Direcția
strategică

Obiective
specifice
1. Modernizarea
drumurilor
străzilor locale

Acțiuni / Idei de proiect

și

2. Asigurarea cu apă
potabilă calitativă și
sanitație

1.1. Asfaltarea și întreținerea
străzilor

Surse de
finanțare

Costul
estimat

Rezultate

Indicatorii de
monitorizare

2021-2025

Bugetul local și
transferuri cu
destinație specială,
contribuția
locuitorilor

2,5 mln lei

Drumuri
sigure pentru
pietoni și
autovehicule
Cheltuieli
reduse de
întreținere a
vehiculelor

4000 m.p de străzi
asfaltate
29 km de drumuri
accesibile
2000 m de rigole
pentru scurgerea
apelor pluviale
construite
1 autospecială

Acces la apa
potabilă și
sanitație
asigurat

29 km de apeduct
construit
29 km rețea de
canalizare
construită
1000 gospodării
casnice
20 agenți economici
3 localuri de cult
3 instituții publice
racordate la rețea
1 zonă de popas
amenajată și dotată
1 panou informativ
”Cartea de vizită a s.
Răuțel” montat

1.2. Construcția rigolelor pentru
scurgerea apelor pluviale

2021-2025

1.3. Procurarea autospecialei
pentru deszăpezire și măturare a
străzilor

2022

2.1. Construcția rețelei de asigurare
cu apă potabilă
2.2. Construcția sistemului de
canalizare

2021-2024

2.3. Racordarea la rețea a
consumatorilor finali

3. Creșterea
vizibilității
și
atractivității satului
prin
amenajarea
locului de popas la
intrare în localitate

Durata
(start/fi
niș)

3.1. Construcția intrării în localitate
(sectorul cadastral 4370209) și
montarea panoului informativ
”Cartea de vizită a s. Răuțel”
3.2. Instalarea foișorului, meselor și
scaunelor, urnelor
3.3. Plantarea arborilor și
arbuștilor
3.4. Curățirea și amenajarea
izvorului și construcția obiectelor
de sanitație

2021-2024
2025

2021-2022

2,6 mln lei

1 mln lei

Fonduri europene,
Bugetul local și
transferuri cu
destinație specială,
contribuția
locuitorilor și
agenților
economici

12 mln lei

Fonduri europene,
Bugetul local

400 mii lei

36 mln lei
50 mii lei

2021-2022

25 mii lei

2021-2022

20 mii lei

2021-2022

100 mii lei

Sat amenajat
și atractiv
pentru turism
și investitori
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4. Îmbunătățirea
condițiilor
hipodrom

la

5. Dezvoltarea
infrastructurii pentru
recreere și sport

3.5. Dotarea popasului cu:
tobogane, tiroliană etc, construcția
podului peste râuleț

2022-2024

4.1. Amenajarea izvorului de lângă
hipodrom
4.2. Plantarea arborilor

2022-2023

4.3. Instalarea meselor și scaunelor

2022-2023

4.4. Reconstrucția drumului de
acces și podețului
4.5. Instalarea umbrelelor

2022-2023

500 mii lei

2023-2024

50 mii lei

4.6. Amenajarea hipodromului

2023-2024

50 mii lei

5.1. Amenajarea zonei de agrement
în sectorul cadastral 4370207
5.2. Construcția și dotarea zonei
pentru sport în sectorul cadastral
4370206
5.3. Construcția
mini-terenului
sportiv pe terenul cu nr. cadastral
4370204.049

6.Îmbunătățirea
condițiilor
de
recreere si petrecere
a timpului liber în
parcul public

