponibilitatea conducerii raionului pentru 

dezvoltarea şi asigurarea durabilităţii serviciilor 
sociale pentru categoriile defavorizate. 

 

 Costuri ridicate pentru înființarea de noi servicii 
și întreținerea serviciilor existente; 

 Nereglementatea costurilor pe tipuri de 
servicii; 

 Rata înaltă a şomajului, migrația populației; 
 Schimbarea vectorului politicilor sociale 
 Instabilitatea economică; 
 Situaţii excepţionale, calamităţi naturale, 

tulburări sociale, epidemii, 
 Reducerea bugetului de stat pentru domeniul 

social; 
 Salarizarea insuficientă a personalului din 

domeniul protecției sociale. 
 

 
Probleme generale: 
1.Insuficiența serviciilor sociale  pentru persoanele vârstnice, cu dizabilități, inclusiv pentru copii cu dizabilități;  
2.Creșterea numărului de persoane care necesită servicii/prestații sociale; 
3.Lipsa serviciilor sociale la nivel local (în primării);  
4.Interesul scăzut  al APL I în crearea și asigurarea durabilității serviciilor sociale pentru categoriile vulnerabile; 
5.Implicarea parțială a APL I în soluționarea cazurilor categoriilor de persoane în situație de risc; 
6.APL I nu planifică în buget mijloace financiare pentru categoriile defavorizate; 
7.Capacități subdezvoltate pe segmentul prestării serviciilor sociale ale ATL I, ca autoritate tutelară locală;  
8.Lipsa anumitor specialiști( inclusiv specialist în protecția drepturilor copilului în fiecare primărie conform legislației); 
9.Finanţarea insuficientă a sferei protecției sociale; 
 
Necesitățile de dezvoltare: 
1.Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații DASPF(localul si unitați de transport conform normelor legale in 
vigoare). 
2.Consolidarea capacităților profesionale ale angajaților DASPF și ATL-urilor de nivelul I. 
3.Diversificarea și asigurarea durabilității serviciilor sociale. 
 
 
8. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

8.1 Managementul administrativ 
 

Consiliul Raional, Aparatul Președintelui Raionului Soroca, direcțiile, secțiile și serviciile subordonate dispun de 
pașaportul raionului, regulamente proprii de activitate, organigramă și state de personal aprobate, fișe de post pentru 



fiecare funcție publică , buget aprobat, sedii amenajate și dotate cu mobilier, tehnică de calcul și birotică, unități de 
transport, telefonie fixă și mobilă, ceia ce permite sa se conchidă că, Consiliul Raional s-a preocupat de consolidarea 
și dezvoltarea instituțională, asigurarea continuă a condițiilor de activitate  a tuturor  funcționarilor în scopul realizării 
tuturor obiectivelor strategice și operaționale propuse.   
 
Managementul Resurselor Umane. 
 
În componența Consiliului Raional Soroca sunt aleși 33 consilieri. Analiza calitativă a componenței Consiliului 
Raional este prezentată în Tabelul nr.1. 
     Analiza cantitativă și calitativă a componenței Consiliului Raional Soroca, anii 2016-2020   Tabel.1 

Indicatori 2016 - 2020 

Numărul de consilieri aleși 33 100% 33 100% 

din ei distribuiți după gen     

           bărbați 30 91 % 27 82 % 

           femei 3 9 % 6 18 % 

 
Din tabelul nr.2 se evidențiază că structura, componența cantitativă și calitativă a aparatului președintelui raionului, a 
direcțiilor și a altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional pe parcursul ultimilor 5 ani n-a suferit modificări 
semnificative.  
 
Structura funcțiilor publice în serviciile publice descentralizate ale Consiliului Raional Soroca 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Aparatul Președintelui raionului 21 22 31 31 31 

Direcția Finanțe 9 9 9 11 11 

Direcția Învățământ 9 10 9 11 11 

Secția Cultură și Turism 4 4 4 4 4 

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei  10 10 10 10 10 

Direcția Agricultură și Alimentație 6 6 6 6 6 

Serviciul Relații Funciare și Cadastru 1 1 0 0 0 

Secția Gospodărie Comunală și Drumuri 2 4 0 0 0 

Secția Economie 3 3 0 0 0 

Total  65 69 69 73 73 

 
Una din carențele Serviciului Resurse Umane este atragerea investițiilor în raion. Concomitent cu neces itatea 
instruirii personalului existent e necesar de un aport de specialisti tineri, bine instruiți, care cunosc limbile de 
circulație internațională la nivel de lucru cu documente, care au abilități de a elabora proiecte investiționale. 
 
Numărul funcționarilor publici nou angajați 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 ang prom ang prom ang prom ang prom ang prom 

Aparatul Președintelui 
raionului 

1 0 6 0 8 1 7 4 6 0 

Direcția Finanțe 0 0 0 0 0 0 0 
 

2 0 0 

Direcția Învățământ 4 0 1 1 2 0 0 3 1 0 

Secția Cultură și Turism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Direcția Asistență Socială 
și Protecția Familiei 

0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

Direcția Agricultură și 
Alimentație 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Serviciul Relații Funciare și 
Cadastru 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secția Gospodărie 
Comunală și Drumuri 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Secția Economie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Total 4 0 12 1 13 1 9 9 8 0 

 
 

 



8.2 Finanțe publice 

Componența, mărimea, direcțiile și modul de utilizare a resurselor locale, în special a celor financiare, reprezintă unul 
din elementele principale care caracterizează capacitatea administrativă și funcțională a APL –de a-și realiza 
multiplele atribuții legale. 

Venituri 

În procesul de executare a bugetului local, veniturile încasate, suplimentar la cele aprobate, precum și economiile de 
cheltuieli, rămîn la dispoziția autorităților administrației publice locale respective, dar nu stimulează creșterea 
colectării veniturilor proprii. 

În structura veniturilor bugetelor locale ale raionului Soroca pentru perioada anilor 2016-2020, ponderea cea mai 
mare (cca 83%) este deținută de veniturile regulatorii. Veniturile proprii reprezintă doar 17 %, ceea ce denotă o 
capacitate redusă de completare a bugetului local. 

 

Veniturile bugetului local, anul 2019, lei 

Nr. Denumirea indicatorului Total 

1 Venituri-total 409 309,9 

2 Venituri proprii 4 580,5 

3 Taxele locale 55 784,2 

4 Alte încasări 510,3 

5 Mijloace speciale 8 731,5 

6 Transferuri 337 738,9 

7 Mijloace din vînzări, privatizări 1 964,5 

     

 

În același timp cota parte a transferurilor pentru anul 2019 a reprezentat  cca 82% din volumul total al veniturilor, 
ceea ce denotă dependența activității administrațiilor publice locale de administratia publică centrală. 

