
Programul bunelor practiciale Autorităţilor Publice Locale din Moldova

Schimb de experienţă și bune practici
ZIUA UȘILOR DESCHISE

Pentru a a la mai multe despre programul Zilelor Ușilor Deschise și practicile implementate, vă rugăm să contactați reprezentanții primăriilor implicate.
Pentru deplasare din Chișinău în localități, 

contactați Coordonatorul Programului Bunelor Practici, 
Ana-Maria Veverița, la numerele de telefon 022 22 18 44, 069424709 

sau prin e-mail la programul.bunelepractici@gmail.com
Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova 

este implementat de către IDIS „Viitorul” cu susținerea inaniară a Consiliului 
Europei. Programul are scopul de a identi ica, valori ica și disemina bunele 

practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, 
contribuind astfel la e icientizarea guvernării locale.

27 octombrie – 16 noiembrie 2018

Soarele aduce energie la grădinița din 
Cotul Morii
Pentru elevii și copiii de la gimnaziu și grădinița în satul 
Cotul Morii, raionul Hâncești iernile nu mai sunt atât de 
friguroase. Construită de la zero în urma inundațiilor 
puternice, care au afectat satul în vara anului 2010, școala 
locală, care acoperă o suprafață de circa 3 000 metri pătrați a 
fost racordată din start la un sistem performant de încălzire 
cu biomasă, creat cu suportul Uniunii Europene. În plus, 
din anul 2016, grădinița beneficiază de o sursă stabilă de apă 
caldă, produsă prin intermediul energiei solare. 

Odată cu instalarea panourilor solare la grădinița din Cotul 
Morii s-au îmbunătățit condițiile de activitate în cadrul 
instituției, copiii beneficiază non-stop de apă caldă și sunt 
minimalizate cheltuielile de asigurare cu energie. Potrivit primarului Lucica Guștiuc, energia 
soarelui reprezintă o modalitate de a face economii de circa 20 mii lei lunar.

Data: 12 noiembrie
Locația: Primăria comunei Cotul Morii, raionul Hâncești

CONTACTE:
Comuna Cotul Morii, raionul 
Hâncești
Tel: (0269) 77 536/38
E-mail: primaria.cotulmorii@
mail.ru 
Primar: Lucica Guștiuc

Optimizările bine gândite aduc beneficii 
comunităților
Primăria comunei Cruzești din municipiul Chișinău a găsit 
o soluție optimă pentru a putea salva școala și grădinița din 
localitate și anume au comasat aceste două instituții deschi-
zând complexul educațional grădiniță-gimnaziu. Astfel, 100 
de elevi și 65 de copii din Cruzești învață într-o clădire nouă 
și modernă. Prin urmare, la etajul întâi se află grădinița, iar 
la etajul doi al instituției au fost deschise clasele gimnaziale, 
după ce o parte din sălile mari de studiu au fost micșorate. 

„Datorită acestui proiect clădirea gimnaziului a fost repara-
tă, termoizolată și modernizată. Dacă înainte era frig iarna, 
inclusiv din cauza sistemului de încălzire, acum totul a fost 
renovat și au fost instalate calorifere conform standardelor. 
Ca rezultat, peste 170 de copii din comunitate își pot desfășu-
ra în continuare activitatea, în siguranță, aproape de casă, iar 30 de persoane își continuă munca în 
localitate”. (Violeta Crudu, primarul comunei Cruzești)

Data: 14 noiembrie
Locația: Primăria comunei Cruzești, municipiul Chișinău

CONTACTE:
Satul Cruzești, str. Teilor 24, 
mun. Chișinău
Tel: (022) 419 888
Website: http://www.cruzesti.
md/ 
E-mail: primariacruzesti@
yahoo.com 
Primar: Violeta Crudu

Călărași se mândrește cu cea mai energo-
eficientă grădiniță din țară 
Inaugurată în iunie 2017, grădinița „DoReMicii” este prima 
grădiniță de tip energo-eficient din ţara noastră. Instituția 
reprezintă un exemplu de respectare a normelor europene 
de mediu și de eficiență energetică. Datorită tehnologiilor 
inovative, panourilor solare instalate, pompelor geotermale 
și termopanelor de ultimă generaţie, costurile anuale de în-
treţinere a grădiniței sunt fi cu 90% mai mici decât ale unei 
clădiri similare. Grădinița „DoReMicii” are o suprafață de 
1 100 metri pătraţi și este frecventată de peste 127 de copii, 
inclusiv cu vârste de până la 3 ani.