6.1. Montarea pavajului
scenei
și
scaunelor
spectatori
6.2. Pavarea aleilor

în fața
pentru

6.3. Dotarea zonelor funcționale:
6.3.1. Zona pentru cicliști
6.3.2. Zona pentru skateboard

2022-2023

2022
2021

2023

2021
2022
2023-2024

250 mii lei

Fonduri europene,
Bugetul local
Contribuția
agenților
economici

51 mii lei
25 mii lei

Hipodrom
modernizat și
înverzit

60 mii lei

Fonduri europene,
Bugetul local
Contribuția
agenților
economici

30 mii lei

Bugetul local,
Fonduri europene

700 mii lei

Fonduri europene,
Bugetul local
Contribuția
agenților
economici

350 mii lei

50 mii lei

300 mii lei
250 mii lei

1 izvor curățit și
amenajat
50 bănci montate
1 masă instalată
500 m drum reparat
1 podeț renovat
10 umbrele
instalate

Condiții
asigurate
pentru
relaxare

1 zonă verde
amenajată
1 zonă sportivă
construită

Condiții bune
pentru
practicarea
sportului
Condiții bune
în parcul
public pentru
odihnă și
recreere

1 mini-teren sportiv
construit și dotat
500 m.p. pavaj
300 m de alei
1 zonă pentru
cicliști
1 zonă pentru
skateboard
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Direcția
strategică

Obiective
specifice

Acțiuni / Idei de proiect

Durata
(start/fi
niș)

Surse de
finanțare

Costul
estimat

Rezultate

1. Îmbunătățirea
serviciilor
de
iluminare stradală

1.1. Depistarea și înlăturarea zonelor
oarbe
1.2. Întreținerea
sistemului
de
iluminare stradală în stare funcțională

2021

Bugetul local,
Contribuția
locuitorilor

200 mii lei

Iluminarea
stradală
eficientă

2. Crearea
serviciului
salubrizare

2.1. Procurarea autospecialei pentru
transportarea deșeurilor
2.2. Colectarea deșeurilor menajere și
transportarea lor la o gunoiște
autorizată
2.3. Lichidarea gunoiștii istorice și
gunoiștilor stihinice
3.1. Amenajarea stațiilor

Bugetul local,
Contribuția
locuitorilor
Contribuția
agenților
economici

1,5 mln lei

de

3. Îmbunătățirea
serviciului
de
transport public
local
4. Diversificarea
serviciilor
de
cultură și turism
rural

2021-2025
2021
2021-2025
2021
2023

3.2. Montarea urnelor la stații

2023

3.3. Construcția stației la ieșirea din
localitate spre traseul M14
4.1. Crearea centrului culturalturistic ”Vatra satului”
4.2. Construcția casei – model după
tradițiile locale din anul 1930
4.3.
Construcția unui mini-hotel
modern
4.4. Construcția unui cuptor tradițional
și colectarea rețetelor vechi
4.5. Crearea și promovarea traseului
turistic rural s. Răuțel și asigurarea
vizibilității lui
4.6. Crearea evenimentelor culturale
care să devină tradiționale
4.7.
Renovarea
monumentului
holocaustului

2025
2021

Bugetul local,
Fonduri europene

70 mii lei

Fonduri europene,
Bugetul local

300 mii lei
8 mii lei

600 mii lei
500 mii lei

Fonduri europene,
Bugetul local

500 mii lei

2021

100 mii lei

2023

50 mii lei

2021-2025
2021-2022

Fonduri europene,
Bugetul local
Fonduri europene,
Bugetul local
Contribuția
comunității
evreilor

Serviciu de
salubrizare
funcțional

500 mii lei

140 mii lei

2023
2022

300 mii lei

100 mii lei
35 mii lei

Condiții de
transport
public sigure și
bune
Condiții
favorabile
pentru
promovarea
valorilor
culturale
autohtone și
Servicii de
turism rural
calitative și
atractive
Gamă largă de
evenimente
culturale

Indicatorii de
monitorizare
0

zone oarbe

1 autospecială
1000 tomberoane
nr gunoiștilor
lichidate
5 stații montate
1 stație construită
1 Complex culturalturistic creat
1 casă-model
construită
1 mini-hotel
construit
1 cuptor tradițional
construit
1 traseu turist
atractiv
10 evenimente
culturale anuale
1 monument
renovat
1 cale de acces
construită
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Direcția
strategică

Obiective
specifice
1. Impulsionarea
dezvoltării
economice
atragerea
investițiilor

