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ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova

Schimb de experienţă și bune practici
ZIUA UȘILOR DESCHISE

Pentru a afla 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 Autorităților Publice Locale din Moldova 
este implementat de către IDIS „Viitorul” cu susținerea financiară a Consiliului 

Europei. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele 
practici printre autoritățile publice locale din Republica Moldova, 

contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

27 octombrie – 15 noiembrie 2019

Educație de calitate – o prioritate pentru 
comunitatea din Mateuți 
Grădinița „Steluța” din satul Mateuți, raionul Rezina, s-a trans-
format într-o instituție model, după ce a fost renovată cu bani 
din România în anul 2018. Datorită suportului financiar oferit 
de Guvernul României, grădinița cu o vechime de 50 de ani a 
fost reconstruită și astăzi dispune de sală de activități sau odihnă, 
grup sanitar pentru copii, vestiare, cabinet medical, bloc alimen-
tar, oficiu alimente, centrală termică, spălătorie și depozitări rufe, 
birou educatori și directori. Grădinița este asigurată permanent 
și cu apă caldă mulțumită celor cinci panouri solare instalate cu 
suportul PNUD Moldova. Actualmente, grădinița este frecventa-
tă de 120 de copii.

„Prin reconstrucția clădirii grădiniței am reușit să îmbunătățim calitatea infrastructurii sistemului de 
educație preșcolară din localitate, adresându-ne nevoilor de bază ale copiilor și permițându-le să-și va-
lorifice potențialul în pregătirea pentru un start bun la școală și în viață.” (Angela Ursachi, primarul 
satului Mateuți)

Satul Mateuți, str. Mihai 
Eminescu 2, raionul Rezina
Tel: (0254) 43 236
E-mail: primaria@mateuti.md,  
          ursachi.angela@gmail.com
        Primar: Angela Ursachi

Contacte :

O nouă viață pentru bătrânii singuratici din Găgăuzia
O nouă viață și o bătrâneţe mai liniștită pentru persoanele 
în etate din satul Copceac, dar și pentru cei din raioanele 
Taraclia și Ceadîr-Lunga. Bătrânii rămași fără îngrijire și cei 
singuratici își găsesc un adăpost la centrul social „Bătrânețe 
liniștită”, deschis în 2018. Astfel, cel puțin 22 de vârstnici 
peste 57 de ani au acces anual la servicii sociale de cea mai 
înaltă calitate și în funcție de nevoile personale ale fiecăruia: 
cazare, alimentație, servicii socio-medicale, activități ocu-
paționale și de agrement. De asemenea, prin intermediul 
centrului social au fost create 10 locuri de muncă. Proiectul 
este un rezultat al eforturilor autorităţilor locale și Uniunii 
Europene, prin Programul SARD. 

„Satul Copceac are 10 151 locuitori, iar populația în vârstă reprezintă 987 de persoane, dintre care 10% 
din ei au rămas fără suport din partea rudelor și prietenilor. Anume această problemă am rezolvat-o 
prin intermediul centrului social pentru bătrânii singuratici.” (Oleg Garizan, primarul satului Copceac)

Satul Copeac, str. Lenin 124,  
r-nul Ceadîr-Lunga, UTAG
Tel: (0294) 50 236
Website: www.copceac.md 
E-mail: primaria_copceac@mail.ru  
        Primar: Oleg Garizan

Contacte :

Data: 14 noiembrie
Locația: Centrul social „Bătrânețe liniștită”, satul Copceac, 
raionul Ceadîr-Lunga, UTAG

Implicare locală pentru o comunitate 
incluzivă la Mănoilești
Locuitorii comunei Mănoilești au unde să se odihnească și 
participa la evenimentele culturale. Și asta mulțumită grupu-
lui de inițiativă „Viitorul”, dar și altor actori comunitari care 
au reușit să implementeze cu succes un nou proiect finanțat 
de Fundația Comunitară Ungheni. Astfel, în preajma bisericii 
din sat a fost construit un foișor, au fost instalate bănci, coșuri 
de gunoi, un scrânciob, nisipieră pentru copii, au fost create 
zone verzi și plantate flori. În zona de odihnă sunt organizate 
expoziții cu lucrările meșterilor din sat, master-class-uri și 
alte evenimente culturale.

Integrarea copiilor cu nevoi speciale în școli obișnuite, dar 
și în comunitate este o provocare pentru societate. Nu și pentru gimnaziul din Mănoilești. Gim-
naziul unde învață astăzi 300 de elevi, dintre care 25 copii cu CES, este unica instituție din raionul 
Ungheni care corespunde standardelor privind accesul peroanelor cu dizabilități.