 

Veniturile bugetului local, mii lei 

Nr. Denumirea 2016 2017 2018 2019 

1 Venituri proprii 62 034,88 60 893,22 72 209,91 71 570,98 

2 Transferuri 224 033,31 264 534,51 278 635,26 337 738,95 

 Total Venituri 286 068,19 325 427,73 350 845,17 409 309,93 

 

 

Gradul de realizare a veniturilor totale în bugetul local al raionului față de planul precizat : 
100,0%  în anul 2017; 98,4 % în 2018 şi 98,7% în anul 2019. 

Gradul de colectare a veniturilor proprii a constituit: 
95,3% în 2017; 100,0%  în 2018 şi 110,0 % în 2019. 

 

 

 

Analiza veniturilor pentru anii 2016,  2017, 2018, 2019 

Nr. Denumirea  2016 2017 2018 2019 

1 Veniturile totale 286 068,19 325 427,73 350 845,17 409 309,93 

2 Impozite și taxe 49 293,28 47 433,04 55 340,77 55 784,25 

3 Granturi primite - - 3 534,64 530,89 

4 Alte venituri 12 741,60 13 460,18 13 334,50 15 255,84 

5 Transferuri primite în cadrul 
bugetului public național 

 
224 033,31 

 
264 534,51 

 
278 635,26 

 
337 738,95 

 



Atât veniturile totale, cât și veniturile proprii sunt executate în proporție de peste 100%, APL are deficiențe în 
prognozarea veniturilor în bugetul local, dar exercită controlul calitativ asupra îndeplinirii acestora. La fel ca în 
perioada analizată anterior, se înregistrează un nivel înalt de performanță a indicatorului. 

 

Cheltuieli 

Evoluția situației pentru perioada  2016-2019 la capitolul cheltuieli a înregistrat o creștere de cca 64,4%, indicând o 
valoare de 411 133,66 mii lei pentru anul 2019, din cauza trecerii competenţei legate de întreţinerea instituţiilor de 
învăţământ primar, gimnazial, mediu de cultură generală şi liceal din competenţa APL de nivelul I în competenţa APL 
de nivelul al II-lea. Ponderea cea mai mare a cheltuielilor pentru 2019 a fost atribuită învățământului 237 976,3 mii lei 
(cca57,9% din totalul de cheltuieli), urmate de cheltuielile serviciilor de stat (cca12,0%). Raportându-ne la anii 
precedenți, se observă relativ aceeași structură a cheltuielilor  ca proporție din volumul total al cheltuielilor. 

 

Structura cheltuielilor, executate în perioada 2016-2019 (mii lei) conform clasificației economice 
 

Nr. Denumirea indicelor 2016 2017 2018 2019  

1 Cheltueli total 264 864,56 321 200,91 352 705,56 411 133,66 

2 Cheltuieli de personal 155 738,71 168 110,92 186 204,35 242 541,72 

3 Bunuri și servicii 47 193,55 75 049,30 77 827,59 75 505,49 

4 Dobînzi 1 229,09 312,32 288,22 261,76 

5 Subsidii 324,38 1 072,83 3 904,19 4 091,19 

6 Prestații sociale 8 244,17 8 719,61 7 897,36 12 946,37 

7 Alte cheltuieli 5 519,67 7 239,03 4 213,09 5 387,03 

8 Transferuri acordate 105,23 130,00 - - 

9  Mijloace fixe 19 494,54 28 582,01 36 282,68 33 929,82 

10 Stocuri de materiale circulante 28 304,07 33 408,56 37 496,70 38 085,17 

11 Valori 0,40 - - - 

12 Active neproductive -1 289,24 -1 423,68 -1 408,62 -1 614,90 

      
 
În baza alocării bugetare se pot identifica necesitățile prioritare ale localității, pentru perioada anilor 2016-2019 în 
mediu, după cum urmează:  
 
 Prioritatea 1-  cheltuieli de personal - 52,0%; 
 Prioritatea 2 - bunuri și servicii -  18,0%; 
 Prioritatea 3 - active nefinanciare -19,0 %.  

 
Cheltuielile totale față de planul precizat au fost executate în proporție de 100,0% pentru perioada de gestiune. 
Prin urmare, constatăm că nu a fost înregistrată nici o îmbunătățire comparativ cu perioada analizată anterior și în 
continuare APL întâmpină deficienţe majore în planificarea bugetului şi lipseşte controlul asupra cheltuielilor 
bugetare. 
În ultimii 3 ani, constatăm  variaţia cheltuielilor pe categorii de cheltuieli, aceasta atestă faptul ca APL admite 
compensarea unor cheltuieli din contul altor articole de cheltuieli în proporții admisibile şi exercită un control suficient 
al variației cheltuielilor, în special în ultimul an analizat. Comparativ cu perioada analizată anterior se înregistrează o 
îmbunătățire semnificativă a indicatorului. 
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8.3 Transparența în procesul decizional al CR Soroca 

Principiile bunei guvernări implică respectarea transparenţei în elaborarea şi adoptarea actelor normative. Din punct 
de vedere legal, transparența reprezintă oferirea, în vederea informării în mod deschis și explicit, de către 
autoritățile publice a tuturor informațiilor privind activitatea lor și consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în 
corespunde cu legea, altor părți interesate în procesul de elaborare și de adoptare a deciziilor. 



Prin proces decizional urmează a se înțelege procedura de elaborare și de adoptare a deciziilor de către autoritățile 
publice, care reprezintă succesiunea de acțiuni fundamentale desfăşurate la nivelul administraţiei publice, menite să 
determine modalităţile de utilizare a resurselor publice în vederea satisfacerii cît mai calitative şi mai complete a 
interesului general al cetăţenilor. 
Actul de conducere, potrivit managementului public, se asociază cu procesul de luare şi implementare a deciziilor. 
Transparentizarea completă a procesului de luare a deciziilor, stimularea participării cetăţenilor la acesta, 
consolidarea etapelor de monitorizare şi evaluare a deciziilor  cresc și dezvoltă capacitățile instituționale, financiare și 
umane ale autorităților administrației publice. 
Făcând abstracție de la aspectele juridice, transparența trebuie privită ca un instrument cheie pentru creșterea 
responsabilității, performanței și încrederii în sectorul public. 
Actul normativ de bază care reglementează transparența în procesul decizional este Legea nr. 239/2008 privind 
transparența în procesul decizional. 
Actul normativ subordonat legii care reglementează procedurile de asigurare a transparenței în procesul de 
elaborare și adoptare a deciziilor este Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare 
publică cu societatea civilă în procesul decizional. 
De asemenea, norme aplicabile pentru asigurarea transparenței în procesul decizional se conțin într-un șir de alte 
acte normative: 
 Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018; 
 Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative; 
 Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; 
 Legea nr.982/2000 privind Accesul la Informație;  
 Legea integrității nr. 82/2017; 
 Legea nr. 161/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 
 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de 

Stat al actelor locale; 
 Hotărârea de Guvern nr.188/2012 privind Paginile Oficiale Ale Autorităților Administrației Publice în Rețeaua 

