
Anexa 

la Decizia nr. 1 / 3 

din 28.03.2018 

 
PLANUL ANUAL DE ACŢIUNI 

de  dezvoltare  social - economică a satului  Grozești 
pentru anul  2019 

Obiectivul strategic  nr.1: Dezvoltarea infrastructurii 

Acţiuni şi obiective anuale elaborate Indicatori de produs / rezultat 
Termen de 

realizare 

Responsabil  

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

1.1. Extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri,    

inclusiv  drum   de acces spre str. Viilor . 

Lungimea drumului reparat de 1000 m. din 

Bugetul local 

2019 Primar,  

ing. cadastral 

1.2.  Continuarea proiectului iniţiat de Guvernul RM 

         Drumuri Bune II. 

Extinderea reparaţiei drumurilor cu  2 km. 

din Bugetul de stat 

2019 Primar, 

 ing. cadastral 

1.3 . Ameliorarea stării  mediului. Implementarea proiectului privind 

managementul deşeurilor solide 

2019-2020 CR, primar, CS 

1.4 . Extinderea sistemului de iluminat public Volumul extinderii sistemului de iluminare 

publică de 500 mii lei. 

2019 Primar,  

electrician  autorizat 

1.5. Reconstrucţia pieţei agricole Gestionarea proprietăţii publice şi sporirea 

serviciilor de realizare a produselor agricole 

pentru populaţie 

2019 Primar, 

 contabil-şef 

1.6.  Extinderea conexiune la internet prin reţea de fibră 

       optică  

Sporirea vitezei de conexiune la internet cu 

30% pentru 80% populaţie 

2019 Primar,  

SA Moldtelecom 

1.7. Implimentarea proiectului de construcţie a sistemului 

        de canalizare 

Semnarea unui acord de finanţare cu ADR 

Centru 

2019 Primar,  

ADR Centru 

1.8. Reabilitarea fîntînilor de mină publice Colaborarea APL cu cetăţenii pentru 

reabilitarea a 2 fîntîni publice 

2019 Inginer  cadasrtal,  

localnici 

1.9. Gazificare cu presiune medie şi joasă (etapa II) Proiectarea de presiune joasă a gospodăriilor 

în proporţie de 30 % din gospodării şi o 

instituţie publică. 

2019 Inginer  cadastral, 

responsabili de 

sectoare, cetăţenii 



1.10. Costrucţia edificiului sectorului de poliţie nr. 5 Management eficient al proprietăţii publice, 

asigurarea ordinii de drept în localitate 

2019 MAI, primarul,  

Inginer  cadastral 

1.11.Termoizolarea edificiului Primăriei Grozeşti,  

         construcţia   acoperişului 

Economisirea consumului de energie 

termică cu 20% 

2019 Primarul, secretarul, 

CL, contabilul – şef 

1.12. Construcţia trotuarelor pavate la grădiniţă Accesul copiilor la complexele de joacă 

instalate 

2019 Primarul, directorul 

instituţiei 

Obiectivul strategic  nr.2: Dezvoltarea resurselor umane, instruire şi protecţie socială 

Acţiuni Indicatori de produs / rezultat 
Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

2.1.Dotarea Bibliotecii publice cu echipament şi lot de 

      carte  pentru copii 

Acces la serviciile bibliotecii cu 10% 

îmbunătăţit 

2019 Bibliotecar, 

 asistent social 

2.2.Crearea condiţiilor pentru buna funcţionare 

        a grădiniţei  de copii 

Construcţia şi darea în exploatare a  anexei 

grădiniţei de copii 

2019 Manager instituţie 

2.3. Revitalizarea tradiţiilor locale Sporirea activităţilor cu implicarea populaţiei 

băştinaşe de 20% 

2019 Director CC 

2.4. Implimentarea de programe sociale pentru 

       familiile aflate în dificultate 

Implicarea nr. de beneficiari 2019 Asistent social 

2.5. Promovarea politicilor publice pentru un mod 

        sănătos de viaţă al populaţiei 

Nr. şedinţe de instruire 2019 Director Casa 

Sanatatii 

2.6. Procurarea materialelor didactice Îmbunătăţirea procesului educativ 2019 Manager instituţie 

2.7. Participarea angajaţilor instituţiilor publice la  

       formări profesionale, traininguri de dezvoltare 

       profesională. 

Eficientizarea managementului şi calităţii 

dezvoltării personale şi profesionale  

2019 Angajaţii 

instituţiilor publice 

Obiectivul strategic nr. 3: Îmbunătăţirea vieţii şi a mediului ambiant 

Acţiuni Indicatori de produs / rezultat 
Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

3.1.Utilizarea terenurilor degradate proprietate publică 

        a UA  în scop de împădurire 

 Măsuri de reabilitare a perdelelor forestiere 

prin programul IFAD                                                                              

2019 Inginer cadastral, 

şef Ocolul Silvic 

3.2. Reducerea numărului de gunoişti neautorizate Micşorarea cu 50% a suprafeţei gunoiștilor  2019 Primar,inginer  



3.3. Organizarea lunarului ecologic Implicarea nr. de populaţie pentru realizare 2019 Primar, managerii 

institutiilor 

Obiectivul strategic nr.4: Modernizarea APL 

Acţiuni Indicatori de produs / rezultat 
Termen de 

realizare 

Responsabil 

(subdiviziune/ 

funcţionar public) 

4.1. Acces sporit al cetăţenilor la servicii şi informaţii Nr. populaţiei care beneficiază de servicii 2019 Secretar CS, 

perceptor fiscal 

4.2.  Asigurarea transparenţei în procesul decizional Plasarea pe situl web şi panouri a informaţiei, 

crearea şi implimentarea MFC 

2019 Secretar CS 

4.3. Instruirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici 

   şi  aleşi locali 

Nr. de traininguri şi sesiuni de informare la 

care au participat 

2019 Secretar CS 

4.4.Colectarea bunelor practici ale localităţilor 

      performante 

Nr. de bune practici colectate şi nr. 

experimentate 

2019 Primar,Secretar, 

CS 

4.5.Participare la activităţi CALM Nr. de activităţi 2019 primar 

4.6. Reactualizarea anuală a Planului Strategic 

       al  localităţii 

 2019 Primar 

Obiectivul strategic nr. 5 : Dezvoltarea şi diversificarea economiei 

Acţiuni Indicatori de produs / rezultat Termen Responsabil 

5.1.Instruirea proprietarilor de teren agricol  

      şi agenţilor  economici  cu inovaţii legislative 

Stimularea infrastructurii de afaceri a nr. de 

proprietari teren şi nr. de agenţi economici din 

teritoriu 

2019 Inginer cadastral,  

Perceptor fiscal 

5.2.Atragerea investiţiilor prin proiecte Dezvoltarea economică locală prin nr. de 

proiecte implimentate 

2019 Primar 

5.3.Utilizarea bugetelor pe programe de performanţă Rentabilitate şi prognoză economică la nivel 

local. 

2019 Contabil-şef 

5.4.Elaborarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu Planificarea cheltuielilor în raport cu venturile 

. 

2019 Contabil-şef 

 

        Primarul                        Crîşmaru   Silvia  



 


