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Prefaţă

Problema principală pe care trebuie să o depăşească comunităţile din Republi-
ca Moldova ţine de lipsa de investiţii şi capital în sectorul productiv şi cel a servicii-
lor. Necesitatea de capital  rezidă din insufi cienţa propriilor economii locale, care ar 
permite soluţionarea avalanşei de probleme comunitare. Nevoia de capital pentru 
refacerea economică este amplifi cată şi de tehnologiile depăşite şi învechite, dar 
care încă se utilizează pe larg de către oamenii de afacere din localităţile noastre. 
De altfel, în majoritatea planurilor strategice de dezvoltare locală, autorităţile locale 
a comunităţilor din municipiul Chişinău, consideră în calitate de priorităţi fundamen-
tale, retehnologizarea întreprinderilor existente şi susţinerea producătorilor locali. 
Se ştie foarte bine că investiţiile străine directe, reprezintă atât prin formă cât şi 
prin conţinut, o manifestare a relaţiilor economice şi de cooperare internaţională.  
Globalizarea problemelor economice şi ale fl uxurilor capitalurilor fi nanciare, face 
ca activitatea de investiţii să aibă un caracter internaţional, cu implicarea actorilor 
din toate economiile naţionale. Din acest punct de vedere, vis-a-vis de procesul 
investiţional, este şi fi resc să apară atât interese comune cât şi, în anumite cazuri, 
unele divergenţe între oamenii de afaceri.  În acest sens, pentru comunităţile din 
municipiu  este vitală atragerea investiţilor şi direcţionarea lor spre realizarea unor 
scopuri majore: efi cientizarea serviciilor publice, relansarea economică locală, im-
pulsionarea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii, deschiderea noilor întreprin-
deri etc.  Autorităţile locale interesate în atragerea investiţiilor, trebuie să ştie exact 
ce pot propune investitorilor. Care sunt avantajele comparative? În opinia noastră, 
comunităţile din municipiul Chişinău sunt avantajate de:

poziţia geografi că favorabilă şi apropierea de municipiul Chişinău;
asigurarea cu gaz a localităţilor în proporţie de 80%-100%;
electrifi carea în proporţie de 100%;
 telefonizarea localităţilor 90%-100%;
accesul la telefonie mobilă şi internet -100%;
căile de transport relativ bune;
apropierea de gara feroviară şi aeroportul Chişinău;
 forţa de muncă relativ ieftină;
potenţialul intelectual avansat al cetăţenilor;
disponibilitatea autorităţilor publice locale de-a conlucra şi de-a oferi sprijin 

investitorilor;
 faptul că se afl ă la întretăierea celor mai semnifi cative căi comerciale euro-

asiatice;

Dar unde se poate de investit? Care sunt domeniile prioritare? Din acest punct 
de vedere vom evidenţia acele domenii care, în linii mari, pot schimba situaţia so-
cio-economică în comunităţi:



• agricultura ecologică;
• prelucrarea produselor agricole;
• agroturismul;
• sfera serviciilor publice şi comerciale;
• termoizolarea modernă a clădirilor publice;
• prelucrarea deşeurilor menajere şi bio-degradabile;
• retehnologizarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
• reînnoirea reţelelor de apeduct şi de încălzire;
• construcţia centralelor termice de sector;
• energia regenerabilă;
• constituirea centrelor şi zonelor de agrement;
• efi cientizarea iluminatului public;
• efi cientizarea transportului urban şi interurban;

Unele comunităţi ne demonstrează că şi în condiţiile existente pot atrage inves-
tiţii şi, în felul acesta, rezolvă unele din cele mai stringente probleme socio-econo-
mice ale localităţilor. Aproape în fi ecare localitate se pot identifi ca exemple de suc-
ces: instituţii publice contemporane, şcoli renovate, drumuri asfaltate, agricultură 
modernă, comerţ civilizat etc.  Dar, evident, mai este foarte mult de realizat.   

Chiar dacă, în ghidul respectiv, nu sunt incluse proiecte inter-comunitare, 
aceasta nu înseamnă că ele nu pot fi  elaborate şi dezvoltate. IDIS „Viitorul” întot-
deauna a favorizat  cooperarea intercomunală, asocierea autorităţilor locale privind 
efi cientizarea prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice, inclusiv moderniza-
rea şi reabilitarea infrastructurii existente.

Această viziune din punctul nostru de vedere facilitează şi stimulează atrage-
rea companiilor internaţionale cât şi a fondurilor de investiţii atât de necesare pentru 
modernizarea şi europenizarea Republicii  Moldova. 

Prezentul ghid îşi propune să furnizeze informaţii relevante potenţialilor inves-
titori vis-a-vis de posibilităţile de a investi în comunităţile din municipiul Chişinău. 
Ghidul respectiv îşi propune să fi e accesibil unei audienţe destul de vaste şi tot 
odată să ofere unele idei de proiecte investiţionale, care i-ar interesa pe potenţialii: 
investitori particulari, donatori externi, consultanţi specializaţi, companii internaţio-
nale, fonduri de investiţii etc. 

Rezolvarea unei probleme semnifi cative la nivel local, atrage după sine conse-
cinţe pozitive imediate: încredere şi speranţe, îmbunătăţirea calităţii vieţii, cultivarea 
unui sentiment de satisfacţie, certitudinea că lucrurile se pot mişca spre bine. Şi 
acest lucru înseamnă foarte mult pentru toţi oamenii de bună credinţă. 

Liubomir CHIRIAC,
Director executiv,

IDIS „Viitorul”
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1 Denumirea 
localităţii com. Băcioi 

2 Populaţia Bărbaţi
5395

Femei
5486

Total
10 783 

3 Numărul de 
gospodării

Băcioi – 2546 gospodării casnice;
Brăila – 260 gospodării casnice;
Străisteni – 163 gospodării casnice;
Frumuşica – 172 gospodării casnice;
Total gospodării casnice – 3141.

4 Distanţa până la 
Chişinău

 15 km 

5 Infrastructura 
tehnică

- asigurare cu gaz - 57,3% (1800 case asigurate cu gaz centra-
lizat); 

- apă şi canalizare 86 %;
- o staţie de epurare (nu este fi nalizată);
- gunoişti autorizate 0, neautorizate 2; 
- drum asfaltat 5% (total 574 km, cu acoperire rigidă 24 km, re-

parate sau construite în ultimii 5 ani 20 km);
- telefonizare 90 %.