și

2. Dezvoltarea
agriculturii

3. Diversificarea
economiei locale prin
sprijinirea
activităților
neagricole

Acțiuni / Idei de proiect

Durata
(start/fi
niș)

Surse de
finanțare

Costul
estimat

Rezultate

Indicatorii de
monitorizare

1.1. Dezvoltarea
parteneriatelor
public-private
1.2. Stabilirea relațiilor de înfrățire
cu localități din alte țări
1.3. Organizarea expozițiilor de
produse locale
1.4. Modernizarea tehnologiilor de
producție și bazei tehnice

2021-2025

Fonduri europene,
bugetul local,
Contribuția
agenților
economici

5 mii lei

Economie
stabilă
creșterea
gradului de
consum al
produselor
locale

Nr. parteneriate

2.1.
Consolidarea
agricole

terenurilor

2021-2025

2.2. Diversificarea
producției
agricole în asolament
2.3. Construcția frigiderului pentru
păstrarea producției agricole
2.4. Construcția
fermelor
zootehnice

2021-2025

3.1. Deschiderea unui atelier de
cusătorie
3.2. Amenajarea
unei
piețe
comunitare
3.3. Deschiderea patiseriei

2023-2024

3.4. Informarea privind fondurile
nerambursabile destinate
dezvoltării afacerilor și susținere în
obținerea subvențiilor

2021-2025

2021-2025
2021-2025
2021-2025

10 mii lei
20 mii lei
5 mln lei

Fonduri europene,
bugetul local,
Contribuția
agenților
economici

10 mii lei
20 mii lei

2022-2024

2,5 mln lei

2021-2023

2,5 mln lei

2021-2022
2023

Fonduri naționale
și europene
destinate
dezvoltării
afacerilor,
Surse private ale
persoanelor
fizice/juridice

100 mii lei
50 mii lei
100 mii lei
20 mii lei

Nr. de acorduri de
înfrățire
Nr expoziții
organizate
Nr. de unități
modernizate

condiții optime
pentru
folosirea
rațională a
terenurilor
agricole

Suprafața
terenurilor
consolidate
Nr. speciilor
cultivate
Capacitatea
frigiderului
Nr. fermelor

Servicii și
produse
autohtone
accesibile și
calitative

Nr. unități deschise
Nr. locuri în piață
Nr. unități deschise
Nr. seminare de
instruire
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Direcția
strategică

Obiective
specifice
1. Îmbunătățirea
stării mediului
înconjurător si
prevenirea riscurilor
naturale si de
sănătate a populației

2. Ameliorarea
progresivă a
capacității de
producție
terenurilor agricole

Acțiuni / Idei de
proiect

Durata
(start/finiș)

Surse de
finanțare

Costul
estimat

Rezultate

Indicatorii de
monitorizare

1.1. Dezvoltarea unui sistem
integrat eficient de
management al deșeurilor

2021-2023

3 mln lei

Mediu ambiant
curat și
favorabil
pentru
locuitori

1 serviciu de
salubrizare
funcțional
Nr. gunoiști
stihinice lichidate

1.2. Dezvoltarea serviciului
de asigurare cu apă potabilă
și sanitație

2021-2025

1.3. Desfășurarea campaniei
de conștientizare a
populației și de implicare a
acesteia în activităţi de
protejare a mediului
1.4. Identificarea și
amenajarea unui teren
pentru depozitarea
resturilor vegetale și
deșeurilor biologice
1.5. Montarea unui sistem de
supraveghere a locurilor de
depozitare stihiinică a
deșeurilor menajere

2021-2025

Bugetul local
Fonduri europene
Contribuția
locuitorilor
Contribuția
agenților
economici
Bugetul local
Fonduri europene
Contribuția
locuitorilor
Contribuția
agenților
economici
Bugetul local
Fonduri europene

2.1. Reducerea eroziunii
solului prin lucrări de
apărare a solurilor

2021-2025

1 mln lei

Nr. gospodării
casnice, agenți
economici și
instituții publice
conectate la apeduct
și sanitație