Internet; alte acte normative, conexe. 
Odată cu adoptarea Legii nr. 161 din 07.07.2016,  autoritățile administrației publice locale sunt obligate să includă 
actele administrative adoptate, în Registrul de stat al actelor locale. Printre acestea se regăsesc deciziile consiliilor 
locale de nivelurile întâi și al doilea, dispozițiile primarului și ale președintelui raionului, actele pretorului, precum și 
alte acte ale autorităților publice locale.  
Registrul permite cetățenilor să vizualizeze actele normative ale autorităților administrației publice locale, cu excepția 
actelor ce conțin date cu caracter personal, care vor fi plasate în varianta depersonalizată, ținând cont de legea 
privind protecţia datelor cu caracter personal. 
Registrul înregistrează și păstrează actele autorităților administrației publice locale, precum și oferă mecanisme de 
efectuare a controlului administrativ al actelor autorităților administrației publice locale.  
Informarea publicului referitor la inițierea elaborării deciziei se realizează prin publicarea unui anunț privind inițiativa 
de elaborare a deciziei pe pagina web oficială a Consiliului Raional Soroca, precum și transmiterea informației prin 
intermediul poștei electronice ori expedierea scrisorilor. 
Consiliul Raional Soroca asigură accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente prin publicarea acestora pe 
pagina web oficială (informare generală), precum și prin intermediul poștei electronice ori expedierea scrisorilor 
(informare direcționată). Proiectele de decizii care pot avea impact social, economic, de mediu se consultă public.  
În acest sens, au fost efectuate modificări substanţiale a paginii web a CR,  elaborate adrese electronice separate 
pentru unele direcţii, cum ar fi Direcţia Învățămînt, Direcția Asistență Socială și protecția Familiei Soroca, Secția 
Cultură și Turism. 
Părțile interesate pot prezenta recomandări , care sunt transmise pe cale electronică în formă scrisă și sunt 
înregistrate de către autoritatea publică, sistematizate în sinteza propunerilor. 
Ulterior adoptării deciziilor, se asigură accesul la deciziile adoptate prin publicarea acestora în modul stabilit de lege 
pe pagina web oficială a Consiliului raional Soroca, prin afișarea la sediul consiliului într-un spațiu accesibil 
publicului, prin includerea actelor administrative adoptate în Registrul de Stat al Actelor Locale. 
 
Indicatorii ce caracterizează transparenţa procesului decizional sunt prezentaţi în Tabelul de mai jos în care se 
observă o dinamică pozitivă. În perioada 2016-2020 proiectele de decizii şi notele informative de justificare au fost 
plasate pentru consultare generală la 100% în raport cu cele elaborate. Indicatorii pot servi ca reper în analiza 
dinamicii procesului decizional. 
 
 

 
 

Analiza transparenţei procesului decizional al Consiliului Raional Soroca, anii 2016 – 2019 

Indicatori 2016 2017 2018 2019 2020 



Numărul de şedinţe ale consiliului raional 
Inclusiv numărul de şedinţe ale consiliului 
raional desfăşurate public 

6 
6 (100 %) 

9 
9 (100 %) 

7 
7 (100 %) 

9 
9 (100 %) 

6 
6 (100 %) 

Numărul de proiecte de decizii ale 
consiliului raional examinate 
Inclusiv, numărul de proiecte de decizii 
ale consiliului raional consultate cu 
publicul, din ele: 
- prin informare generală pe pagina 
www.soroca.org.md/proces 
decizional/proiecteîntrate 
- prin informare direcţionată prin 
dezbateri publice organizate 

 
 
 
 
 
139 
 
 
139 (100 %) 

 
 
 
 
 
175 
 
 
175 (100 %) 

 
 
 
 
 
179 
 
 
179 (100 %) 

 
 
 
 
 
177 
 
 
177 (100 %) 

 
 
 
 
 
133 

Numărul de proiecte de decizii la care au 
fost prezentate amendamente în cadrul 
consultării cu publicul 

19 23 21 36 41 

Numărul de contestări în legătură cu 
încălcarea Legii privind transparenţa 
procesului decizional  

0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0 0 

 
Analiza SWOT privind transparența procesului decizional în APL 

 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 
 Existența unui cadru legal de bază care 

reglementează aspectele, structura, 
etapele şi elementele de bază a 
transparenței; 

 Cadru metodologic suficient cu privire la 
elaborarea, fundamentarea, adoptarea, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
deciziilor; 

 Elaborarea sintezei recomandărilor 
parvenite în rezultatul consultărilor;       

 Întocmirea și aducerea la cunoștința 
publicului a rapoartelor anuale privind 
transparenţa în procesul decizional; 

 Utilizarea instrumentelor electronice în 
vederea realizării cerințelor legale privind 
transparența în procesul decizional 
(pagină web, rețelele de socializare,  
RSAL); 

 Conlucrarea cu Consiliul de Participare; 
 Filmarea și transmiterea on-line a 

ședințelor comisiilor de specialitate, 
ședințelor Consiliului raional Soroca; 

 Perfecţionarea profesională continuă a 
funcţionarilor publici cu competenţe 
decizionale. 

 
 Existenţa elementelor contradictorii şi conflictuale în 

interiorul cadrului legal de bază; 
 Lipsa personalului suficient de calificat în IT 

(programare) în APL; 
    Lipsa  instrumentelor de stimulare şi convingere a 

cetăţenilor, societăţii civile şi sectorului privat; 
 Sala de ședința actuală a Consiliului raional Soroca 

nu dispune de spațiu suficient pentru garantarea 
accesului tuturor părților interesate la ședințele 
publice ; 

 Lipsa unui sistem de management electronic al 
documentelor capabil să furnizeze informații 
complexe; 

 Pregătirea slabă a cetățenilor în vederea cunoașterii 
dreptului lor la informare, consultare, participare în 
procesul de elaborare și adoptare a deciziilor. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Cresc și se dezvoltă capacitățile 
instituționale, financiare și umane ale 
autorităților administrației publice locale 
prin realizarea transparenței în procesul 
decizional; 

 Crește imaginea pozitivă a APL și a 
credibilității din partea societății civile; 

 contribuie la reducerea corupţiei şi a 
proastei funcţionări a administraţiei 
publice; 

 îmbunătăţeşte procesul de comunicare 

 Modificări frecvente ale cadrului normativ; 
 Ratarea oportunităţii de modernizare a administrației 

publice; 
 Colaborare scăzută între Autoritățile Publice Centrale 

cu Autoritățile Publice Locale; 

 Influenţa factorului politic asupra corpului de 
funcţionari publici; 

 Rezistența la schimbare; 
 Birocrație excesivă. 

http://www.soroca.org.md/proces


între cetăţeni şi administraţia publică; 
 Introducerea standardelor de management 

al calității; 

 

Probleme majore : 
 Existenţa elementelor contradictorii şi conflictuale în interiorul cadrului legal de bază; 
 Lipsa  instrumentelor de stimulare şi convingere a cetăţenilor, societăţii civile şi sectorului privat; 
 Imposibil de realizat accesul tuturor părților interesate la ședințele publice ale autorităților– sala nu   dispune de 

spațiu suficient; 
 Cetățenii comunităților locale nu cunosc dreptul lor la informare, consultare, participare în procesul de elaborare și 

adoptare a deciziilor locale; 
 Lipsa personalului suficient de calificat în IT (programare) în APL; 
 Lipsa unui sistem de management electronic al documentelor capabil să furnizeze informații complexe. 
 
