
 

 

PLANUL DE ACȚIUNI (2022 – 2027) 
 

Direcţia strategică 1:  Reabilitarea urbană şi modernizarea infrastructurii edilitare a orașului 

Obiectivul specific Acţiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

O.S. 1.1  

Renovarea 

infrastructurii 

drumurilor locale şi 

îmbunătățirea 

serviciului de 

transport public 

 

 

Actualizarea documentelor de 

urbanism 

2022 70 000 APL Bugetul local, 

CR Ocniţa 

Document 

elaborat 

Elaborarea unui studiu de 

fezabilitate privind reabilitarea 

străzilor din oraș 

2022-2023 100 000 APL 

 

Bugetul local, 

Consiliul 

rational 

Ocniţa 

Studiu elaborat 

 

Procurarea unui excavator pentru 

reparația curentă a drumurilor 

2022-2023 400 000 APL 

 

Bugetul local, 

Consiliul 

raional Ocniţa 

1 greider 

procurat 

Reparaţia capitală a străzilor: 

Independenței-500m, Emil Loteanu 

– 400 m., Burebista – 1000 m., 

Havuzul CR, Cartier str. 

Independenței, Creangă, Burebista. 

2022 

 

 

 

2 500 000 

 

 

APL 

 

 

 

Bugetul local, 

Consiliul 

raional 

Ocniţa, 

Fondul rutier 

 

Străzi reparate 

capital: 

 

Reparaţia capitală a străzilor: 

Cartier str. Independenței, Creangă, 

Burebista, Luceafărul. Trotuar str. 

50 Ani ai Biruinței (reparație 

capital și curentă) 

2023 

 

 

 

2 500 000 

 

 

APL 

 

 

 

Bugetul local, 

Consiliul 

rational 

Ocniţa, 

Fondul rutier 

 

Străzi reparate 

capital: 

 



 

Reparaţia capitală a drumurilor 

industriale “Conservnii”, str. 

Alexandru cel Bun  

2023-2024 

 

 

 

2 000 000 

 

 

 

APL 

 

 

 

Bugetul local, 

Fondul rutier 

Drumuri reparate 

capital  

 

 

Reparaţia capitală a drumurilor 

industriale “Depo”, str. 

Sindicatelor, Tîrgului 

2024-2025 

 

 

1 500 000 

 

 

APL 

 

 

 

Bugetul local, 

, Fondul rutier 

str. 

“Sindicatelor”, 

“Tineretului”, 

“Tîrgului” 

reparate 

Reparaţia capitală a străzilor în 

prezent neasfaltate, str. Dumbrăvii, 

Andrieș. 

 

2024-2025 

 

 

1 000 000 

 

 

APL 

 

 

Bugetul local, 

, Fondul rutier 

 

Relansarea a 2 rute de transport 

public local. Reorganizarea 

serviciului de transport urban 

2023 

 

 

100 000 APL 

 

Bugetul local, 

Agenți 

economici 

2 rute locale de 

transport public 

funcţionale 

 

Realizarea proiectului de amenajare 

a staţiilor acoperite 

2023-2025 

 

150 000 APL 

 

Bugetul local,  Nr. de staţii 

amenajate 

Construcţia trotuarelor în cartierele  

oraşului; 

 

2025 

 

 

1 000 000 

 

 

APL 

 

 

Bugetul local,  Trotuarele din 

centrul oraşului 

construite 

Construcţia şi amenajarea a 2 

parcări moderne de cartier 

2023-2026 500 000 APL Bugetul local, 

Agenți 

economici 

Nr. de parcări 

construite 

      



 

O.S. 1.2 
Aprovizionarea cu 

apă potabilă de 

calitate şi servicii de 

canalizare a 

cetăţenilor  

Reabilitarea apeductului orăşenesc 

pe o distanță de 20 km. 

 

 

2022-2027 

 

 

 

5 000 000 

 

 

APL 

 

 

 

Bugetul local, 

Buget de 

StatFNDR, 

FEN 

20 km apeduct 

reparat; 

Nr. sporit de noi 

beneficiari ai 

serviciului 

Construcţia staţiei de pompare a 

apelor uzate în zona industrială  

2022-2025 500 000 APL  Bugetul local, 

Buget de Stat 

1 stație de 

pompare 

construită 

Construcția rețelei de canalizare în 

sectorul privat 

2023-2027 5 000 000 APL Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FNDR, FEN 

Nr. km de rețele 

de canalizare 

construite 

Conectarea rețelei de apă orășănești 

la sistemul captajelor din s. 