6 Infrastructura 
socială

- instituţia de învăţământ:
Şcoala primară nr 101 – 368 elevi; 
Liceul teoretic “Grigore Vieru” – 727 elevi;
Gimnaziu din s. Brăila – 96 elevi; 
- casa de cultură – nefi nisată (la indicaţia Ministerului Culturii 

al Moldovei a fost înaintat formularul de solicitare a fi nanţării 
nerambursabile şi rambursabile pentru crearea Centrului de 
Cultură şi Agrement. Bugetul total al investiţiei preconizate 
este de 3,6 mln euro);

- Grădiniţe – 2; 
Grădiniţa Brăila 45 – 45 copii;
Grădiniţa 101 - 55 copii; 
Grădiniţa 171 – 55 copii;
Grădiniţa 176 – 186 copii; 

- azil pentru bătrâni – nu este aplicabilă;
- punct medical - IMSP Centrul de Sănătate;
- ,,Comservice”, - alimentarea cu apă potabilă şi colectarea de-

şeurilor comunale, lucrări de salubrizare.

7

Specializarea 
economică 
(agricultură, turism, 
industria uşoară 
etc.)

Sectorul de bază al economiei este agroindustrial. Ramurile prin-
cipale în dezvoltarea acestui sector sunt pomicultura (14,1%) 
şi viticultura (39,6%). O atenţie deosebită este acordată şi 
agrotehnicii.
Zootehnica fi ind specializată în perspectiva creşterii vitelor 
mari cornute pentru lapte şi carne. 

Profi lul localităţii Băcioi11
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8 Cei mai importanţi 
agenţi economici

1) oloiniţe – 1;
2) mori – 1;
3) fabrici de vin – 1;
4) numărul întreprinderilor agricole: 10-50 ha – 2, mai mult de 

50 ha – 3;
5) numărul întreprinderilor comerciale, magazine – 35;
6) cooperative agricole de producere – 1;
7) cafenele, cantine – 1;
8) baruri – 2;
9) staţii de alimentare cu combustibil – 3;
10) hotele – 1;
11) servicii de reparaţii auto – 3;
12) reparaţii electrocasnice – 1;
13) frizerii – 3. 

9 Suprafaţa de teren

- arabil 3285 ha;
- păşuni 170 ha;
- vii 609 ha;
- livadă 612 ha;
- păduri 377 ha.

10

Potenţialul turistic 
al comunei 
(muzeu, pensiuni, 
biserici, mănăstiri, 
monumente etc.)

În 1867 în Băcioi a fost construită biserica Sf. Apostoli Mihail şi 
Gavriil care activează până în la momentul de faţă.

Actualmente Băcioiul este o comună foarte importantă cu un 
potenţial turistic atractiv datorită apropierii de capitală şi fi ind 
aşezată pe 7 coline pitoreşti: Cornişor, Frumuşica-Oana, Hlobeni, 
Hamzeu, Moluşteni, Silăşteni şi Străisteni.

11

Cele mai 
semnifi cative 
proiecte 
implementate

Actualmente este în perioada de derulare proiectul „Amelio-
rarea managementului vegetaţiei forestiere şi a pajiştilor comu-
nale din cadrul primăriei Băcioi” fi nanţarea nerambursabilă este 
prevăzută din cadrul Programului de Susţinere a Comunităţilor, 
Grantul TF 093088 “Programul de susţinere a comunităţilor pen-
tru managementul durabil şi integrat al pădurilor şi sechestrarea 
carbonului prin împădurire”

Costul total al proiectului: 216 413,00 MDL;
Suma solicitată: 178 575,00 MDL;
Contribuţia locală: 37 838,00 MDL;
Perioada implementării: aprilie 2011 – decembrie 2012;
Activităţile preconizate sunt: efectuarea lucrărilor de împădu-

rire a 30 ha şi întreţinerea/îngrijirea a 10 ha de pajişti comunale 
prin fertilizare. 

12 Datele de contact 
ale primăriei

numele, prenumele primarului: Vitalie Şalari
numele prenumele viceprimarilor: Nani Vasile
tel.:+ 373 22 383 236
fax.:+ 373 22 381 846
e-mail: Primaria.Bacioi@gmail.com 
web site: www.bacioi.md 
adresa poştală: mun. Chişinău, com. Băcioi, str. Independenţei 

nr.125, MD -2047

Profilul localităţii Băcioi
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Nr. 1

Denumirea proiectului:
Consolidarea capacităţii de asigurare 
a unei funcţionări optime a aparatului 
administrativ public al primăriei Băcioi 

Tipul proiectului:
Logistic şi management

Descrierea succintă a proiectului: 
Implementarea sistemului de management corporativ în ce priveşte acordarea serviciilor 

administrative şi publice comunitare în conformitate cu standardele internaţionale ISO 
9001:2000, prin aplicarea metodelor şi practicelor performante de efi cacitate maximă 
pentru asigurarea unei funcţionări optime a aparatului administrativ cu cheltuieli reduse. 

Rezultatul scontat:
1) obţinerea certifi catului conform condiţiilor ISO 9001:2000;
2) creşterea nivelului de satisfacţie al populaţiei în ce priveş-

te acordarea serviciilor de administrare publică locală;
3) realizarea planului strategic de acţiuni comunitare în ter-

menii stabiliţi de administrare durabilă;
4) atragerea de fonduri şi investiţiilor pentru dezvoltarea 

locală;
5) reducerea cheltuielilor administrative;
6) protejarea şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;
7) renovarea infrastructurii.

Benefi ciarii:
1) populaţia locală;
2) agenţii economici din 

localitate;
3) persoanele fi zice şi juridice;
4) instituţiile de învăţământ;
5) organizaţiile 

nonguvernamentale.

Actorii interni si externi interesaţi în realizarea proiec-
tului:

1) autorităţile publice ale municipiului Chişinău;
2) reţeaua de asigurare şi certifi care internaţională;
3) parteneri locali şi de peste hotare.

Potenţialii fi nanţatori:
1) organizaţii fi lantropice din Uni-

unea Europeană;
2) fonduri şi fundaţii din alte sta-

te;
3) resurse locale şi extrabuge-

tare.
Premisele de realizare a proiectului: 
1) asigurarea populaţiei cu servicii publice locale de cali-

tate; 
2) funcţionarea optimă a aparatului administrativ;
3) folosirea raţională a mijloacelor materiale şi funciare;
4) corespunderea funcţionării organelor administrative 

publice conform cerinţelor sociale. 

Factorii de risc privind realiza-
rea proiectului:

1) mijloacele restrânse fi nanci-
are; 

2) lipsa experienţei în ce priveşte 
implementarea managementu-
lui administrativ corporativ;

3) lipsa de investiţii în infrastruc-
tura locală.

Sursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 25 000 Euro.
Persoana de contact: Sergiu Galitchi; tel: 078023844; e-mail: RITPMOLDOVA@mail.ru
Perioada de realizare a proiectului: 3 ani Rentabilitatea şi efi cienţa pro-

iectului după realizare: 
1) asigurarea de mai departe a 

funcţionării serviciilor publice 
în conformitate cu cerinţele 
ISO 9001-2000;

2) renovarea infrastructurii locale;
3) implicarea tuturor angajaţilor 

primăriei la îmbunătăţirea şi 
supravegherea continuă a cali-
tăţii serviciilor administrative. 

Proiectele localităţii Băcioi
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Nr. 2

Denumirea proiectului:
Crearea unui Centru practico - 
educativ de creştere a vegetaţiei 
în sere 

Tipul proiectului:
socio-economic

Descrierea succintă a proiectului: 

Companiile specializate în producerea leguminoaselor există pe piaţă, dar aportul lor în sati-
sfacerea pieţei interne este nesemnifi cativ. Cele specializate în creşterea producţiei legumicole, 
care nu sunt susţinute de stat nu dispun de resurse fi nanciare şi utilaj modern pentru satisface-
rea pieţei locale cu produse de înaltă calitate, competitive în comparaţie cu cele din import, în 
acelaşi timp contribuind la neîncadrarea în câmpul muncii a miilor de specialişti şi lucrători califi -
caţi, astfel forţând emigrarea ilegală.

Totodată, comuna Băcioi dispune de o bază…..??????, instrumente logistice şi un potenţial 
uman,o seră înzestrată cu echipament modern cu preţuri modeste pentru procurare, la prima 
etapă prin pregătirea şi instruirea cadrelor poate interveni cu un spectru larg de produse legu-
micole, timpurii, în timpul rece a anului în arii protejate şi punerea la dispoziţia pieţei autohtone 
a produselor de larg consum cu semi/sine cost redus după cum sunt: ceapa, varza, tomatele, 
ardei, castraveţii, conopida, dovlecei, morcovul, fasole, pătrunjelul, sfecla roşie.

 Conform calculelor preventive, cheltuielile pentru creşterea şi realizarea acestor produse vor 
fi  mai reduse datorită cheltuielilor reduse la transport, datorită faptului că sunt folosite terenurile 
arabile avute la dispoziţie, pentru încălzire sunt folosite sursele alternative, precum, biomasa, 
balotele de paie, care vor fi  mai atractive din punct de vedere al costului –factor important pentru 
cumpărătorul de rând, cu surse fi nanciare modeste de existenţă. 

 În cadrul acestui proiect se planifi că să fi e construit, un complex de sere cu o suprafaţă tota-
lă de un hectar - 20 sere fi ecare cu o suprafaţă de 450 m²,: care va include: - sistemul de irigare 
prin picurătoare, dozarea substanţelor nutritive şi a microelementelor prin sistemul de irigare, 
sistemul de încălzire cu folosirea biomasei. 

Rezultatul scontat:
1) crearea condiţiilor de instruire a părţilor 

vulnerabile ale societăţii;
2) crearea premizelor de încadrare în câmpul 

muncii prin folosirea aplicaţiilor moderne de 
creştere a producţiei vegetale în arii protejate;

3) Folosirea raţională a resurselor funciare 
şi energetice pentru creşterea vegetaţiei 
ecologic pure şi satisfacerea pieţii de consum;

4) reanimarea sectorului agroindustrial. 

Benefi ciarii:
1) populaţia locală;
2) agenţii economici din localitate;
3) companiile comerciale;
4) instituţiile de învăţământ:
5) fermierii.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:

1) autorităţile publice ale municipiului Chişinău;
2) donatorii;
3) agenţii economici;
3) partenerii locali şi de peste hotare;
4) EVD International, CNFA. 

Potenţialii fi nanţatori:
1) donatorii;
2) agenţii economici; 
3) resursele locale şi extrabugetare.

Proiectele localităţii Băcioi
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Premisele de realizare a proiectului:
1) asigurarea populaţiei cu producţie autohtonă 

pură de calitate;
2) cheltuieli reduse în ce priveşte furnizarea 

pe piaţa mun. Chişinău a producţiei 
vegetale pentru cumpărătorul de rând cu 
comercializarea în stare proaspătă.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:

1) mijloacele fi nanciare restrânse;
2) lipsa experienţei în ce priveşte creşterea 

vegetaţiei ecologic pure în arii protejate; 
3) lipsa investiţiilor;
4) neprotejarea de către stat a 

producătorului autohton.

Sursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 140 000 Euro

Persoana de contact: 
Sergiu Galitchi; 
tel: 078023844; 
e-mail: RITPMOLDOVA@mail.ru
Perioada de realizare a proiectului: 12 luni 1) Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 

după realizare: 59%;
2) Randamentul de gestionare 876618,25 

MDL reprezintă venitul după deducerea 
cheltuielilor variabile şi cheltuielilor fi xe;

3) Pragul de rentabilitate recoltă 37,8 t / 
0,5 ha reprezintă recolta minimă pentru 
acoperirea tuturor cheltuielilor; 

4) Pragul de rentabilitate preţ 7,5 MDL/ kg 

Proiectele localităţii Băcioi
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Nr. 3

Denumirea proiectului: 
„Crearea de valoare pentru toţi: 
strategii pentru a realiza afaceri cu 
implicarea celor săraci” (SDBP) 

Tipul proiectului: 
socio-economic 

Descrierea succintă a proiectului: 
Organizarea unui training educaţional–demonstrativ în ce priveşte iniţierea unei afaceri pri-

vate cu deschiderea unui cont special de microfi nanţare şi crearea centrului comunitar informa-
ţional - consultativ ,,Multimedia”. 

Rezultatul scontat:
1) circa 100 de persoane vor fi  instruite;
2) vor fi  create premise de microfi nanţare pentru 25 

persoane cu încadrarea de mai departe în câmpul 
muncii;

3) va fi  creat Centrul ,,Multimedia”; 
4) va fi  reanimat sectorul agroindustrial; 
5) va fi  creat un fond de microfi nanţare pentru popula-

ţia locală.

Benefi ciarii:
1) populaţia locală;
2) agenţii economici din localitate; 
3) companiile comerciale;
4) instituţiile de învăţământ;
5) fermierii;
6) reprezentanţii ONG.

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea pro-
iectului:

1) autorităţile publice ale municipiului Chişinău;
2) donatorii;
3) agenţii economici;
3) partenerii locali şi de peste hotare;
4) EVD International, CNFA. 