      Necesități de dezvoltare:  
 Dezvoltarea instrumentelor electronice în vederea realizării cerințelor legale privind transparența în procesul 

decizional (pagină web, rețele de socializare, RSAL);  
 Transparentizarea completă a procesului de luare a deciziilor, stimularea participării cetăţenilor la acesta, 

consolidarea etapelor de monitorizare şi evaluare a deciziilor; 
 Dotarea cu echipament și mobilier a  sălii mici a Palatului de Cultură întru crearea condițiilor necesare pentru buna 

desfășurare a ședințelor Consiliului raional Soroca; 
 Creșterea și dezvoltarea capacităților instituționale, financiare și umane ale autorităților administrației publice locale; 
 Îmbunătăţirea procesului de comunicare între cetăţeni şi administraţia publică; 
 Perfecţionarea profesională continuă a funcţionarilor publici. 
 

 
8.4  Capacitatea de relaționare. 

 
Intervențiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării economico-sociale a raionului Soroca pot fi realizate prin 
susținerea financiară din bugetul local, din fonduri nerambursabile guvernamentale, din fonduri nerambursabile 
europene sau din fonduri rambursabile ( de genul creditelor). Fiecare din aceste posibile modalități de susținere a 
proiectelor locale prezintă avantaje și dezavantaje. 
Susținerea proiectelor doar din bugetul local este cea mai puțin recomandată soluție deoarece fondurile din această 
sursă sunt extrem de limitate, iar disponibilitatea financiară a acestora este relativă. 
Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere procedural, de obținere a finanțării pentru proiectele 
de investiții. Costurile aferente creditelor sunt mari, însă implică și un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de 
rambursare a datoriilor, mai ales în situație de incertitudine cum este cea generată de o eventuală criza financiară. În 
plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, 
deoarece administraţia publică este eligibilă atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru atragerea de fonduri 
nerambursabile. 
Conceptul de „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanţare nerambursabilă alocate statelor Membre 
UE şi învecinate cu UE, pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică şi socială dintre acestea. Fondurile 
europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană şi de fiecare stat - membru în parte. 
De menționat pentru Republica Moldova, cu precădere pentru raionul Soroca, proiectele accesate prin in termediul 
programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională reprezintă o sursă de finanţare foarte importantă în 
contextul unor bugete locale foarte restrânse. 
Consiliul Raional Soroca menține și dezvoltă relații de cooperare internațională cu regiunile din Europa și din lume, 
cu care este înfrățită sau promovează relații bilaterale, prin promovarea de programe și proiecte comune. 
Pe perioada 2016-2020 au fost întreprinse acțiuni reieșind din următoarele obiective majore:  
-  Dezvoltarea capacităţilor actorilor comunitari pentru susţinerea şi promovarea procesului de dezvoltare durabilă, 
integrare europeană şi cooperare transfrontalieră; 
- Participarea la diverse concursuri naţionale şi internaţionale pentru obţinerea proiectelor şi a  granturilor de  
dezvoltare a municipiului  Soroca şi a comunităţilor din raionul Soroca; 
-  Monitorizarea și evaluarea proiectelor de dezvoltare a comunităților, implementate în municipiul și raionul Soroca; 
- Propunerea spre examinare la forurile regionale, naționale și internaționale a problemelor ce țin de dezvoltare 
durabilă și integrare europeană. 
 
Astfel pe perioada anului 2016, Consiliul raional Soroca a apărut în calitate de beneficiar responsabil de 
implementatrea și finalizarea Proiectului ,,Amenajarea parcului din preajma Cetății Medievale Soroca”. Proiectul a 
fost finanțat prin Programul Polonez de Cooperare pentru Dezvoltare - Polish Aid,   Fondul „Solidarity Fund PL”, care 
a oferit suport sub  forma unui Grant, suma bugetului total oferit pentru linia de finanțare fiind de 563.250,00  MD. 



Domeniul de intervenție a acestui proiect a fost sectorul cultural, iar în calitate de beneficiari direcți au fost locuitorii  
mun.Soroca, APL-urile  de nivel I și II, ONG-urile, agenții economici din mun.Soroca și potențialii  turiști. 
Deoarece autorităţile administraţiei publice locale din România pot finanţa din bugetele locale proiecte propuse de 
către autorităţile administraţiei publice locale din Republica Moldova, în baza acordurilor de finanţare încheiate, în 
condiţiile legii, Consiliul raional Soroca a incheiat mai multe Acorduri de Finanțare cu Consiliul Județean Vaslui, 
Consiliul Județean Suceava, Consiliul Județean Buzău și Consiliul Județean Bacău pentru realizarea activităților 
comune. 
 
Co-finanțat de Județul Vaslui,  prin Consiliul Județean Vaslui, România, în baza Acordului – Cadru de finanțare 
încheiat între Consiliul Raional Soroca şi Consiliul Județean Vaslui nr. 02/120/1672 din 03.11.2017, a fost 
implementat  proiectul transfrontalier ””JUDO-nu are hotare’’. Obiectivul general al proiectului: Consolidarea relațiilor 
de cooperare  transfrontalieră  în domeniul sportului între România-Republica Moldova. Grupul țintă: 100 tineri 
sportivi dintre care 80 din Republica Moldova și 20  din Județul Vaslui, România: cadeți, juniori,care au participa 3 
zile la Turneul Internațional la judo organizat în municipiul Soroca (Republica Moldova). În calitate de beneficiar a 
figurat Școala raională sportiva Soroca.  
      