Naslavcea 

2023-2027 3 000 000 APL Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FNDR, FEN 

1 sistem 

reconstruit de 

alimentare cu 

apă 

O.S. 1.3 

Imbunatăţirea 

managementului 

deşeurilor solide 

Organizarea serviciului de 

salubritate selectiv (menajere, 

solide) 

 

2024-2027 

 

 

3 000 000 

 

 

APL 

 

 

Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FNDR, FEN 

1 serviciu 

modern 

Construcţia unei staţii de transfer 

de stocare a deşeurilor solide 

 

2024-2027 

 

 

 

 

5 000 000 

 

 

 

 

APL 

 

 

 

Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FNDR, FEN 

Staţie de transfer 

de stocare a DS 

construită; 

10 locuri de 

muncă noi create 

Procurarea unuității de transport 

pentru deșeurilor solide 

2024-2027 

 

1 000 000 APL Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FNDR, FEN 

1 transport 

procurat 



 

Procurarea și instalarea a 100 de 

containere pentru deșeuri 

2024-2027 1 000 000 APL Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FNDR, FEN 

100 containere 

pentru deșeuri 

procurate 

Amenajarea locurilor pentru 

instalarea tomberoanelor 

2024-27 

 

1 000 000 

 

APL 

 

Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FNDR, FEN 

40 de zone 

Dotarea parcului serviciului de 

salubrizare cu 2 autospeciale, 

inclusiv a unei autospeciale pentru 

maturarea şi spălarea străzilor 

oraşului 

2024-2027  500 000 APL Bugetul local, 

CR Ocnita, 

FEN,  

4 autospeciale 

noi procurate; 

Lichidarea gunoiștilor  neautorizate 2022-2027 

 

100 000 APL 

 

Bugetul local,  gunoiștile 

spontane 

lichidate 

Procurarea unei unități auto 

(asenizator) 

2022-2025 800 000 APL Bugetul local 1 unitate auto 

procurată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direcţia strategică 2:  Dezvoltarea sectorului economic şi atragerea noilor investiţii 

Obiectivul specific Acţiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

O.S. 2.1 

Promovarea 

produselor 

tradiţionale de 

calitate şi a 

potenţialului 

economic al 

oraşului 

 

 

Identificarea terenurilor şi spaţiilor 

nevalorificate destinate investiţiilor 

2022 -2023 

 

50 000 

 

APL, ONG 

local cu profil 

economic 

Bugetul local 

 

Baza de date 
elaborată 

Promovarea produselor autohtone şi 

a potenţialului economic al oraşului 

pe reţele de socializare (Pagina web, 

Facebook) 

2022-2027 15 000 Agent local 

cu profil 

economic 

Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FEN, FNDR, 

Fonduri UE 

Nr. de postări; 

Statistici de 
vizitare 

Elaborarea documentației tehnice 

pentri PIM (Platforma industrial 

Multifuncțională) 

2022 

 

 

 

AE  Buget de Stat, 

FNDR 

 

1 proiect 

Construcția PIM 2022-2023 7 000 000 

 

APL Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FNDR 

1 zonă 
industrială 

Organizarea expoziţiilor, tîrgurilor 

şi festivalurilor de promovare a 

produselor locale; 

2022 - 2027 

 

 

100 000 APL, ONG 

local cu profil 

economic, AE 

locali 

Surse locale, 

CR Ocniţa, 

FNDR 

Nr. de expoziţii 
şi târguri 
organizate; 

Nr de agenţi 

economici 

antrenaţi 

O.S. 2.2 

Dezvoltarea culturii 

antreprenoriale și a 

Contribuirea la crearea unei 

Asociaţii locale în domeniul 

economic 

2022-2023 

 

2000 

 

APL 

 

Bugetul local 

 

AO inregistrată 

 



 

mediului de afaceri Crearea unui Centru de susținere a 

Business-ului in or. Ocniţa 

2023-2027 500 000 

 