Tot în anul 2017 și-a redeschis ușile și Muzeul de Istorie și 
etnografi e din orașul Călărași. Clădirea, care datează din 
anul 1945, a fost renovată complet în cadrul proiectului regional „Valorificarea potențialului turistic 
al regiunii de centru a Republicii Moldova”. Ca rezultat, a fost revitalizată clădirea de importanță 
arhitectural-istorică și  promovate obiectele incluse în traseul turistic din regiunea de centru. Fondat 
în anul 1967, muzeul a adunat în patrimoniul său peste 4000 de exponate, cele mai vechi datând 
cu perioada paleolitică și neolitică. Aici pot fi admirate și colecţii excepţionale de port popular, de 
covoare tradiţionale moldovenești din sec. XIX–XX.

Data: 16 noiembrie
Locația: Primăria orașului Călărași

CONTACTE:
Orașul Călărași, str. M.Eminescu 19
Tel: (0244) 22 773
Website: http://www.calarasi-
primaria.md
E-mail: info@calarasi-primaria.md
Primar: Nicolae Melnic



Servicii publice de calitate pentru locuitori
Cu suportul băștinașilor, în orașul Telenești a fost creat un 
complex sportiv multifuncțional. Complexul sportiv în aer 
liber construit în zona de sud a orașului include un teren de 
minifotbal, teren de baschet și volei. Complexul are o supra-
față de aproximativ 1 700 metri pătrați, fiind și cel mai mare 
teren sportiv din oraș. Prin urmare, cei 8 600 de locuitori ai 
orașului, inclusiv 700 de elevi de la gimnaziul „Mihai Emi-
nescu” și 120 de copii de la școala sportivă au acum acces la 
servicii sportive de calitate. 

Tot în orașul Telenești a fost recent inaugurată stația de 
epurare a apei uzate care nu permite poluarea mediului. 
Proiectul a vizat construcția unei stații de epurare moderne în oraș, cu o capacitate de 700 m3/zi; 
extinderea și reabilitarea infrastructurii de canalizare prin construcția a 18 km de rețele în satele 
Mihalașa, Mihalașa Nouă și Inești a aceluiași raion, precum și construcția a trei stații de pompare 
în orașul Telenești și satul Inești. Noua stație de epurare a apei este dotată cu echipamente de ultima 
generație, iar toate lucrările au fost efectuate la standarde europene.

Data: 1 noiembrie
Locația: Primăria orașului Telenești

CONTACTE:
Orașul Telenești, str. 31 August 8
Tel: (0258) 22 530
Website: http://www.primariate-
lenesti.md
E-mail: primariatelenesti@
gmail.com 
Primar: Vadim Lelic

Implicare locală pentru dezvoltare comunitară 
Cu scopul de a spori nivelul participării civice şi a bu-
nei guvernări la nivel local printr-o cooperare efi cientă 
dintre reprezentanţii societăţii civile, sectorului public 
şi privat implicaţi în dezvoltare locală, autoritățile pub-
lice locale și comunitățile din patru localități ale raio-
nului Strășeni (satele Vorniceni, Dolna și comunele 
Lozova și Micleușeni) și-au unit eforturile și au creat 
în anul 2017 Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Plaiul 
Codrilor”.  

Obiectivele GAL includ dezvoltarea unui mediu de 
afaceri competitiv; revitalizarea comunităților și îm-
bunătățirea calității vieții; promovarea identității lo-
cale. GAL este „motorul” de funcţionare în cadrul 
abordării LEADER (Legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale). Dacă în anul 
2017 Grupul de Acțiune Locală din raionul Strășeni a implementat cinci proiecte, în prezent sunt 
implementate nouă proiecte cu un buget total de peste 350 mii lei.

Data: 6 noiembrie
Locația: Grupul de Acțiune Locală „Plaiul Codrilor”

CONTACTE:
Satul Vorniceni, str. Sfatul Țării 6, 
raionul Strășeni
Tel: (0237) 46 290
Website: https://www.facebook.
com/Plaiul.Codrilor/ 
E-mail: plaiulcodrilor@gmail.com 
Manager GAL: Viorica Mămăligă

Data:  30 octombrie
Locația:  Primăria satului Varnița, raionul Anenii Noi

Varnița – capitala tineretului și a regelui suedez 
Carol al XII-lea
Satul Varnița este unica localitate rurală din Moldova cu ti-
tlul de Capitală a Tineretului  În anul 2017, satul Varnița din 
raionul Anenii Noi a beneficiat de un program diversificat 
în cadrul a 38 de activități de valorificare a potențialului ti-
nerilor, promovarea voluntariatului, dar și dezvoltarea loca-
lităților din raionul Anenii Noi, inclusiv regiunea transnis-
treană prin implicarea activă a tinerilor. Scopul programu-
lui „Capitala Tineretului” constă în crearea oportunităţilor 
de dezvoltare multilaterală a tinerilor și participării acestora 
în viaţa economică, socială și culturală locală și naţională. 