Sub forma unui Grant de 150.918,80 EURO, alocat de Consiliul Județean  Vaslui, Consiliul raional Soroca a devenit 
beneficiarul proiectului ,,Construcția căsuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți ’’  La Dumbrava’’, 
perioada de implementare 24.07.2018 – 31.12.2019. 
De un alt Proiect ,, Reabilitatea secției  Maternitate a Spitalului Raional Soroca ’’ A.Prisacari ’’ finanțat de Consiliul 
Județean  Suceava, sub forma unui Grant 72.398,55 EURO, a beneficiat Consiliul Raional Soroca, în special Secția  
Maternitate a Spitalului Raional Soroca ’’ A.Prisacari ’’, implementat în perioada 06.07.2018 - 31.12.2018. 
Obiective generale ale proiectului fiind : Stimularea dezvoltării socio-economice a zonei de frontiera Romania- 
Moldova, prin întărirea cooperării transfrontaliere între autoritățile și instituțiile publice implicate in asigurarea 
standardelor Organizației Mondiale a Sănătății  și cerințelor Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului axate pe 
sănătate; Intensificarea schimburilor și contactelor între medici, personalul medical de pe cele doua maluri ale 
Prutului, facilitând impartășirea unor valori comune și transferul de cunoștințe și experiență în domeniul sănătății. 
Obiectivele specifice ale proiectului constau în crearea condițiilor de calitate racordate la standarde europene în 
secția ”Maternitate”   a spitalului raional Soroca ”A. Prisacari”, Republica Moldova prin reparația capitală a sistemului 
de electricitate în  secția  ”Maternitate”a spitalului raional Soroca ”A. Prisacari” din municipiul Soroca, Republica 
Moldova și prin îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru medici și personalul medical care activează în secția 
”Maternitate”   a spitalului raional Soroca ”A. Prisacari”, Republica Moldova. Beneficiarii proiectului au fost femeile 
gravide,mamele cu copii nou - născuți din orașul și raionul Soroca, peste 45 lucrători medicali, inclusiv 9 medici, 23 
personalul medical mediu, 13 personalul medical inferior. 
 
Implementarea proiectului a contribuit la consolidarea relaţiilor de colaborare transfrontalieră dintre Judeţul Seceava, 
România - Raionul Soroca, Republica Moldova în domeniul sănătăţii, la îmbunătăţirea condiţiilor spitaliceşti şi a 
schimbului de experienţă şi bunelor practici în domeniul de interes comun. 
 
Domeniul de intervenție/sector Sănătate, din cadrul Consiliului raional Soroca, a mai beneficiat de un proiect ,, 
Reabilitatea secției ’’ Terapie’’a Spitalului Raional Soroca ’’ A.Prisacari ’’, grație finanțatorului Consiliul Județean 
Buzău, care a oferit un Grant de 110 000 Euro, beneficiarii cărora sunt 50 lucrători medicali, inclusiv 5 medici; 20 
personal medical mediu; 15 personal medical inferior. 
 
Partea română si-a exprimat disponibilitatea  de  co-finanţare cu 100 000 EURO a unor lucrări de construcție la 
prima etapă din cadrul proiectulului  elaborat de către Consiliul raional Soroca,  ”Construcția stadionului raional de 
fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca”. 
Suma totală a proiectului constituie 16 070 258,54 lei MDL,  cu durata de implementare de patru ani. 
În bugetul local pentru anul 2019 în acest scop a fost alocată suma de 2 mln lei MDL, conform deciziei nr.27/14 din 
29 noiembrie 2018  ”Cu privire la aprobarea bugetului Raional pentru anul 2019 în lectura a doua”. 
Astfel, valoarea lucrărilor proiectului pentru anul 2019 este de 200 000 EURO, din care, contribuția Consiliului raional 
Soroca constituie 100 000 EURO și contribuția  Județului Bacău, prin Consiliul Județean Bacău constituie 100 000 
EURO, sumă decontată după realizarea cu succes a lucrărilor proiectului și prezentarea rapoartelor financiare.    
Implementarea acestui proiect va contribui la crearea unei punți de colaborare transfrontalieră România-Republica 
Moldova prin practicarea mai activă a fotbalului și promovarea acestui tip de sport ca parte atractivă și esențială a 
vieții. 
Colaborarea în cadrul acestui proiect va crea noi relații de colaborare, va contribui la creșterea performanțelor în 
acest domeniu al sportului, va promova modul sănătos de viață și va contribui la promovarea imaginii  Republicii 
Moldova  la nivel internațional. 
 
Având statut de membru fondator al Euroregiunii „Siret—Prut -Nistru”, Consiliul Raional Soroca participă la toate 
activităţile organizate în cadrul Euroregiunii, conferinţe, simpozioane, reuniuni cu caracter internaţional pe probleme 



de cooperare transfrontalieră, proiecte comune. În cadrul Asociaţiei Euroregiunea Siret- Prut- Nistru au fost create şi 
3 Grupuri de Lucru pe domenii: 1. Educaţie, protecţie socială şi tineret; 2. Infrastructură, economie, ocuparea forţei 
de muncă şi turism ;3. Administraţie locală şi promovarea legăturilor interregionale. 
Consiliul raional Soroca, are încheiat acord de cooperare bilaterală și cu Euroregiunea ”Nistru”. Urmare acestui 

acord, pentru ambele părți s-a propus: 

-  Elaborarea unui Plan de acțiuni comune pentru anul 2020 și identificarea proiectelor prioritare, care pot fi avizate 

prin Euroregiunea ”Nistru”: 

-  Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în format multilateral România-Moldova-Ucraina-Polonia; 

- Implicarea autorităților locale pentru semnarea acordurilor de cooperare cu localitățile din regiunea Vinnița 

(Ucraina); 

- Dezvoltarea măsurilor cultural-artistice și sportive. 

Elaborarea și aplicarea spre finanțare a proiectului „Ştefan Cel mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-
Vaslui" reprezintă una dintre direcţiile cheie de acţiune întreprinse de Consiliul Raional (Republica Moldova) şi 
partenerii săi Consiliul Judeţean Vaslui şi Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare, pentru a profita de o oportunitate 
excelentă pentru dezvoltarea economică şi pentru creşterea calităţii vieţii, valorificând patrimoniul cultural şi istoric 
comun şi implicit și a componentei referitoare la continuarea lucrărilor de restaurare a Cetatii Soroca. 
Proiectul va fi finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova 
2014 - 2020 şi se încadrează în Prioritatea 2.1 „Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric”. 
Partenerii proiectului consideră că turismul este motorul care ar putea genera beneficii economice şi sociale pentru 
comunităţile lor. Astfel, obiectivul general este de a creşte competitivitatea economică şi atractivitatea regiunii 
transfrontaliere prin implementarea activităţilor de parteneriat transfrontalier, legate de îmbogăţirea potenţialului 
turistic şi promovarea valorilor culturale şi istorice comune. 
Prin urmare, proiectul este axat pe depăşirea principalelor provocări pe care un asemenea demers le presupune la 
acest moment: 

 starea de degradare a monumentelor patrimoniului cultural construit al regiunii transfrontaliere, şi anume cetatea 
medievală Soroca şi Ansamblul Monumental din Podul înalt (judeţul Vaslui), care întruchipează statuia ecvestră a lui 
Ştefan Cel Mare;  

  lipsa unei promovări eficiente a regiunii transfrontaliere vizate;  

 calitatea precară a infrastructurii turistice;  

 o lipsa de putere financiară în absenţa fondurilor UE. 
 