APL, ONG 

local cu profil 

economic 

FNDR, 

Fonduri UE 

Centru inaugurat 

 

Evaluarea nevoilor mediului de 

afaceri şi identificarea zonelor de 

intervenție/suport a APL pentru 

crearea condiţiilor dezvoltării 

activităţilor economice 

2023 20 000 

 

ONG local cu 

profil 

economic 

 

Bugetul local, 

CCI  

 

 

Studiu  elaborat 
şi promovat 

 

Realizarea Programui de instruire 

privind exploatarea eficientă a 

remitenţelor 

2023-2027 100 000 ONG local cu 

profil 

economic 

 

FNDR, 

PNAET, Pare 

1+1 

 

 

Nr de instruiri 

desfășurate; 

Nr de 

participanţi la 

instruiri 

Publicarea pe pagina web a 

Primariei or. Ocnita a materialelor 

promoţionale despre produsele şi 

serviciile autohtone, precum şi 

despre piaţa de desfacere 

2022 

 

15 000 

 

ONG local cu 

profil 

economic 

FNDR, 

Fonduri UE 

 

Nr. postărilor 

 

      

      

O.S. 2.3  

Extinderea şi 

diversificarea 

activităţilor 

economice 

 

Realizarea unui studiu privind 

analiza potenţialului economic 

pentru atragerea agenților 

economici în zona PIM 

2022 

 

 

25 000 

 

 

APL, ONG 

local cu profil 

economic 

 

Bugetul local, 

Buget de Stat, 

FEN, FNDR, 

Fonduri UE  

 

Studiu elaborat 

privind 

activităţile 

economice de 

dezvoltate în or. 

Ocniţa 

Elaborarea materialelor informative 

dedicate afacerilor inovative şi 

acţiuni promoţionale la nivel local 

2022-2026 

 

 

30 000 

 

 

APL, ONG 

local cu profil 

economic 

FNDR, 

Fonduri UE 

Nr. materialelor 

create 

 



 

Identificarea posibilităţilor de 

deschidere a unei brutării orăşeneşti 

2022-2023 Investitii 

private 

APL, ONG 

local cu profil 

economic 

Buget privat 

 

Brutărie creata 

Realizarea vizitelor de studiu în alte 

localităti din ţară şi peste hotare cu 

preluarea experienței companiilor şi 

întreprinderilor de succes 

2022-2026 

 

 

100 000 

 

APL, ONG 

local cu profil 

economic 

CR Ocnita 

 

Nr. vizitelor 

organizate; 

Nr. companiilor 

vizitate 

Susţinerea informaţională şi 

logistică a activităţilor economice 

inovative şi aplicarea facilităţilor 

stimulente pentru antreprenori  

2022-2026 100 000 APL Bugetul local Nr. afacerilor noi 

create 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direcţia strategică 3:  Dezvoltarea infrastructurii sociale, serviciilor medicale şi promovarea modului sanatos de viaţă 
 

Obiectivul specific Acţiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

O.S. 3.1 

Modernizarea 

instituţiilor 

medicale şi 

creşterea calităţii 

serviciilor de 

sănătate 

 

 

      

Construirea şi amenajarea terenului 

pentru decolarea helicopterului 

SMURD la chemarea Aviasan 

2022-2023 500 000 Bugetul local. Bugetul local, 

MAI, 

Ministerul 

Sanatatii 

Teren construit 

Iluminarea teritoriului în preajma 

instituțiilor medicosociale 

 

2023 100 000 APL Bugetul local, 

Comisia 

Europeana 

Sistem de 

iluminare 

construit 

Asigurarea funcționalității 

Centrului Medico-Social pentru 

persoanele vîrstnice și cu 

dezabilități 

2022-2027 

 

 

400 000 

 

 

APL, CR 

Ocnita 

 

Bugetul local, 

CR Ocnita 

 

Nr. de 

beneficiari 

Buget anual 

pevăzut 

 

O.S. 3.2 

Diversificarea 

serviciilor sociale şi 

protecţia 

persoanelor 

defavorizate 

Identificarea posibilitatilor de 

creare a serviciilor medicale diverse 

în Centru Medico-Social 

2023 50 000 APL Bugetul local 

 