Și pentru că ruinele palatului în care a trăit regele Carol al XII-lea al Suediei au fost descoperite în 
Varnița, Primăria satului, împreună cu Muzeul Național de Istorie și Asociația obștească „FEMEIE. 
SPERANȚĂ. VIITOR” au decis să conserveze situl istoric al regelui suedez, inclusiv să restaureze 
monumentul lui. Potrivit arheologilor, în urma săpăturilor a fost scoasă la suprafaţă temelia unei 
clădiri din cele șase care au fost construite în secolul 18. 

CONTACTE:
Satul Varnița, str. Tighina 64, 
raionul Anenii Noi
Tel: (0265) 46 236
Website: www.varnita.md
E-mail: primaria-varnita@mail.ru
Primar: Alexandr Nichitenco

Transparența face diferența!
Orașul Ialoveni a devenit mai deschis mulțumită unui 
grant oferit în anul 2016 de Programul Națiunilor Unite, 
care a permis transmiterea online a ședințelor Consiliului 
orășenesc pe http://ialoveni.md/. Astfel, toți cetățenii 
orașului acum posibilitatea să vizioneze, în timp real, 
cum se desfășoară dezbaterile și cum se iau deciziile la 
nivelul legislativului local. La rândul lor, specialiștii din 
cadrul Primăriei s-au obișnuit să desfășoare consultări 
publice pe diverse probleme, implicând cetățenii. 
Ședinţele difuzate online pe pagina oficială a primăriei 
sunt urmărite de 60% din ialoveni și au peste 6 000 de 
vizualizări. 

„Elementul inovativ este posibilitatea de a transmite informația imediat către un număr mare de 
persoane din toate colțurile lumii asigurând astfel o transparență maximă și diseminare a informației 
referitoare la activitatea primăriei”. (Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni)

Data: 27 octombrie
Locația: Primăria orașului Ialoveni

CONTACTE:
Orașul Ialoveni, str. Alexandru 
cel Bun 45
Tel: (0268) 22 484
Website: www.ialoveni.md
E-mail: primaria.ial@mail.md
Primar: Sergiu Armașu

Crihana muzeistică și turistică
Turiștii curioși să vadă unelte strămoșești, obiecte vechi 
de cult și tradiționale pot veni la Muzeul de istorie, arhe-
ologie și antropologie din satul Crihana Veche, raionul 
Cahul. Toate exponatele din muzeu au fost găsite în situl 
arheologic de pe teritoriul localităţii sau au fost aduse de 
locuitorii din sat. Muzeul a fost amenajat într-o locuinţă 
veche din localitate care a fost renovată din banii alocaţi 
de autoritatea publică locală și din donaţiile oamenilor 
din sat. 

De asemenea, pentru valorificarea patrimoniului cultu-
ral-istoric al localității, a fost editată o monografie a sa-
tului Crihaha Veche, efectuate săpături arheologice, creat 
fondul fotografic comunitar în cadrul Bibliotecii publice 
și instituit Festivalul local al tradiţiilor și obiceiurilor de 
iarnă „Capra, Turca, Breaza”.

Data: 5 noiembrie
Locația: Primăria satului Crihana Veche, raionul Cahul 

CONTACTE:
Satul Crihana Veche, stradela 
Unirii 6, raionul Cahul
Tel: (0299) 72 215
E-mail: primariacrihanaveche@
gmail.com
Primar: Rodica Cucereanu

Investiția în cultură înseamnă investiția în 
cetățeni!
Pentru că în orașul Vadul lui Vodă nu exista un local 
amenajat pentru organizarea evenimentelor culturale, 
Primăria localității a decis să construiască un centru 
modern de agrement. Astfel, la primul nivel al centru-
lui găsim Muzeul de istorie și etnografie al orașului și 
centrul de agrement pentru tineri, iar la parter este am-
plasată sala de  festivităţi cu suprafaţa 334,5 m2, sala 
de conferinţă, bufetul și birourile pentru specialiști. Ca 
rezultat, în comunitate au fost create condiţiile pentru 
participarea la evenimentele culturale pentru 6 200 de 
persoane. În perioada 2016-2017, la Casa de Cultură din 
orașul Vadul lui Vodă au fost organizate aproximativ 20 
de concerte.

Data: 8 noiembrie
Locația: Primăria orașului Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău

CONTACTE:
Orașul Vadul lui Vodă, strada 
Ștefan cel Mare 60, mun. Chișinău
Tel: (022) 416 382
Website: http://vaduluivoda.md/ 
E-mail: aplvadulluivoda@gmail.
com 
Primar: Iuri Onofriiciuc