Potenţialii fi nanţatori:
1) donatorii;
2) agenţii economici; 
3) resursele locale şi extrabugetare.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) interesul populaţiei locale în ce priveşte instruirea şi 

pregătirea cadrelor în conformitate cu cerinţele mo-
derne;

2) forţa de muncă ieftină; 
3) piaţa de consum avută în nemijlocita apropiere a 

mun. Chişinău; 
4) cheltuieli reduse în ce priveşte furnizarea pe piaţa 

mun. Chişinău a producţiei vegetale populare pen-
tru cumpărătorul de rând cu comercializarea în sta-
re proaspătă.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) mijloacele fi nanciare restrânse;
2) lipsa experienţei în ce priveşte 

creşterea vegetaţiei ecologic pure 
în arii protejate; 

3) lipsa investiţiilor;
4) neprotejarea de către stat a produ-

cătorului autohton.

Sursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 90 000 Euro.

Persoana de contact: 
Sergiu Galiţchi; tel: 078023844; 
e-mail: RITPMOLDOVA@mail.ru

Perioada de realizare a proiectului: 24 luni. Rentabilitatea şi efi cienţa proiectu-
lui după realizare: 
Desfăşurarea în lanţ a activităţilor de 
producere cu microfi nanţarea proiec-
telor inovaţionale, atragerea investiţi-
ilor. 

Proiectele localităţii Băcioi
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1
Denumirea 
localităţii com. Bubuieci

Anul fondării 1518

2 Populaţia Bărbaţi
2300

Femei
2800

Total
9000

3 Numărul de 
gospodării

Bubuieci – 2735 gospodării casnice
Bîc – 400 gospodării casnice
Humuleşti – 65 gospodării casnice
Total gospodării casnice – 3200

4 Distanţa până 
la Chişinău 4 km

5 Infrastructura 
tehnică

- asigurare cu gaz 50% (1600 case asigurate cu gaz centralizat ) 
- apă 90%, canalizare 20% (3000 gospodării casnice alimentate 

cu apă potabilă);
- drum asfaltat 15%;
- telefonizare 90 %.

6 Infrastructura 
socială

- instituţii de învăţământ
Şcoala primară – 300 elevi
Liceul teoretic “Tudor Bubuiog” – 650 elevi
- grădiniţa – 2 (în Bubuieci )
I Grădiniţă – 180 copii
II Grădiniţă – 220 copii
- punct medical - IMSP ,,Centrul de Sănătate,,- 2
- ,,Comservice” - alimentarea cu apă potabilă şi colectarea deşeu-

rilor comunale, lucrări de salubrizare.

7

Specializarea 
economică
(agricultură, 
turism, 
industria 
uşoară etc.)

Sectorul de bază al economiei este agroindustrial. Ramurile 
principale în dezvoltarea acestui sector sunt: pomicultura(20%) şi 
viticultura(5%). 

Zootehnica fi ind specializată în perspectiva creşterii vitelor mari 
cornute pentru lapte şi carne.

8

Cei mai 
importanţi 
agenţi 
economici

oloiniţe – 1
mori – 1
numărul întreprinderilor agricole: 80- 100ha – 8 .
numărul întreprinderilor comerciale magazine – 62
baruri – 5
servicii de reparaţii auto – 3
frizerii – 1

9 Suprafaţa de 
teren

- arabil 3285 ha
- păşuni 170 ha
- vii 609 ha
- livadă 612 ha
- păduri 377 ha

Profi lul localităţii Bubuieci22
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10
Potenţialul 
turistic al 
comunei

Muzeu fondat în 2008. Istoria comuni Bubuieci
În 1867 în Băcioi a fost construită biserica Sf. Apostoli Mihail şi 
Gavriil care activează până prezent.

11 Localităţi 
înfrăţite Mănăstirea Humorului, România, în 2006

12

Cele mai 
semnifi cative 
proiecte 
implementate

„Ameliorarea managementului vegetaţiei forestiere şi pajiştilor co-
munale din cadrul com. Băcioi”, fi nanţarea nerambursabilă este pre-
văzută din cadrul Programului de Susţinere a Comunităţilor, Grantul 
TF 093088 “Programul de susţinere a comunităţilor pentru manage-
mentul durabil şi integrat al pădurilor şi sechestrarea carbonului prin 
împădurire”
costul total al proiectului : 216 413,00 MDL
suma solicitată: 178 575,00 MDL
contribuţia locală: 37 838,00 MDL.
perioada implementării: aprilie 2011 – decembrie 2012
activităţile preconizate sunt efectuarea lucrărilor de împădurire 

a 30 ha şi întreţinerea/îngrijirea a 10 ha de pajişti comunale prin 
fertilizare.

13
Datele de 
contact ale 
primăriei

numele, prenumele primarului: Şaranuţ Ion
tel.:+ 373 22 383 236
fax.:+ 373 22 381 846
e-mail: primariabubuieci@mail.md
adresa poştală: mun. Chişinău, com. Bubuieci

Profilul localităţii Bubuieci
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Nr. 4
Denumirea proiectului:
Construcţia unei grădiniţe 
cu 140 de locuri în satul Bîc

Tipul proiectului:
social 

Descrierea succintă a proiectului: 
Comuna Bubuieci este constituită din trei sate: Bubuieci, Bîc şi Humuleşti, populaţia totală fi ind 
aproximativ de 9000 locuri. Satul Bîc are o populaţie de aproximativ 2000 de locuitori dintre 
care 200 de copii cu vârstă preşcolară. O parte din aceşti copii sunt plasaţi în grădiniţa din satul 
Bubuieci după o perioadă lungă de la programare. Alte familii îşi educă copii singuri acasă sau 
sunt lăsaţi în seama rudelor, vecinilor, prietenilor pentru că grădiniţa din satul Bubuieci este 
supraîncărcată. Deoarece capacitatea instituţiilor preşcolare existente este mică, acestea nu 
mai fac faţă tuturor solicitărilor părinţilor de a-şi educa copii într-o grădiniţă. Distanţa dinte satul 
Bîc şi satul Bubuieci este aproximativ 3 km, astfel părinţii, rudele sau vecinii acestor familii sunt 
nevoiţi să facă naveta zilnic cu autobusul din satul Construcţia unei grădiniţe de copii în satul 
Bîc ar rezolva problema copiilor neinstituţionalizaţi, ar asigura copiilor o educaţie necesară, 
părinţilor o viaţă cu mai puţine griji.

Rezultatul scontat:
1) grădiniţă modernă;
2) utilaj performant;
3) cadru didactic profesionist.

Benefi ciarii:
1) 140 copii;
2) părinţii

Actorii interni si externi interesaţi în realizarea 
proiectului:
1) APL;
2) cetăţenii com. Bubuieci.

Potenţialii fi nanţatori:
1) donatori:
2) APL

Premisele de realizare a proiectului:
1) 200 copii instituţionalizaţi şi supravegheaţi;
2) locuri vacante de muncă.

Factorii de risc privind 
realizarea proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare.

Sursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 200 000 MDL – proiectarea
150 000 euro – construcţia

Persoana de contact: Şaranuţ Ion, Tel: 414-969
Perioada de realizare a proiectului: 
2011-2013

Rentabilitatea şi efi cienţa 
proiectului după realizare: 
Realizarea proiectului va 
permite oferirea condiţiilor 
necesare pentru asigurarea 
educaţiei preşcolare a copiilor 
din localitate. Totodată, părinţii 
vor putea să se încadreze mai 
repede în câmpul muncii având 
unde să lase copilul pe parcursul 
zi MDL. 

Proiectele localităţii Bubuieci
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Nr. 5
Denumirea proiectului:
Zonă de agrement în com. Bubuieci

Tipul proiectului: 
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului: 
În com. Bubuieci locuiesc peste 9000 de locuitori. Localitatea nu dispune de un parc de odih-
nă special amenajat pentru ca locuitorii com. Bubuieci să poată petrece timpul în aer liber şi 
curat. Realizarea acestui proiect va putea aduce locuitorilor, dar şi tuturor vizitatorilor comunei 
Bubuieci emoţii pozitive şi posibilităţi de a se putea recrea într-un spaţiu verde special amena-
jat. Autorităţile publice locale dispun de teritoriu unde ar putea fi  amplasat acest parc însă nu 
dispune de resursele fi nanciare necesare.
Rezultatul scontat:
 Zona de agreement va oferi populaţiei com. Bubuieci 
posibilitatea să petreacă timpul liber într-un loc special 
amenajat.

Benefi ciarii:
populaţia com. Bubuieci

Actorii interni si externi interesaţi în realizarea 
proiectului:
1) APL;
2) cetăţenii com. Bubuieci

Potenţialii fi nanţatori:
1) APL mun. Chişinău;
2) Guvernul Republicii Moldova
3) fi nanţatorii străini
4) APL

Premisele de realizare a proiectului:
Peste 9000 de locuitori vor avea posibilitatea să se 
odihnească şi să petreacă timpul liber într-un parc 
special amenajat.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
Lipsa mijloacelor fi nanciare

Sursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 80 000 MDL 
Persoana de contact: 
Şaranuţ Ion, 
tel: 414-969
Perioada de realizare a proiectului: 
2011-2015

Rentabilitatea şi efi cienţa proiec-
tului după realizare: 
Realizarea acestui proiect va putea 
oferi locuitorilor, dar şi tuturor vizita-
torilor comunei Bubuieci spaţiu ver-
de special amenajat pentru recreere 
şi pentru practicarea sportului.

Proiectele localităţii Bubuieci
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Nr. 6
Denumirea proiectului:
Construcţia unei grădiniţe de copii 
pentru 80 de locuri în satul Bubuieci.

Tipul proiectului:
Social 

Descrierea succintă a proiectului: 
Satul Bubuieci are aproximativ 6800 de locuitori, dintre care 500 de copii cu vârstă preşcolară, 
dintre aceştia doar 400 sunt repartizaţi în grădiniţa nr. 1 şi nr. 2, ca urmare 100 de copii rămân 
acasă în grija părinţilor, buneilor sau persoanelor străine, nefi ind instituţionalizaţi. Cauza prin-
cipală fi ind lipsa de locuri în instituţiile preşcolare. Construcţia unei instituţii preşcolare noi în 
satul Bubuieci va asigura instituţionalizarea tuturor copiilor din sat, astfel oferindu-le instruire 
necesară pentru ciclul şcolar. De asemenea, odată cu instituţionalizarea lor, copiii vor fi  mereu 
supravegheaţi de persoane competente, responsabile şi profesioniste. O consecinţă pozitivă a 
construcţiei grădiniţei de copii va fi  şi apariţia timpului liber pentru părinţi, care vor putea să se 
includă în câmpul muncii, asigurând o viaţă mai bună şi prosperă familiei lor.
Rezultatul scontat:
1) locuri de plasare a copiilor în grădiniţă;
2) pregătirea celor 100 de copii 

neinstituţionalizaţi pentru ciclul şcolar;
3) apariţia locurilor de muncă pentru cadrul 

didactic şi lucrătorii tehnici.

Benefi ciarii:
1) 100 de copii;
2) părinţii
3) cadrele (educatori, bucătărese, 

derdicători).

Actorii interni si externi interesaţi în realizarea 
proiectului:
1) APL;
2) părinţii.

Potenţialii fi nanţatori:
1) donatori;
2) APL 

Premisele de realizare a proiectului:
1) lipsa locurilor pentru copii în grădiniţele 

existente; 
2) necesitatea instituţionalizării copiilor ce stau 

acasă.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
lipsa mijloacelor fi nanciare

Sursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 300 000 MDL
Persoana de contact: 
Ion Şaranuţ, 
tel: 414-969 
Perioada de realizare a proiectului: 
18 luni

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare: 
100 de copii vor benefi cia de condiţiile 
necesare pentru procesul didactic şi vor fi  
pregătiţi corespunzător pentru şcoală. Vor 
fi  create aproximativ 12 locuri de munca 
(educatori, bucătari). Părinţii vor putea 
de asemenea sa se încadreze în câmpul 
muncii dat fi ind faptul ca pe parcursul 
ziMDL copii sunt la grădiniţă şi nu trebuie 
sa stea cu ei acasă.

Proiectele localităţii Bubuieci
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1
Denumirea 
localităţii com. Budeşti

Anul fondării 1455

2 Populaţia Bărbaţi
2509

Femei
2638

Total
5147

3 Numărul de 
gospodării

2200

4 Distanţa până 
la Chişinău

12 km

5 Infrastructura 
tehnică

- asigurare cu gaz 90 %
- apă şi canalizare 30 %
- drum asfaltat 70 %
- telefonizare 90 %

6 Infrastructura 
socială

- Biserica „ Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” (1912-1943)
- Primăria 
- Postul de poliţie
- Liceul teoretic - 530 elevi 
- Casa de cultură - 204 locuri
- Centrul pentru copii şi tineret - 380 copii
- Grădiniţa „Viorel şi Viorica” com.Budeşti - 240 copii
- Grădiniţa ”Mioriţa” – 20 copii
- Biblioteca publică com. Budeşti
- Biblioteca s. Văduleni
- Centrul de sănătate - 4 medici de familie (4490 locuitori) 
- Farmacie
- Punctul medical, s.Văduleni (657 locuitori)
- Ofi ciul cadastral deserveşte - com. Budeşti,or. Vadul-lui-Vodă, 

com. Cruzeşti, com. Tohatin, s. Coloniţa
- Ofi ciul poştal 
- Punctul veterinar
- Staţie de epurare a apelor menajere cu 2 staţii de pompare
- 2 Fântâni arteziene

7

Specializarea 
economică
(agricultură, 
turism, 
industria 
uşoară, 
socială etc.)