În zona transfrontalieră, România - Republica Moldova, Raionul Soroca, o mare parte a populaţiei se confruntă cu o 
lipsă de venituri constante şi suficiente, din cauza absenţei unei dezvoltări economice durabile coerente în această 
zonă.Turismul cultural - istoric reprezintă una dintre cele mai importante oportunităţi de creştere economică şi de 
îmbunătăţire a nivelului de trai în această parte a arealului moldoven. Dar pentru ca tursmul să devină un adevărat 
motor economic al regiunii, trebuie implementate măsuri concrete de îmbunătăţire a situaţiei existente 
Turismul este privit ca o industrie capabilă să diversifice economia locală, precum şi să atragă în circuitul economic 
resursele inactive aparţinând patrimoniului cultural şi istoric. Acest lucru poate fi realizat printr-o  strânsă colaborare 
între principalii actori sociali: antreprenori, autorităţi publice, cetăţeni şi turişti. 
Implementarea proiectului „Ştefan Cel mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” va avea un impact 
important în ceea ce priveşte: 

 diversificarea ofertei turistice atât la nivel urban, district / regional şi naţional;  

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice prin ajustarea lor la calitatea europeană; o creşterea nivelului de 
notorietate a monumentelor istorice la nivel naţional şi internaţional;  

 creşterea numărului de turişti din regiune; 

 creşterea ratei de valorificare a potenţialului turistic cultural şi natural al întregii regiuni;  

 implicarea comunităţii în procesul de valorificare a patrimoniului natural, istoric şi cultural comun; 

 stimularea investiţiilor în industria turistică a regiunii; creşterea veniturilor legate de turism la bugetele locale; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 consolidarea capacităţii autorităţilor pubice locale şi regionale în ceea ce priveşte valorificarea la maxim a 
oportunităţilor de cooperare turistică între localităţile transfrontaliere;  

 exemplu de bună practică pentru alte regiuni transfrontaliere în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului 
transfrontalier şi identificarea unor noi posibilităţi de finanţare. 
 Acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului sunt relevante pentru aproape toate segmentele din societate. Din punct 
de vedere social şi economic, activităţile proiectului vor contribui la creşterea veniturilor directe şi indirecte generate 
de un număr crescut de turişti care vizitează obiectivele culturale din regiune. 
 La moment sunt stabilite contacte permanente  cu comunitățile de donatori, creată și actualizată o bază de date a 
potențialilor donatori, identificate în comun cu partenerii trabsfrontalieri problemele prioritare. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Analiza SWOT, atragere de fonduri extrabugetare, parteneriat și colaborare 
 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 

 
 Capacitate înaltă de relaţionare cu mediul 

extern; 
 Inițiative de colaborare cu țările vecine în 

creștere; 
 Încheiate Acorduri de Parteneriat și 

Colaborate cu țările vecine; 
 Încheiate Acorduri de Finanțare cu autorități 

publice din România; 
 Experiență bună de implementare a 

proiectelor din surse extrabugetare; 
 Credibilitate crescută în fața finanțatorilor 

externi; 
 Existența strategiilor  pe domenii de 

dezvoltare. 

 
 Capacitatea redusă a personalului direcţiilor, secţiilor şi 

serviciilor de atragere a investițiilor; 
 Existența unor Programe de finanțare  limitate pentru 

APL –uri; 
 Lipsa personalului suficient de calificat în APL – le de 

nivel I în domeniul managementului de proiecte; 
 Insuficiența bugetului alocat pentru activități de 

elaborare și asigurare a contribuțiilor pentru 
proiectele accesate; 

 Infrastructura de consultanță la nivel local insuficient 
dezvoltată; 

 Lipsa  Fondurilor  pentru suportul financiar al 
inițiativelor locale de soluționare a problemelor; 

 Procent scăzut de proiecte implementate în parteneriat 
cu societatea civilă. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Vecinătatea cu Uniunea Europeană; 
 Consolidarea atractivităţii şi randamentului 

mediului economic local; 
 Existenţa fondurilor disponibile de dezvoltare 

regională şi intercomunitară; 
 Existenţa programelor de cooperare 

transfrontalieră, accesibile autorităţilor 
administraţiei publice; 

 Identificarea unor soluții/portofolii de proiecte 
în parteneriat cu partenerii externi. 

 Modificări frecvente ale cadrului normativ; 
 Colaborare scăzută între Autoritățile Publice Centrale 

cu Autoritățile Publice Locale; 

 Nivel scăzut a contribuțiilor financiare din partea 
Guvernului pentru realizarea proiectelor locale; 

 Interes scăzut de participare al tinerilor  la programe 
de formare. 

 
 
Probleme generale: 
 Capacitatea redusă de atragere  a investiţiilor străine în toate domeniile prioritare; 
 Cu  toate  că  la  nivel  de  raion  este  cea  mai  mare  rată  de  capacitate  a autorităţilor  de  atragere  a  

investiţiilor,  la  nivel  de direcţii, secţii şi servicii  capacitatea  de atragere a investiţiilor este insuficientă, una 
dintre a cărei cauză este lipsa de instruire  şi  calificare  a  personalului  în  domeniul  elaborării  proiectelor  şi 
atragerii investiţiilor; 

 Raportul  între APL  –  uri şi societatea civilă este unul mai puţin valorificat din cauza neâncrederii populaţiei în 
instituţia APL–ului. Pe de altă parte, o cauză predominantă  a  acestei  probleme  este  incapacitatea  autorităţilor  
locale,  de  a  crea  capitalul  social  şi  a  participa  la  construirea angajamentului civic al cetăţenilor raionului. 

 
Necesități de dezvoltare: 
 Instruirea  personalului  în  domeniul  planificării strategice  şi atragerea  investiţiilor, managementului proiectelor,  

precum şi în domeniul negocierilor (pentru atragerea investiţiilor). 
 Asigurarea continuității, durabilității programelor și proiectelor implementate anterior; 
 Menținerea și dezvoltarea relaților de parteneriat și colaborare cu partenerii externi; 
 Crearea unui dialog mai larg dintre partenerii externi și grupuri pe  domenii de activitate din municipiu și raion; 
 Implicarea mai activă a reprezentanților sectorului asociativ în activități comune cu reprezentanții administrațiilor 

publice; 
 Valorificarea cu mai multă eficienţă a avantajelor pe care le oferă fiecare partener în parte; 
 Preluarea și implementarea de exemple de bune practici pentru dezvoltarea locală. 
 



PARTEA II.  STRATEGIA PENTRU DEZVOLTAREA  ECONOMICO- SOCIALĂ A RAIONULUI 

9. Viziunea Strategiei 

Raionul Soroca - un raion social economic dezvoltat, atractiv pentru investiții locale și străine, cu 
infracstructură modernă și servicii sociale de calitate, cu un potential turistic valorificat și un mediu ambiant 
protejat. 

Reieșind din capacităţile, potenţialul economic, uman, administrativ, asociativ şi o infrastructură avantajoasă, 
viziunea de dezvoltare presupune  creșterea calităţii vieţii pentru locuitorii din raion, fondată pe un echilibru între 
creşterea economică, infrastructură, conservarea, dezvoltarea și promovarea valorilor existente a patrimoniului 
natural moștenit, astfel ca raionul Soroca  să asigure locuitorilor săi un mediu confortabil de viață și activitate, iar 
vizitatorilor - ospitalitate și odihnă plăcută. 