Nr. de servicii 

Îmbunătaţirea căilor de acces la 

instituții publice pentru persoanele 

cu disabilităţi 

2022-2027 

 

50 000 

 

APL FISM, Fonduri 

UE, UNDP, 

Fundatii 

private 

Nr. pantelor de 

acces construite 



 

 Crearea unui Centru de reabilitare 

pentru persoanele în etate în cadrul 

Spitalului Feroviar 

2022-2023 

 

 

 

1 000 000 

 

 

 

ONG cu profil 

social 

Fundatii 

private şi de 

caritate 

Centru 

funcţional; 

Nr. 

beneficiarilor; 

Nr. angajaţilor 

Asigurarea funcționalității 

programului de asistenţă medicală 

şi socială la domiciliu pentru 

persoanle vîrstnice. 

2022-2026 

 

200 000 

 

ONG cu profil 

social 

 

CR Ocniţa, 

FISM, UNDP, 

Fundaţii 

private şi de 

caritate 

Bugetul local 

Program 

realizat; 

Nr. 

beneficiarilor; 

Nr. serviciilor 

Asigurarea funcționalității și 

întreținerea financiară a cantinei 

sociale pentru persoane 

defavorizate  

2022-2026 

 

 

300 000 

 

 

APL, ONG cu 

profil social 

 

 

Cantină 

funcţională; 

Nr. 

beneficiarilor 

Proiect de inaugurare a Centrului de 

plasament temporar pentru femei şi 

copii maltrataţi cu o capacitate de 

20 de locuri 

2022-2023 

 

 

 

200 000 

 

 

 

ONG cu profil 

social, APL 

 

 

Fundatii 

private şi de 

caritate 

 

Centru 

funcţional; 

Nr. 

beneficiarilor; 

Nr. angajaţilor 

Crearea unui azil de bătrîni şi a 

persoanelor singuratice şi fără 

adapost (Spitalul Feroviar) 

2022-2023 1 000 000 ONG cu profil 

social, APL 

 

 

Fundatii 

private şi de 

caritate 

 

Azil funcţional; 

Nr. 

beneficiarilor; 

Nr. angajaţilor 



 

O.S. 3.3 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

sportive locale şi 

promovarea 

sportului  

Reabilitarea şi modernizarea 

obiectelor sportive existente 

2022-2027 

 

200 000 

 

APL 

 

Surse locale, 

CR Ocniţa 

Fonduri UE 

Nr. obiectelor 

modernizate 

 

Crearea a 2 piste pentru biciclişti în 

or. Ocniţa 

2022-2027 300 000 APL Surse locale, 

CR Ocniţa 

Piste create 

Instalarea în cartiere a 

echipamentelor şi utilajelor sportive 

pentru copii şi maturi 

2022-2027 

 

150 000 

 

APL 

 

Surse locale, 

CR Ocniţa 

3 terenuri 

sportive 

amenajate in 3 

cartiere 

Amenajarea terenurilor sportive în 

gradiniţele pentru copii 

 

2023-2027 

 

 

50 000 

 

 

APL, 

directorii de 

gradiniţe 

 

 

Surse locale, 

CR Ocniţa 

2 terenuri de 

sportive in 2 

instituţii 

preşcolare 

amenajate 

Organizarea evenimentelor sportive 

oraşeneşti şi raionale 

2022-2027 30 000 APL, CR 

Ocniţa 

Surse locale, 

CR Ocniţa 

Nr. 

evenimentelor 

Încurajarea şi susţinerea sportivilor 

locali talentaţi prin oferire de 

premii financiare 

2022-2027 10 000 APL 

 

Surse locale, 

CR Ocnita 

Nr. 

beneficiarilor 

Atragerea de parteneri privaţi în 

dezvoltarea activităţii sportive 

2022-2027  APL Surse locale, 

CR Ocnita 

Nr. sponsorilor 

locali atraşi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direcţia strategică 4:  Protecţia mediului ambiant şi dezvoltarea infrastructurii turistice 

Obiectivul specific Acţiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

O.S. 4.1 

Reabilitarea şi 

amenajarea zonelor 

de agrement şi a 

spațiilor verzi ale 

oraşului 

 