50 mii lei

Nr. de seminare
Nr. de campanii

2023

Bugetul local
Fonduri europene

100 mii lei

1 teren amenajat

2024

Bugetul local
Fonduri europene
Contribuția
locuitorilor
Contribuția
agenților
economici
Bugetul local
Fonduri europene
Contribuția
întreprinderilor
agricole

200 mii lei

1 sistem de
monitorizare
funcțional

100 mii lei

Terenuri
agricole fertile
și productive

% terenurilor
erodate
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împotriva eroziunii în
zonele afectate de acest
fenomen
2.2. Împădurirea zonelor de
formare a viiturilor,
zonelor inundabile şi luncile
râurilor

3. Îmbunătățirea
condițiilor de
gestionare a fondului
forestier și fondului
apelor

4. Asigurarea
fertilității
pășunilor

2021-2025

Bugetul local
Fonduri europene
Contribuția
întreprinderilor
agricole
Bugetul local
Fonduri europene
Contribuția
întreprinderilor
agricole
Bugetul local
Fonduri europene
Bugetul local
fonduri europene

200 mii lei

Suprafața
terenurilor
împădurite

10 mii lei

Nr. asolamentelor
elaborate și
implementate

2021-2025

Bugetul local
fonduri externe

300 mii lei

2021-2025

Bugetul local
Surse externe

10 mln lei

2.3. Sporirea productivității
culturilor și fertilității solului
prin respectarea strictă a
asolamentului

2021-2025

3.1. Regenerarea pădurilor

2021-2025

3.2. Crearea plantațiilor
forestiere noi pe terenuri
degradate
3.3. Crearea plantațiilor
forestiere de protecție a
apelor
3.4. Realizarea
parteneriatelor publicprivate pentru reabilitarea
bazinelor acvatice
3.5. Curățirea albiei
râulețului Răuțel

2021-2025

2022-2025

Bugetul de stat

5 mln lei

4.1. Selectarea suprafețelor
de pășuni pentru regenerare

2022-2025

Bugetul local

40 mii lei

4.2. Instruirea deținătorilor
de animale privind regulile
pășunatului
4.3. Restabilirea pășunilor
prin semănare cu iarbă și a
altor culturi furajere

2022-2025

Bugetul local

15 mii lei

2022-2025

Bugetul local
Fonduri externe

500 mii lei

150 mii lei
300 mii lei

Reabilitarea și
valorificarea
eficientă a
fondurilor
forestiere și a
apelor

Suprafața pădurilor
regenerate
Suprafața
terenurilor
împădurite
Suprafața
plantațiilor
forestiere
Nr. parteneriate
Nr. bazine
reabilitate
Lungimea albiei
curățite

Pășuni
restabilite și cu
fertilitate
sporită

1 studiu de
fundamentare
elaborat
Nr. de instruiri
desfășurate
Suprafața pășunilor
regenerate
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Direcția
strategică

Obiective
specifice

Acțiuni / Idei de
proiect

Durata
(start/finiș)

Sursele de
finanțare

Costul
estimat

Rezultate

Indicatorii de
monitorizare

1.Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate şi a
serviciilor medicale
în vederea asigurării
accesului tuturor
categoriilor de
locuitori la serviciile
de sănătate de bază

1.1. Dotarea cu transport
sanitar specializat

2021

200 mii lei

Servicii
medicale
accesibile și
calitative

1 transport sanitar
specializat
funcțional

1.2. Crearea serviciului
fizio-proceduri

de

2022

1.3. Asigurarea cu medici de
familie
1.4. Îngrădirea
teritoriului
OMF

2021

Bugetul CNAM
Bugetul local de
nivelul II
Surse externe
Bugetul CNAM
Bugetul local de
nivelul II
Surse externe
Bugetul CNAM

30 mii lei

1.5. Termoizolarea
OMF

2024

Bugetul CNAM
Bugetul local de
nivelul II
Surse externe
Bugetul CNAM
Bugetul local de
nivelul II
Surse externe
Bugetul CNAM
Bugetul local de
nivelul II
Surse externe
Bugetul CNAM
Bugetul local de
nivelul II
Surse externe
Bugetul local
bugetul de stat
surse externe
Bugetul local
bugetul de stat
surse externe
Bugetul local
bugetul de stat
surse externe