      
10. OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE 

I DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

1. INDUSTRIE 

Obiectiv general: 
O.G.1. Dezvoltarea economiei raionului prin susţinerea antreprenoriatului local şi atragerea investiţiilor.  
 
Obiective specifice: 
O.S.1.Identificarea căilor de acces la atragerea investiţiilor şi modernizarea sectorului industrial; 
O.S.2.Lărgirea accesului pe pieţele de desfacere; 
O.S.3.Susţinerea agenţilor economici prin oferirea suportului logistic şi informational; 
O.S.4. Promovarea culturii antreprenoriale şi stimularea instruirilor de formare. 
 
2. AGRICULTURĂ 

Obiectiv general: 
O.G.1.Promovarea politicii agrare în teritoriu. 
 
Obiective specifice: 
O.S.1. Conlucrarea cu producătorii agricoli în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi noile realizări ştiinţifice; 
O.S.2. Incurajarea potențialilor beneficiari (producătorilor agricoli și APL I) în efectuarea investițiilor și accesarea 
subvențiilor acordate conform legislației; 
O.S.3.Promovarea rezultatelor şi experienţei obţinute de producătorii agricoli; 
O.S.4. Propagarea formelor active de stopare de degradare a terenurilor şi reîntoarcerea în circuitul agricol a 
terenurilor nelucrate.  
 
II. INFRASTRUCTURA 

1.CADASTRUL FUNCIAR 
 
Obiectiv  general: 
O.G.1. Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare. 
Obiective specifice: 
O.S.1. Întocmirea Cadastrului Funciar raional; 
O.S.2. Promovarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor; 
O.S.3. Coordonarea executării lucrărilor de înregistrare masivă în localitățile raionului; 
O.S.4. Coordonarea materialelor privind delimitarea terenurilor proprietate publică a Statului, UAT, schimbarea 
destinației terenurilor agricole, modificarea hotarelor UAT; 
O.S.5. Informarea populației raionului privind legislația funciară. 
 
2. INFRASTRUCTURA 
 
Obiectiv general: 
O.G.1. Dezvoltarea infrastructurii. 
O.G.2. Dezvoltarea și implementarea acțiunilor privind reducerea impactului negativ asupra calității mediului. 
Obiective specifice: 
O.S.1. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale; 
O.S.2. Monitorizarea eficientă a resurselor din fondul rutier; 



O.S.3. Construcţia, reparația  obiectelor de menire social culturale; 
O.S.4. Dezvoltarea sectorului de Eficiență Energetică; 
O.S.5. Aprovizionarea localităților raionului cu apă.       
 
III.DEZVOLTAREA SOCIO-CULTURALĂ  
  
1.EDUCAȚIE 
 
Obiectiv  general: 
O.G.1. Dezvoltarea unui sistem educațional de calitate, performant, echitabil și eficient. 
Obiective specifice: 
O.S.1. Asigurarea,extinderea și diversificarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de calitate; 
O.S.2. Modernizarea infrastructurii educaționale, dezvoltarea bazei tehnico-materiale și didactico-metodice. 
O.S.3. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; 
O.S.4. Dezvoltarea parteneriatelor prin diversificarea formelor de implicarea  comunității, familiei, APL în viața școlii. 
 
2. CULTURA, PATRIMONIU, TURISM 
 
Obiectiv general: 
O.G.1. Salvgardarea patrimoniului cultural raional în toată diversitatea lui. 
Obiective specifice: 
O.S.1. Valorificarea potențialului turistic local și promovarea imaginii raionului Soroca ca destinație turistică; 
O.S.2. Stimularea procesului de modernizare a serviciilor în biblioteci; 
O.S.3. Constituirea unei baze de date complet automatizate prin introducerea în sistem automatizat a colecţii lor 
muzeale; 
O.S.4. Crearea conexiunilor dintre mesterii populari si Sectia Cultura si Turism pentru promovarea produselor 
culturale; 
O.S.5. Valorificarea şi Integrarea patrimoniului cultural în politicile raionului. 
  
3.TINERET ȘI SPORT 
 
Obiective generale: 
O.G.1.  Consolidarea și extinderea serviciilor pentru tineret; 
O.G.2.  Dezvoltarea serviciilor prietenoase tinerilor; 
O.G.3.  Consolidarea și extinderea serviciilor pentru tineret; 
O.G.4.  Dezvoltarea culturii fizice şi sportului. 
Obiective specifice: 
O.S.1. Implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local; 
O.S.2. Consolidarea Consiliilor locale ale tinerilor prin sporirea numărului tinerilor implicați și reprezentării teritoriale; 
O.S.3. Cel puțin 20 % din localitățile raionului Soroca acoperite  cu servicii pentru Tineret; 
O.S.4. Cel puțin 20 % de tineri din localitățile Raionului Soroca beneficiază de servicii pentru Tineret; 
O.S.5. Implimentarea de proiecte  ale tinerilor în cel puțin 20% localități unice din Cadrul raionului Soroca; 
O.S.6.  Valorificarea eficientă a  suportului oferit din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii 
Moldova, Fundației Est Europene;  
O.S.7. Promovarea Sportului pentru toţi; 
O.S.8. Dezvoltarea Sportului de performanță. 
 
IV.SERVICII SOCIALE 

1. SĂNĂTATE, ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

Obiective generale: 
O.G.1. Prеstаrеа serviciilor medicale caIitative; 
O:G.2. Asigurarea instituțiilor medicale сu rеsursе (mаtеriаlе, fiпапсiаrе,informaționale și umane); 
O.G.3. Managementul institutiei; 
O.G.4. Fоrtifiсаrеа Sănătății рubliсе; 
O.G.5. Creșterea accesului la asistență medicală, promovarea asistenței medicale de calitate; 
O.G.6. Protecţia şi prevenirea riscurilor profesionale; 
O.G.7. Dezvoltarea infrastructurii fizice a instituțiilor medicale. 
 