 

      

Amenajarea unei plaje de odihnă şi 

agrement în preajma lacului 

orăşenesc: 

 Salubrizarea lacului şi a 

terenurilor aferente; 

 Procurarea utilajului necesar 
pentru amenajare; 

 Amenajarea unui teren de joacă 
pentru copii; 

 Constructia VC public; 

Instalarea tomberoanelor 

pentru deşeuri 

2024-2026 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 

 

 

 

 

 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

 

 

 

 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa, 

FNDR, 

FEN, 

Fonduri 

UE 

 

 

 

Plajă amenajată cu 

20 m³ de nisip; 

12 obiecte de plajă 

instalate; 

1 loc de joacă 

pentru copii 

amenajat; 

VC public 

functional; 

5 tomberoane  

Amenajarea sectorului silvic aferent 

lacului oraşenesc: 

 Instalarea casuţelor de vară; 

 Amplasarea tomberoanelor; 

 Construcţia WC public 
 

2025-2027 

 

 

 

 

 

 

300 000 

 

 

 

 

 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

 

 

 

 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa, 

FNDR, 

FEN, 

Fonduri 

UE 

 

 

‘ 

Sector silvic 

amenajat; 

3 foişoare instalate; 

WC public 

funcţional; 

5 tomberoane 

instalate 



 

Realizarea Programului de 

amenajare a scuarelor din cartierele 

oraşului. 

 Inventarierea arborilor în 

fiecare zonă verde; 

 Întocmirea bazei de date; 

 Instalarea echipamentului de 
agrement pentru copii in 

scuarurile orasului, 

 Instalarea mobilierului de 
gradina in scuaruri; 

 Instalarea urnelor de gunoi 

2022-2027 

 

 

 

 

 

 

150 000 

 

 

 

 

 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

 

 

 

 

Bugetul 

local, CR 

Ocnita 

 

 

 

 

 

Documente 

elaborate; 

Baza de date 

elaborata; 

Echipamente de 

amenajare instalate; 

Urne instalate 

Extinderea suprafeţelor de spaţii 

verzi şi dezvoltarea perdelelor de 

protecţie: 

 Aplicarea programului  
multianual de plantări arbori; 

 Reabilitarea şi extinderea 

parcului central 

2022-2027 

 

 

 

 

200 000 

 

 

 

 

APL, ONG in 

domeniul eco- 

turism 

 

 

 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa, 

FEN.  

Programe de 
înverzire a oraşului 
elaborate; 

Nr. de campanii  

de informare a 
populaţiei; 

Suprafaţa spaţiilor 

verzi extinsă 

O.S. 4.2 

Educaţia cetăţenilor 

în domeniul 

protecţiei mediului 

ambiant 

 

Crearea unui azil pentru cîinii 

vagabonzi 

2023-2027 400 000 APL, ONG Buget 

local, 

fonduri 

externe de 

profil, 

Buget de 

Stat 

Azil construit 

Organizarea campaniilor de 

salubrizare 

2022-2027 

 

100 000 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa 

Nr. campaniilor 

organizate 

Organizarea campaniilor de 

informare în domeniul protecției 

spațiilor verzi 

2022-2026 

 

50 000 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

Bugetul 

local, CR 

Ocnita, 

Nr. campaniilor 

organizate 



 

turism FEN, 

Fonduri 

UE 

Promovarea oraşului ca comunitate 

curata cu mediul protejat 

2022-2027 

 

100 000 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

Bugetul 

local, CR 

Ocnita, 

FNDR, 

FEN, 

Fonduri 

UE 

Materiale 

promoţionale 

elaborate şi 

distribuite 

 Organizarea concursului “Cea mai 

amenajată mahală” 

2022-2027 10 000 APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

Bugetul 

local, 

Concurs organizat 

anual 

Nr. premiilor 

oferite 



 

O.S. 4.3  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turismului prin 

implementarea 

proiectelor în 

domeniu 

 

Implimentarea proiectului Păstrăm 

trecutul pentru viitor – Reabilitarea 

patrimoniului istoric al orașului 

Ocnița pentru  generațiile viitoare 

Amenajarea Parcului str. 