- viticultură 
- pomicultură
- industria de prelucrare a producţiei agricole (fabrica de conserve, 

minifabrică de uscat prune, producerea apetitivelor din legume, 
producerea berii)

- sere de fl ori
- club sportiv de hipism 
- incubator de păsări 

 Profi lul localităţii Budeşti33
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8

Cei mai 
importanţi 
agenţi 
economici

-  SRL „Fortuna plus – fabrică de conserve
- SRL „Rurosa” - sere de fl ori
- SRL „Gutarom”- secţie producere apetitive din legume
- Clubul sportiv de hipism - „Sparta” 
- Fabrică de bere „Kelers”
- SRL „Paragon” – tipografi e
-  SRL „ADM - Reparaţie” - secţie de prelucrare uMDL
- SRL „Sauron” – Creşterea strugurilor de masă
- GŢ „ Ion Proca ”
- SRL „Stilferg ”- producerea şi prelucrarea producţiei agricole 
- ÎI „Sîrbu Taivi” - prestări servicii comerţ
- ÎI „Foma Valeriu” – prestări servicii comerţ
- ÎI „Plămădeală Eugenia” - prestări servicii comerţ 

9 Suprafaţa de 
teren

- arabil - 934 ha
- păşuni - 71 ha
- vii - 465 ha
- livadă - 72 ha
- altceva, ape – 18 ha
- drumuri – 38 ha
- construcţii – 271 ha

10
Potenţialul 
turistic al 
comunei 

- mănăstiri (biserica) 1 
- monumente 1

11 Localităţi 
înfrăţite

Kaufungen, Germania
Bertinoro, Italia
Ale Kommun, Suedia
Cumpăna, România
Comăneşti, România

12

Cele mai 
semnifi cative 
proiecte 
implementate

1) „Vara prieteniei”, 2007–2011, 25 000 euro, 
 Donatorii: Primăria Kaufungen (Germania), 
 Primăria Ale Kommun (Suedia), Primăria Bertinoro (Italia), 

Primăria com. Budeşti
2) Reparaţia şcolii primare, 800 000 lei
 Donatorii: Ambasada KFG, Primăria Kaufungen, (Germania), 

Primăria Berfi noro (Italia), Primăria com. Budeşti, 
 Primăria mun. Chişinău
3) Adîncirea şi curăţarea albiei rîului Frumuşica şi lichidarea 

gunoiştelor, 1 mln. lei.
 Donatori: Fondul ecologic, Primăria com. Budeşti 

13
Datele de 
contact ale 
primăriei

Primar: Nina Costiuc
tel.: + 373 22418001
fax.: + 373 22418001
e-mail budesti@gmail.com
web site: www.budesti.md
4814 MD, mun.Chişinău, com.Budeşti, str.Chişinăului 131

Profilul localităţii Budeşti
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Nr. 7

Denumirea proiectului:
Construcţia Complexului 
Hotelier Internaţional 
Instructiv „Budeşti” 

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Comuna Budeşti mun. Chişinău are o aşezare geografi că foarte avantajoasă, este amplasată 
în apropierea or. Chişinău, pe traseul Chişinău – Vadul-lui-Vodă, este amplasată în câmpia 
terasată a Nistrului inferior şi în partea de est este înconjurată de pădure. În plus, are o istorie 
foarte bogată fi ind fondat în perioada medievală. Având şi o infrastructură exemplară pentru 
ţara noastră cu o mulţime de atracţii turistice, are o mare oportunitate pentru dezvoltarea 
turismului. În acest context, este binevenită şi absolut necesară construcţia unui Complex 
Hotelier Internaţional „Budeşti”. Aici ar putea fi e instruiţi studenţii de la facultăţile de turism şi 
servicii hoteliere din ţară şi de peste hotare. În plus, anul împrejur ar putea să se stabilească 
turişti atât din ţara noastră, cât şi de peste hotarele ţării noastre. Pe de altă parte, aici s-ar putea 
desfăşura diferite seminare şi conferinţe atât la nivel municipal, cât şi la nivel naţional. 

Rezultatul scontat:
1) pregătirea specialiştilor în turism
2) dezvoltarea turismului rural
3) crearea condiţiilor de agrement pentru 

tineret

Benefi ciarii:
1) studenţii de la facultăţile de turism;
2) turiştii din ţară;
3) turiştii de peste hotare;
4) studenţii din ţară şi de peste hotare;
5) tinerii din localitate.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) APL Budeşti;
2) APL mun. Chişinău;
3) Departamentul de Sport şi Turism 

????de Turism;
4) universităţile din ţară; 
5) Guvernul Republicii Moldova. 

Potenţialii fi nanţatori: 
1) APL Budeşti
2) APL mun. Chişinău
3) Guvernul Republicii Moldova
4) fi nanţatorii străini;
5) Clubul „Rotary-International” com. Budeşti 

Premisele de realizare a proiectului:
1) lipsa unui local de cazare a oaspeţilor 

comunei;
2) necesitatea de pregătire a 

specialiştilor în domeniul turismului;
3) necesitatea de dezvoltare a turismului;
4) necesitatea unor servicii de calitate
5) necesitatea de promovare a tineretului

Factorii de risc privind realizarea proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea administraţiei 

municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului RM;
4) probleme de coordonare între diferite instituţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 5 000 000 euro
Persoană de contact: 
Nina Costiuc, tel: 418001, e-mail: costiucnina@gmail.com 
Perioada de realizare a proiectului:
2011–2015 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
După implementarea proiectului rentabilitatea 
va fi  100%, care se va edifi ca prin dezvoltarea 
economiei locale, stoparea migraţiei şi 
promovarea pe toate căile a tineretului local.

Proiectele localităţii Budeşti
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Nr. 8

Denumirea proiectului:
Construcţia Complexului 
sportiv pentru copii şi tineret 
„Budeşti - Sport” 

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Comuna Budeşti din mun. Chişinău are o aşezare geografi că avantajoasă, este amplasată 
în apropierea or. Chişinău, pe traseul Chişinău – Vadul-lui-Vodă, este amplasată în câmpia 
terasată a Nistrului şi în partea de est este înconjurată de pădure. În plus, are o istorie foarte 
bogată fi ind fondat în perioada medievală. Având şi o infrastructură exemplară pentru ţara 
noastră cu o mulţime de atracţii turistice, are o mare oportunitate pentru dezvoltarea turismului, 
dar şi a sportului. În acest context, este binevenită şi absolut necesară construcţia unui Complex 
sportiv pentru copii şi tineret „Budeşti - Sport”. Aici ar putea fi  instruiţi elevii de la Liceul Teoretic 
Budeşti şi de la şcolile din satele adiacente. În plus, anul împrejur ar putea să se organizeze şi 
să se desfăşoare competiţii sportive la nivel municipal, regional, naţional şi internaţional. Pe de 
altă parte, aici s-ar putea desfăşura diferite seminare şi conferinţe cu tematică sportivă atât la 
nivel municipal, cât şi la nivel naţional. 
Rezultatul scontat:
1) pregătirea specialiştilor în domeniul 

sportului;
2) dezvoltarea sportului la nivel rural;
3) dezvoltarea sportului la nivel municipal;
4) dezvoltarea sportului la nivel naţional;
5)  crearea condiţiilor de agrement şi 

consolidarea sănătăţii pentru tineret şi 
pentru adulţii din comună.