Data: 12 noiembrie
Locația: Primăria comuna Mănoilești, raionul Ungheni

Satul Mănoilești, raionul Ungheni
Tel: (0236) 73 504
Website: www.comuna. 
                manoilesti.md   
E-mail: primariamanoilesti@ 
              gmail.com 
        Primar: Valentina Grosu

Contacte :

Data: 15 noiembrie
Locația: Grădinița „Steluța” din satul Meteuți, raionul Rezina



Centrul de artizanat – zestrea satului Pelinia 
40 de meșteri populari din satul Pelinia practică meșteșugu-
rile specifice zonei la centrul de artizanat și confecționare a 
costumelor tradiționale – „Zestrea”. Centrul este amplasat în 
incinta Casei de Cultură și are o suprafață de 240  m2. Aces-
ta a fost creat pentru a răspunde nevoilor localnicilor deja 
implicați în confecționarea de covoare, haine, încălțăminte 
și alte accesorii tradiționale. Centrul de artizanat creează 
oportunități de angajare și contribuie la promovarea imagi-
nii localității și a tradițiilor din nordul Moldovei, atât în țară, 
cât și peste hotare. Crearea centrului de artizanat a fost posi-
bilă grație suportului financiar oferit de Guvernul Elveției în valoare de 25 mii dolari, complementat 
de aportul autorităților locale (3 000 dolari) și contribuțiile băștinașilor (2 500 dolari). 

„Pelinia are o cultură bogată și oameni talentați, care încă mai păstrează îndeletnicirile rămase din 
străbuni. Activitățile centrului de artizanat au create premisele necesare pentru organizarea festiva-
lului portului popular și promovarea tradițiilor locale.” (Titus Sărăteanu, primarul satului Pelinia)

Tradiții autentice la Răuțel
Zilnic, 40 de copii de toate vârstele din satul Răuțel învață din 
secretele artei meșteșugărești: prelucrarea artistică a lemnului, 
pirogravura, broderie, croșetat și împletitul în fibre vegetale, 
în cadrul Centrului de meșteșuguri tradiționale din satul 
Răuțel. Centrul este o soluție de valorificare a patrimoniului 
cultural și asigură transmiterea acestor deprinderi tinerei 
generații. Astăzi, Centrul de meșteșuguri din Răuțel a devenit 
o atracție turistică prin preluarea meșteșugului de generația 
tânără, astfel asigurând conservarea tradițiilor meșteșugărești 
și promovarea valorilor culturale tradiționale. Centrul de 
meșteșuguri tradiționale din Răuțel a fost deschis în 2018. 

„Având în vedere că în satul Răuțel trăiesc doi meșteri populari cu renume (Dumitru Muruzac și 
Vera Muruzac), s-a decis înființarea unui centru de meșteșuguri pentru ca ei să poată transmite arta 
meșteșugurilor tradiționale. Este unica instituție de învățământ extrașcolar al cărei fondator este 
Consiliul local, deschisă în localitate rurală, axată pe arta meșteșugurilor tradiționale. Pe lângă Centrul 
de meșteșuguri punem și baza Muzeului lemnului cioplit.” (Tudor Istrati, primarul satului Răuțel)

Data: 27 octombrie
Locația: Centrul de meșteșuguri tradiționale, satul Răuțel, raionul Fălești

Ornamentele tradiționale – cartea de vizită  
a satului Slobozia Mare
Pentru a promova valorile locale, a păstra tradițiile și atrage 
turiștii, comunitatea din satul Slobozia Mare a creat scena de 
vară rustică „Popas la poarta Horelor”, ornamentată într-un 
mod unic cu ornamente tradiționale locale specifice zonei 
Lunca Prutului de Jos. Ornamentele în lemn au fost colecta-
te și preluate de la casele bătrânești. Elementele tradiționa-
le ornamentate promovează valorile locale, iar pe scena de 
vară sunt organizate diferite evenimente culturale. Totodată, 
Muzeul satului și-a îmbunătățit colecția de fotografii și ma-
teriale legate de ornamentele populare autohtone. 

„Practica noastră este deosebită pentru că a fost implementată în cadrul Grupului de Acțiune Locală 
(GAL) „Lunca Prutului de Jos”. Astfel, am imortalizat într-un cadru rustic, pe un perete revitalizat 
acele ornamente și motive locale care ne reprezintă și cu care ne identificăm ca neam”, povestește 
primarul satului Slobozia Mare, Valentina Carastan.

Data: 8 noiembrie
Locația: Primăria satului Slobozia Mare, raionul Cahul

Satul Pelinia, raionul Drochia
Tel: (0252) 58 236
Website: www.pelinia.md  
E-mail: primpelinia@gmail.com 
         Primar: Titus Sărăteanu

Contacte :

„Dor de Codru” 
Trei sate din centrul Moldovei s-au unit că să creeze tra-
seul turistic „Dor de Codru”, inaugurat în noiembrie 2018. 
Vizitatorii pot trece pe la Ciorești, Dolna și Micleușeni ca 
să admire locuri pitorești, frumusețea Codrilor și lucrările 
meșterilor populari. De asemenea, își pot lua un răgaz la 
pensiunile din zonă. Prin urmare, mai multe locuri pito-
rești, codri seculari, meșteri populari și pensiuni agro-tu-
ristice sunt printre cele 20 de obiective incluse în traseu. 
Proiectul a fost realizat cu suportul financiar al guvernului 
Elveţiei, autorităţile locale și băștinași.