Obiective specifice: 
O.S.1. Eficientizarea саzurilоr tratate prin rеsресtаrеа рrоtосоаlеlоr clinice și а standartelor de calitate а serviciilor  



              medicale; 
O.S.2. Мепțiпеrеа și mаjоrаrea сuапtumului de rеsursе fiпапсiаrе în comparatie cu anii рrессdепți; 
O.S.3. lmbunătățirea  dotării сu echipament medical și tehnologic; 
O.S.4. Аsigurаrеа cu medicamente сопfоrm necesităților și standartelor; 
O.S.5. Măsuri de rеduсеrе a соruрțiеi; 
O.S.6. Sроrirеа echității și transparenței în аlосаrеа rеsursеlоr financiare; 
O.S.7. Asigurarea sistemului informațional integral al instituțiilor medicale; 
O.S.8. Маnаgеmепtul rеsursеlоr umапе рriп utilizarea rаțională а cаdrеlоr existente și fоrmаtаrеа adecvată și  
            deversificată de cadre реrfоrmапtе реntru spital; 
O.S.9.   Asigurarea condițiilor de activitate a luсrătоrilоr medicali conform normativelor; 
O.S.10. Consolidarea bazei tehnico-materiale și raționalizarea iпfrastructurii;    
O.S.11. lmbunătățirea capacității de dirijаrе а IMSP de еlаbоrаrе și implementare а politicii de sinitate și planificare; 
O.S.12. Definirea iпdiсаtоrilоr de monitorizare și evaluarea activității instituției; 
O.S.13. Asigurarea mecanismului de mопitоrizаrе. 
O.S.14. Fоrtifiсаrеа Sănătății  publice-realizarea Рrоgrаmеlоr teritoriale. 
O.S.15. Asigurarea Instituțiilor medicale, preponderant din localitățile rurale, cu specialiști tineri; 
O.S.16. Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului de acordare a serviciilor medicale; 
O.S.17. Îmbunătățirea rezultatelor actului medical; 
O.S.18. Reducerea riscului de apariţie și gestionare a bolilor cu impact major asupra sănătăţii şi vieţii populaţiei; 
O.S.19. Respectarea regimului sanitaro - antiepidemic  în instituţiile medicale; 
O.S.20. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală conform cerințelor legale; 
O.S.21. Asigurare unui mediu sigurși protejat de prestare a serviciilor medicale; 
O.S.22. Dezvoltarea sectorului de eficiență energetică; 
O.S.23. Reparația instituțiilor medicale; 
 
2. ASISTENȚA ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ 

Obiective generale: 
O.G.1. Consolidarea capacităților profesionale ale angajaților DASPF și ATL-urilor de nivelul I; 
O.G.2. Asigurarea durabilității serviciilor sociale; 
O.G.3. Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații DASPF; 
Obiective specifice: 
O.S.1. Instruirea continuă a personalului DASPF; 
O.S.2. Dezvoltarea capacităților profesionale ale ATL-urilor de nivelul I în realizarea măsurilor deprotecție socială a     
            populației; 
O.S.3. Îmbunătățirea calității prestării serviciilor sociale; 
O.S.4. Identificarea mijloacelor necesare pentru funcționarea eficientă a Serviciilor sociale; 
O.S.5. Identificarea soluțiilor pentru asigurarea condițiilor de muncă a angajaților Direcției; 
O.S.6. Dotarea DASPF cu echipamentul, tehnica necesară. 
 
V. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

1. FINANȚE  PUBLICE 

Obiectiv general: 
O.G.1. Alocarea resurselor financiare publice în conformitate cu priorităţile strategice ale APL. 
Obiective specifice: 
O.S.1. Elaborarea bugetului pe programe și performanță. 
O.S.2. Asigurarea controlului eficient și monitorizarea la fiecare etapă de raportare a executării bugetelor  autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 
2. MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV 
 
Obiectiv general: 
O.G.1. Dezvoltarea/oferirea serviciilor publice de calitate.. 
Obiectiv specific: 
O.S.1. Consolidarea capacităţii managementului administraţiei publice de nivelul I-II. 
 
3. TRANSPARENȚA ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL CR SOROCA 

Obiectiv general: 
O.G.1. Promovarea/respectarea principiilor transparenţei procesului decizional. 
Obiective specifice: 



O.S.1. Asigurarea procesului de informare multilaterală asupra procesului decizional. 
 

4. CAPACITATEA  DE  RELAȚIONARE 

Obiectiv general: 
O.G.1. Consolidarea relaţiilor de parteneriat și colaborare locală, regională, transfrontalieră,  transnaţională şi 
atragerea investiţiilor extrabugetare. 
Obiective specifice: 
O.S.1. Implementarea, evaluarea, monitorizarea programelor/proiectelor  cu finanțare externă, păstrând permanent 
legătura dintre finanțatori și Consiliul Raional Soroca; 
O.S.2. Întreținerea  dialogului proactiv  pentru parteneriatele dintre Consiliul Raional Soroca și reprezentanţii mediului 
de afaceri, societatea civilă, administrații publice, instituții publice  pe diverse programe și proiecte. 

11.  PLANUL STRATEGIC DE ACȚIUNI                                                                                               (Anexa nr.1) 

 12.  PORTOFOLIUL DE PROIECTE                                                                                                     (Anexa nr.2) 

13.  MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de dezvoltare economico – socială a 
raionului Soroca, este necesară o monitorizare permanentă şi o evaluare a rezultatelor activităţilor întreprinse. 

Strategia este stabilită  pentru o perioadă de patru ani, ceea ce presupune că obiectivele stabilite vor fi atinse treptat, 
în funcţie de priorităţi, pe baza unui Plan de acţiune elaborat anual. 

Evaluarea Planului de acțiuni și a Portofoliului de proiecte  se va face prin intermediul indicatorilor cantitativi și 
calitativi elaborati, iar monitorizarea prin întocmirea de rapoarte anuale, prezentate și aprobate în ședință de consiliu. 

Implementarea strategiei se bazează în mod esenţial pe responsabilizare. În acest sens, monitorizarea şi evaluarea 
Strategiei se va realiza la nivelul Secției Economie. 

După aprobarea Strategiei de dezvoltare economico - socială a Raionului Soroca în şedinţă de consiliu raional, prin 
dispoziţia  Preşedintelui Raionului  Soroca se va constitui Grupul de monitorizare şi evaluare a Strategiei și se va 
elabora  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Grupului de monitorizare şi evaluare. 

Membrii Grupului de monitorizare şi evaluare a Strategiei vor proveni din compartimentele care au legătură cu 
priorităţile stabilite în cadrul strategiei. 
- Industrie; 
- Agricultură; 
- Servicii; 
- Legături externe; 
- Infrastructură; 
- Cadastrul funciar; 
- Educație; 
- Sănătate, asistență medicală; 
- Protecție și asistență socială; 
- Mediu; 
- Cultură și turism; 
- Tineret și sport. 

Atribuţiile propuse pentru Grupul de monitorizare şi evaluare. 

- Asigurarea legăturilor cu structurile din teritoriu, în principal cu consiliile locale, agenţii economici, organizaţiile   
neguvernamentale, etc; 
- Culegerea de rapoarte  cu privire la stadiul realizării activităților  și implementării proiectelor cuprinse în strategie; 
- Identificarea activităților și proiectelor realizate la nivelul raionului Soroca, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
şi care nu au fost nominalizate în strategie; 
- Implicarea în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele proiecte care nu au obţinut finanţare în 
cel puţin 2 ani de la începerea implementării strategiei; 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Grupului de monitorizare şi evaluare, care  include în mod 
obligatoriu: 

- Principiile de organizare şi funcţionare; 
- Obiectivele şi atribuţiile; 
- Componenţa Grupului de monitorizare şi evaluare; 
- Definirea procedurilor de lucru.  