Benefi ciarii:
1) tineretul din com. Budeşti;
2) tineretul din mun. Chişinău;
3) studenţii de la facultăţile de sport;
4) studenţii din ţară şi de peste hotare;
5) tineretul din ţară.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) APL Budeşti;
2) APL mun. Chişinău;
3) Departamentul Naţional de 

Sport;Departamentul Sport şi Turism
4) universităţile din ţară; 
5) Guvernul Republicii Moldova. 

Potenţialii fi nanţatori: 
1) APL Budeşti
2) APL mun. Chişinău
3) Guvernul Republicii Moldova
4) fi nanţatorii străini;
5) Clubul „Rotary-International” com. Budeşti 

Premisele de realizare a proiectului::
1) lipsa unui Complex sportiv în comună; 
2) necesitatea de pregătire a specialiştilor 

în domeniul sportului;
3) necesitatea de dezvoltare a sportului;
4) necesitatea de promovare a unui mod 

sănătos de viaţă;
5) necesitatea de promovare a tineretului.

Factorii de risc privind realizarea proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea administraţiei 

municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului RM;
4) probleme de coordonare între diferite 

instituţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 5 000 000 euro
Persoană de contact: Nina Costiuc, tel: 418001, e-mail: costiucnina@gmail.com 
Perioada de realizare a proiectului:
2011 - 2015 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
După implementarea proiectului rentabilitatea va 
fi  100%, care se va edifi ca prin stoparea migraţiei 
şi promovarea pe toate căile a tineretului local, şi 
a promovării modului sănătos de viaţă

Proiectele localităţii Budeşti
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1

Denumirea 
localităţii mun. Chişinău

Anul 
fondării

1436

2 Populaţia
la moment

Total

759846
urbană 689151

oraşul 
Chişinău

632069

rurală 70695
Populaţia 
stabilă

786252 ( la 01.01.2010)

municipiul 
Chişinău 

789,7 mii

urbană 719,9 mii
oraşul 
Chişinău

664,7 mii

rurală 70,1 mii

3 Infrastructu-
ra tehnică

- asigurare cu gaz 96,8% inclusiv cu gaz de la reţea 91,3%
- apă şi canalizare: apă 95,0%; canalizare 91,7%
- drum asfaltat acoperit cu îmbrăcăminte rigidă 82,1% din acesta cu 

îmbrăcăminte îmbunătăţită 60,2%
- telefonizare circa 98,7%

4 Infrastructu-
ra socială

- instituţii de învăţământ: 
21 gimnazii (4613 nr. de elevi)
103 licee (66076 nr. de elevi)
18 şcoli primare (4375 nr. de elevi)
15 şcoli medii generale (4306 nr. de elevi)
153  grădiniţe (33,8 mii de copii)

- instituţii culturale 26
- instituţii medicale 
- 394 policlinici;
- 41 spitale (republicane şi particulare) 
- azil pentru bătrâni 1 (republican) 
- Centru pentru persoane fără domiciliu stabil din comuna Stăuceni 
- altele

 Profi lul municipiului Chişinău44
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5

Specializa-
rea econo-
mică
(agricultu-
ră, turism, 
industria 
uşoară etc.)

- vinifi caţii
- pomicultură
- industria prelucrătoare:
- fabrici de vinifi caţie - 10
- fabrici de producere a berii şi a produselor nealcoolice - 1
- fabrici de producere a cărnii - 22
- întreprinderi de producere a cerealelor (mori) - 19
- întreprinderi de panifi caţie - 26
- întreprinderi de producere a bomboanelor - 1
- întreprinderi de producere a uMDLurilor vegetale din fl oarea-soarelui, 

soie şi rapiţă) - 13
- întreprinderi de producere a laptelui - 8
- legumicultură 
- creşterea animalelor
- industria uşoară - 39 agenţi economici
turism: 
- agenţii de turism - 66 
- hoteluri - 29 
- structuri de odihnă şi întremări - 70 
- altele 

6

Cei mai 
importanţi 
agenţi 
economici

S.A. IM „Moldcell”;           IM „Orange Moldova”; 
S.A. ”Moldtelecom”;         S.A. IM „Vismos”; 
S.A. ICS „Red Union- Fenosa”

7 Suprafaţa de 
teren

- teren cu destinaţie agricolă 24142 ha
- arabil 17766 ha
- păşuni 235 ha
- vii 3362 ha
- livadă 2524 ha
- păduri 4030 ha
- plante multianuale 6235 ha
- resurse acvatice 1321ha
- altceva 85 ha (păşuni)

8

Potenţialul 
turistic al 
municipiului 
Chişinău

- structuri de odihnă - 67
- muzee - 15
- mănăstiri - 2
- monumente - 39

9 Localităţi 
înfrăţite

Grenoble , Franţa - Acord de înfrăţire, ianuarie, 1977
Reggio Emilia, Italia - Acord de colaborare şi înfrăţire, 20 aprilie, 1989
Mannheim, Germania - Acord de înfrăţire, 2 noiembrie, 1989
Sacramento, SUA - Acord de înfrăţire, 29 iunie, 1990
Odesa, Ucraina - Acord de înfrăţire, 23 decembrie, 1994
Bucureşti, România - Protocol de înfrăţire, 4 noiembrie, 1999
Kiev, Ucraina - Acord de înfrăţire, 21 decembrie, 1999
Erevan, Armenia - Acord de înfrăţire, 24 martie, 2000
Minsk, Belarus - Acord de înfrăţire, 29 iunie, 2000
Tel Aviv, Israel - Acord de înfrăţire, 17 iulie, 2000
Ankara, Turcia - Acord de înfrăţire, 12 februarie, 2004
Iaşi, România - Protocol de înfrăţire, 4 ianuarie, 2008
Tbilisi, Georgia - Acord de înfrăţire, octombrie, 2011

Profilul municipiului Chişinău
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12

Cele mai 
semnifi cati-
ve proiecte 
implemen-
tate

Primăria municipiului Chişinău are în desfăşurare 9 proiecte europene 
în valoare totală de 3.807.744 Euro.
1. „Canalizarea pluvială. Promovarea şi implementarea acţiunilor 

inovative de schimbare a climei” din cadrul programului “Actorii 
non-statali şi autorităţile locale în dezvoltare”. Acest proiect prevede 
construcţia unor staţii de colectare a apelor pluviale în Chişinău şi 
reabilitarea reţeMDL de canalizare pluvială ca măsură de protecţie 
împotriva inundaţiilor, optimizarea trafi cului urban, prin lichidarea 
problemelor în zonele afectate de inundaţii din Chişinău.