Sindicatelor 

2022-2024 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 000 

 

 

 

 

 

 

APL,  

 

 

 

 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa, 

FNDR, 

FEN, 

Fonduri 

UE 

 

 

 

1 parc amenajat: 

2920 m2 de pavaj 

din granit  

2160 m2 de trotuar 

va fi construit 

2160 m2 de 

trotuare  

1 clădire istorică cu 

elemente restaurate  

16 felinare stradale 

istalate  

16 banci instalate  

16 urne de gunoi  

1 zonă wi-fi 

Realizarea unui  program de 

promovare a obiectivelor turistice 

din Ocniţa şi împrejurimi 

2022-2027 

 

100 000 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa, 

FNDR, 

Fonduri 

UE 

Nr. programelor 

realizate 

Crearea unui Centrul de promovare 

a meşteşugurilor şi tradiţiilor locale 

şi regionale (la bibiliotecă sau 

muzeu) 

2023-2027 

 

 

100 000 

 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa, 

FNDR, 

Fonduri 

UE 

Centru funcţional 

 



 

Elaborarea materialelor informative 

şi promoţionale despre obiectivele 

turistice din or. Ocniţa şi 

împrejurimi 

2022-2027 200 000 

 

APL, ONG în 

domeniul eco-

turism 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa, 

FNDR, 

Fonduri 

UE 

Tirajul materialelor 

promoţionale 

Organizarea evenimentelor de 

promovare  a potenţialului turistic 

(festival muzical regional, tîrguri 

ale meşterilor populari din oraş şi 

raion, etc.) 

2022-2027 500 000 

 

 

APL, ONG in 

domeniul eco-

turism 

 

Bugetul 

local, CR 

Ocniţa, 

FNDR, 

Fonduri 

UE 

 

Nr. evenimentelor 

organizate 

(festivaluri, tîrguri, 

activităţi culturale, 

etc) 

Încurajarea afacerilor în domeniul 

turismului (deschiderea agro-

pensiunilor, promovarea bucătăriei 

autohtone, serviciilor de transport 

cu destinaţie turistica locala, etc). 

2022-2027 

 

25 000 APL Bugetul 

local, CR 

Ocniţa 

Nr. afacerilor în 

domeniul 

turismului ecologic 

create 

 

 

 

Direcţia strategică 5: Îmbunătăţirea calităţii educaţiei, a serviciilor culturale şi informarea comunității 

Obiectivul specific Acţiunea Perioada de 

implementare 

Costuri 

(Lei) 

Responsabili Parteneri 

/Surse de 

finanţare 

Indicatori 

O.S. 5.1 

Modernizarea 

instituţiilor 

instructiv-educative 

din oraş 

Realizarea proiectului de 

implementare a tehnologiilor 

didactice bazate pe comunicaţii 

electronice 

2022-2024 

 

50 000 

 

 

APL, director 

instituţie 

instructiv-

educativa, 

APP 

Bugetul local, 

CR Ocniţa, 

Ministerul 

educaţiei, 

Fundaţii 

private 

Tehnologii 

moderne 

promovate 

 



 

 Instalarea bateriilor solare în 

instituţiile preşcolare nr.1 şi nr.2 ale 

oraşului 

2023-2024 

 

1 700 000 

 

APL 

 

Bugetul local, 

CR Ocniţa, 

FEE 

Nr. de baterii 

solare instalate 

Asigurarea confortului termic în 

instituţiile educaţionale 

2022-2026 

 

 

200 000 

 

 

APL, director 

instituţie 

instructiv-

educativa, 

APP 

Bugetul local, 

CR Ocnita, 

Ministerul 

educatiei 

Edificii izolate 
termic; 

Sisteme de 

încălzire 

modernizate 

Asigurarea instituțiilor educative 

preşcolare cu mobilier şi 

echipamentul necesar 

2022-2023 

 

 

200 000 

 

 

APL, director 

instituţie 

instructiv-

educativă, 

APP 

Bugetul local, 

CR Ocniţa, 

FEE 

Temperatură 
conform 
normelor termice 

Renovarea gradiniţei de copii 

“Ghiocel”: 

 Schimbarea acoperișului; 