„În zona Codrilor există mai multe vestigii istorice și locaţii 
turistice naturale care ar putea servi drept bază pentru trasee turistice atractive, aducătoare de veni-
turi și faimă localităților din zona de codru. Unele din aceste locaţii au fost parţial valorificate, iar alte-
le se mai află în așteptarea unor proiecte investiţionale în domeniul turismului. Dorul de plaiul de co-
dru unde s-au născut și au copilărit băștinașii poate și trebuie să fie alinat prin crearea în localitățile de 
origine a unor condiţii de sejur și recreere în sânul naturii.” (Valeriu Guțu, primarul satului Ciorești)

Data: 8 noiembrie
Locația: Primăria comunei Ciorești, raionul Nisporeni

Satul Ciorești, str. Ștefan cel  
Mare 1, raionul Nisporeni
Tel: (0264) 45 236
Website: www.cioresti.md
E-mail: pcioresti@mail.ru 
        Primar: Valeriu Guțu

Contacte :
Satul Răuțel, raionul Fălești
Tel: (0259) 54 236
Pagină de Facebook:  
     @mestesugurirautel
E-mail: primaria.rautel@mail.ru
        Primar: Tudor Istrati

Contacte :

Transparență și servicii publice mai aproape de 
cetățenii din Cimișlia
Specialiștii de la Primăria orașului Cimișlia verifică încadrarea 
în spațiu a terenurilor din conturul orașului mulțumită unui 
aparat GPS pentru măsurări terestre. Aparatul, achiziționat în 
2018, soluționează cererile care vin în adresa autorității publice 
locale privind amplasarea bunurilor imobile. 

Pentru a îmbunătăți și diversifica comunicarea cu cetățenii, Pri-
măria orașului Cimișlia a decis să instaleze pe clădirea primăriei 
un sistem portavoce. Sistemul difuzează toate anunțurile publi-
ce în format audio, iar la necesitate, sistemul poate fi instalat pe 
orice automobil ca informația de interes public să fie difuzată nu 
doar în orașul Cimișlia, ci în toate localitățile din componența orașului. Materialele audio sunt realizate, 
redactate și difuzate de specialistul relații publice din cadrul Primăriei. Drept rezultat, cetățenii sunt mai 
informați, mai implicați și mai activi la diversele evenimente pe care le organizează Primăria orașului 
Cimișlia.

Data: 6 noiembrie
Locația: Primăria orașului Cimișlia

Orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt 14
Tel: (0241) 22 187
Website: www.cimislia.md
E-mail: primariacimislia@ 
              gmail.com 
       Primar: Gheorghe Răileanu

Contacte :
Satul Slobozia Mare, strada 
Ulița Mare, raionul Cahul
Tel: (0299) 61 236
Website: 
www.primariasloboziamare.md 
E-mail: slobozia_mare@mail.ru
      Primar: Valentina Carastan

Contacte :

Data: 30 octombrie
Locația: Centrul de artizanat și confecționare a costumelor tradiționale – 
„Zestrea”, satul Pelinia, raionul Drochia

Trotuare sigure la Ciuciulea
Cei 3 500 de locuitori ai satului Ciuciulea se deplasează în sigu-
ranță spre toate instituțiile publice din localitate după ce, cu su-
portul băștinașilor și a administrației locale, a fost pavat un trotu-
ar de 1 km. Trotuarul pavat se află chiar pe strada principală din 
sat, zona unde se circulă cel mai mult și sunt situate principalele 
instituții din localitate: stația auto, gimnaziul, primăria, oficiul 
poștal, piața, grădinița, centrul de sănătate, școala profesională 
și cimitirul. 

„Proiectul a constituit un exercițiu de mobilizare a tuturor locuitorilor 
satului Ciuciulea și a băștinașilor de a soluționa în comun problemele din localitate. De asemenea, realizarea 
acestui proiect a trezit în sufletele ciuciulenilor dorul de casă, amintiri din copilăria petrecută la sat, școala de 
altă dată și grădina zoologică din sat, care rămâne o perlă în inimile noastre..” (Ilie Calistru, primarul satului 
Ciuciulea)

Data: 1 noiembrie
Locația: Primăria satului Ciuciulea, raionul Glodeni

Satul Ciuciulea, raionul Glodeni
Tel: (0249) 79 236
E-mail: primaria@inbox.ru 
         Primar: Ilie Calistru

Contacte :