2.Realizarea unui
proces de învățământ
extrașcolar optim
dezvoltării
armonioase a
personalității
copiilor

clădirii

2021

1.6. Construcția nivelului II la
clădire și reparația capitală a
acoperișului

2022-2023

1.7. Crearea centrului medicosocial

2024

2.1. Reparația
capitală
a
anexei
și
amenajarea
teritoriului
2.2. Reparația rețelei electrice
interioare

2023

2.3. Dotarea cu materie primă,
utilaje
și
tehnologii
informaționale

2021-2025

2022

80 mii lei

1 serviciu funcțional

3 practici medicale
funcționale
0,7 ha suprafață
îngrădită

1 mln lei

800 m2 termoizolate

3700 mii lei

m2 construite
m2 acoperiș reparat

500 mii lei

1 centru medicosocial funcțional

1100 mii lei
200 mii lei
100 mii lei

Tradiții și
meșteșuguri
promovate și
transmise
generațiilor
următoare

Nr. lucrări
1 rețea electrică
renovată
Nr. proceduri de
achiziții
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3.Îmbunătățirea
procesului de
învățământ general
prin reabilitarea și
modernizarea
infrastructurii

4.Sporirea
accesibilității la
serviciile de educație
timpurie

2.4. Construcția unui pavilion
de cultură și odihnă

2021

2.5. Izolarea termică a clădirii
și
reparația
capitală
a
acoperișului

2021-2025

3.1. Reconstrucția și dotarea
terenului sportiv
3.2. Dotarea
cu
material
didactic
și
tehnologii
informaționale
3.3. Dotarea
cu
mobilier
școlar
3.4. Asigurarea
cu
apă
potabilă și sanitație
3.5. Reparația
capitală
a
clădirii și construcția blocului
sanitar
4.1. Renovarea sistemului de
canalizare
și
rețelelor
electrice interioare
4.2. Construcția anexelor la
clădire și reparația capitală a
acoperișului și termoizolarea
clădirii
4.3. Reparația
sălilor
de
grupe

2021

4.4. Îngrădirea teritoriului,
pavarea
terenului
și
amenajarea terenurilor de
joacă
4.5. Dotarea
cu
inventar
sportiv, materiale didactice și
TIC
4.6. Dotarea cabinetului
medical

Bugetul local
bugetul de stat
surse externe
Bugetul local
bugetul de stat
surse externe

100 mii lei

S construită

2 mln lei

m2 termoizolate
m2 acoperiș reparat

bugetul de stat
surse externe
bugetul de stat
surse externe

650 mii lei

bugetul de stat
surse externe
bugetul de stat
surse externe
bugetul de stat
surse externe

2500 mii lei

2021

Bugetul local
Bugetul de stat

600 mii lei

2022

Bugetul local
Bugetul de stat
Surse externe

6600 mii lei

1 acoperiș reparat
1 clădire
termoizolată

2021-2024

Bugetul local
Bugetul de stat
Surse externe
Bugetul local

1,2 mln lei

6 săli reparate
capital

1500 mii lei

m gard instalat
m2 pavaj montat
1 teren de joacă
amenajat
Nr. unități
procurate

2021-2025
2022-2024
2021-2025
2021-2025

2021-2022

300 mii lei

Condiții sigure
și optime
pentru
desfășurarea
procesului de
învățământ
general

3 mln lei
10 mln lei

2021-2025

Bugetul local
Bugetul de stat

100 mii lei

2022

Bugetul local

10 mii lei

Condiții sigure
și confortabile
pentru copii

1 teren sportiv
renovat și dotat
Nr. proceduri de
achiziții
Nr. proceduri de
achiziții
Lungimea rețelei de
apeduct și sanitație
Nr. de lucrări
1 sistem de
canalizare renovat

Nr. achiziții
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