 Reparația fațadei grădiniței; 

 Instalarea trotuarelor în jurul 

grădiniței; 

 Procurarea utilajului pentru 
bucătărie; 

 Procurarea utilajului pentru 
spălarea rufelor; 

Amenajarea terenului de joacă 

2022-2025 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

APL, director 

instituţie 

instructiv-

educativa, 

APP; 

 

 

 

 

 

 

Bugetul local, 

CR Ocniţa, 

Ministerul 

educaţiei, 

FISM, FEE 

 

 

 

 

 

Frecvenţa 

majorată a 

copiilor la 

instituţiile 

preşcolare; 

Sporirea calității 

studiilor; 

 



 

Renovarea gradineţei de copii 

“Lăstăraș”: 

 Schimbarea sistemului de 

încălzire în Gradinita de copii 

„Lastaraș”; 

 Reparația fațadei grădiniței; 

 Încălzirea și reparația podelei; 

 Procurarea utilajului pentru 
bucătărie; 

 Procurarea utilajului pentru 

spălarea rufelor; 

 Amenajarea terenului de joacă; 

 Reparația acoperișului 

2022-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APL, director 

instituţie 

instructiv-

educativa, 

APP 

Bugetul local, 

CR Ocniţa, 

Ministerul 

educaţiei, 

FISM, FEE 

 

 

 

 

 

 

Mobilier 

procurat şi 

instalat; 

Nr. unităţilor de 

echipament 

achiziţionat; 

Nr. unităţilor de 

echipament şi 

mobilier 

achiziţionat; 

Utilaj pentru 

bucătărie 

procurat 

 Inventarierea materiala a 
instituţiilor preşcolare (per 

instituţie) 

2022 

 

 

10 000 

 

 

APL, director 

instituţie 

instructiv-

educativa, 

APP 

Bugetul local 

 

 

Documente 

elaborate 

 

Procurarea materialelor didactice 2022-2027 20 000 APL, director 

instituţie 

instructiv-

educativăAPP 

Bugetul local Materiale 

didactice 

procurate 

      



 

O.S. 5.2 

Modernizarea 

instituţiilor 

culturale şi 

promovarea 

valorilor spirituale 

 

 

Modernizarea bibcliotecilor și 

diversificarea serviciilor 

bibliografice: 

 Achiziţionarea programului 

specializat pentru biblioteci 

“Bibliophil” 

 Procurarea tabletelor 
interactive 

 Procurarea mobilierului pentru 
instalarea calculatoarelor (5 

seturi) 

 Crearea unei pagini web a 
bibliotecii şi promovarea 

instituţiei la nivel local, 

republican şi internaţional; 

 Procurarea de noi loturi de 

carte; 

 Organizarea evenimentelor  de 
promovare a carţii şi lecturii 

pentru diverse categorii de 

cititori; 

 Gazificarea bibliotecilor; 

 Schimbarea geamurilor 

2022-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APL, director 

bibliotecă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul local, 

CR Ocniţa, 

Ministerul 

culturii, 

Fundaţii 

culturale 

private 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe 

specializate 

procurate şi 

instalate; 

Nr. tabelete 

interactive 

procurate; 

5 seturi de 

mobilă pentru 

tehnica 

electronică 

procurate; 

Pagina web 

creată; 

Nr. vizitatorilor 

evaluat; 

Noi loturi de 

carte procurate; 

Nr. 

evenimentelor 

organizate; 

Nr. sporit de 

cititori; 

Nr. sporit de 

servicii 

bibliogafice 



 

Realizarea proiectului de extindere 

si promovare a Muzelui oraşului: 

 Obţinerea statutului juridic al 

instituţiei ca Muzeu al ţinutului 

natal; 

 Inventarierea exponatelor 
muzeului conform legislaţiei în 

vigoare; 

 Reparaţia curentă a incăperii 
muzeului; 

 Extinderea muzeului şi 
amenajarea a unei săli de 

expoziţii în plus; 

 Dotarea instituţiei cu mobilier  

specific muzeelor: vitrine 

deschise şi închise, dulapuri 

speciale, mese, scaune, etc. 

 Dotarea cu echipament 
electronic  performant 

(1calculator, scanner, 

imprimantă, copiator) 

2022-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APL, director 

muzeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul local, 

CR Ocniţa, 

Ministerul 

culturii, 

Fundaţii 

culturale 

private 

Statut juridic 

obţinut; 

Condiţii 

îmbunătaţite 

pentru păstrarea 

exponatelor; 

Spaţii extinse; 

Nr. vizitatorilor 

crescut; 

Document de 

inventariere 

elaborat; 

Nr. articolelor de 

promovareîn  

presa locală; 

Echipament 

tehnic procurat 

Modernizarea Casei de Cultură a 

oraşului Ocniţa: 

 Crearea Centrului de cultură şi 
odihnă în baza Casei de 

Cultură a oraşului; 

 Reparaţia internă a et. 2 al 
Casei de cultură; 

 Reparația fațadei clădirii; 

 Dotarea cu mobilier specific 
activităţilor promovate de către 

instituţie; 

 Crearea unei pagini web a 
Casei de cultură şi promovarea 

instituţiei la nivel local, 

2022-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APL, director 

Casa de 

cultura Ocniţa 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul local, 

CR Ocniţa, 

Ministerul 

culturii, 

Fundaţii 

culturale 

private. 

 

 

 

 

Volum de 

investiţii atras; 

Condiţii bune 

pentru 

desfăşurarea 

activităţilor 

culturale 

asigurate; 

Echipament 

procurat; 

Mobilier 

corespunzător 

procurat şi 



 

republican şi internaţional; 

 Procurarea echipamentului 

sonor de performanţa; 

 Procurarea echipamentului 
tehnic; 

 Procurarea costumelor 
naţionale autohtone; 

 Atragerea investiţiilori pentru 
susţinerea şi promovarea 

grupurilor artistice; 

 Program de participări la 

manifestări artistice locale, 

naţionale şi internaţionale; 

 Organizarea activităților 
artistice de promovare a 

tinerelor talente; 

 Crearea condiţiilor de 
dezvoltare a artei artizanale în 

baza Casei de cultură a or. 

Ocniţa; 

 Crearea unui studiou etno-

folcloric pentru copii; 

 Crearea cercurilor de artişti 
amatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instalat; 

Costume 

naţionale 

procurate; 

Nr. 

evenimentelor 

culturale 

promovate 

 

O.S. 5.3 
Modernizarea 

serviciilor 

informaţionale şi 

promovarea 

transparenţei 

decizionale 

 

Crearea unui Centru de Informare şi 

Documentare a cetăţenilor: 

 Dotarea cu echipament 

electronic performant: 10 

calculatoare, proiector, ecran, 

etc) 

 Crearea raftului de carţi 
electronice; 

 Organizarea instruirilor in 
domeniul IT pentru diverse 

grupuri-tintă: antreprenori, 

2022-2026 

 

 

 

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

 

 

APL 

 

 

 

 

 

 

Fonduri UE, 

UNDP, 

Fundaţia Est-

Europeană, 

Fundaţia 

Soros-

Moldova 

 

 

Centru de 

informare şi 

documentare 

funcţional; 

Nr. 

beneficiarilor; 

Echipament 

tehnic procurat 

şi instalat; 

Nr. instruirilor 



 

profesori, cetăţeni în etate, 

APL, etc; 

 Oferirea serviciilor de 

informare pentru cetăţeni; 

 Promovarea serviciului în 
comunitate 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizate; 

Nr. persoanelor 

instruite; 

Lista de servicii 

a Centrului; 

Nr. materiale 

promoţionale 

elaborate şi 

distribuite 

Elaborarea buletinului informativ 

semestrial al APL Ocniţa 

2022-2026 60 000 

 

APL 

 

Bugetul local, 

donator 

externi 

Nr. buletinelor 

 

Organizarea dezbaterilor publice pe 

marginea problemelor de interes 

major 

2022-2026 20 000 

 

APL 

 

Bugetul local, 

donatori 

externi 

Nr. 

evenimentelor 

Organizarea Audierilor publice pe 

marginea subiectelor de interes 

comunitar major 

2022-2026 10 000 APL Bugetul local, 

donator 

externi 

Nr. de 

participanţi 



 

 