2. „Planifi carea urbană şi strategiile de dezvoltare în Europa de Est” 
proiect din cadrul Programului CIUDAD – Next stop: Europe! Prin 
intermediul acestui proiect urmează să se identifi ce punctele forte şi 
punctele slabe în managementul transportului urban din capitală.

3. “Creşterea Efi cienţii Energetice a municipiului Chişinău şi 
Sevastopol în baza experienţei pozitive existente”.

4. “Bran Net-working (Labour Window) Programul AENES. Prevede 
crearea unui program în vederea promovării migraţiei legale 
temporare din Republica Moldova şi reintegrarea activă a grupului-
ţintă în economia ţării de origine. Proiect implementat in perioada 
2008-2010.

5. “Acum Moldova! Experienţa Lubuskie: şanse europene”.
Obiective: Susţinerea dezvoltării businessului mic. Consolidarea 

administraţiei publice locale în sfera migraţiei. Implementarea 
standardelor europene în viaţa de zi cu zi. Combaterea 
trafi cului de fi inţe umane. 

6. “Parteneriatul municipal pentru Dezvoltare”- “ Tratarea apei şi 
sistemului de canalizare”.

7.  “Casa cunoştinţelor (Maison des savoirs). 
Obiective: Crearea unui spaţiu deschis, predestinat publicului 

larg, acces direct la surse media, spaţiu de instruire, 
autoinstruire şi colaborare cu diverşi operatori ai Francofoniei 
şi ai instituţiilor partenere. Contribuţia la consolidarea eforturilor 
instituţiilor Republicii Moldova în domeniul educaţiei, de 
instruire profesională şi de alfabetizare. 

8. “Prevenirea trafi cului de minori în Ucraina şi Moldova”
Obiective: Ameliorarea coordonării tuturor măsurilor apte în 

combaterea trafi cului de fi inţe umane. Susţinerea cooperării 
şi transmiterii datelor şi informaţie între toţi subiecţii implicaţi 
în proiect. Creşterea profesională al operatorilor implicaţi în 
prevenirea trafi cului prin desfăşurarea seminarelor de formare 
şi informare. Monitoring-ul presei locale privind fenomenul 
de trafi c de minori. Activităţi de instruire pentru crearea şi 
dezvoltarea serviciului de asistenţi sociali de stradă. Activităţi 
formative pentru asistenţi sociali stradali.

Profilul municipiului Chişinău
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13
Datele de 
contact ale 
primăriei

Dorin Chirtoacă, Primar general al municipiului Chişinău 
Nistor Grozavu, viceprimar responsabil de dezvoltarea urbanistică a 
municipiului Chişinău
Mihai Furtună, viceprimar responsabil de dezvoltarea economico – 
fi nanciară a municipiului Chişinău
Vladimir Coteţ, viceprimar responsabil de buna funcţionare a 
complexului termoenergetic 
Igor Lupulciuc, viceprimar
tel.:+ 373 22 20-17-08, + 373 22 22-10-02
e-mail: primaria@pmc.md
web site: www.chisinau.md
adresa poştală: Republica Moldova MD-2012 Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare 83

Profilul municipiului Chişinău
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Nr. 9
Denumirea proiectului:
Reamenajarea şi renovarea 
parcului „La izvor” 

Tipul proiectului: 
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Proiectul se referă la reamenajarea zonei de agrement din zona parcului cu lacuri „La izvor” din 
mun. Chişinău, prin restaurarea spaţiilor verzi, amenajarea parcului, amenajarea unor locuri de 
distracţii şi agrement, amenajarea şi repararea podului alb şi construcţia unui poduleţ spre insula 
centrală a lacului din acest parc, curăţirea locului „La izvor”. Trebuie să menţionăm că o oportuni-
tate pentru dezvoltarea zonei de agrement, este faptul că are o aşezare geografi că avantajoasă, 
este amplasată la marginea oraşului într-o zonă pitorească. Având şi o infrastructură exemplară 
pentru municipiul Chişinău care necesită să fi e renovată, cu o mulţime de atracţii turistice, are 
o mare oportunitate pentru dezvoltarea turismului. În acest context, este binevenită şi absolut 
necesară construcţia unor căsuţe bine amenajate şi a unei cafenele specializate în bucătăria 
moldovenească. Aici ar putea să fi e instruiţi studenţii de la facultăţile de turism şi servicii hoteliere 
din ţară şi de peste hotare. În plus, anul împrejur ar putea să se stabilească turişti, atât din ţara 
noastră, cât şi de peste hotarele ţării noastre. Pe de altă parte, aici s-ar putea desfăşura competiţii 
la voMDL, mini-fotbal, canotaj, atât la nivel municipal, cât şi la nivel naţional. 
Rezultatele scontate:
1) pregătirea specialiştilor în turism;
2) dezvoltarea turismului;
3) crearea condiţiilor de agrement pentru tineret;
4) crearea condiţiilor de agrement pentru 

orăşeni;
5) crearea condiţiilor pentru desfăşurarea 

competiţiilor municipale sportive 

Benefi ciarii:
1) studenţii de la facultăţile de turism;
2) turiştii din ţară;
3) turiştii de peste hotare;
4) studenţii din ţară şi de peste hotare;
5) tinerii din localitate.
 

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) Pretura sectorului Buiucani;
2) APL mun. Chişinău;
3) Departamentul Naţional de Turism;
4) universităţile din ţară;
5) Guvernul Republicii Moldova.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) Pretura sectorului Buiucani;
2) APL mun. Chişinău;
3) Guvernul Republicii Moldova;
4) fi nanţatorii străini.

Premisele de realizare a proiectului:
1) lipsa unei zone de agrement în sectorul 

Buiucani; 
2) necesitatea de pregătire a specialiştilor în 

domeniul turismuluii;
3) necesitatea de dezvoltare a turismului;
4) necesitatea de promovare a unui mod 

sănătos de viaţă;
5) necesitatea de promovare a tineretului.

Factorii de risc privind realizarea proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea administraţiei 

municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului RM;
4) probleme de coordonare între diferite 

instituţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 
Suma va fi  determinată în urma desfăşurării unui studiu de fezabilitate
Persoană de contact: Oleg Poiată. Primăria Municipiului Chişinău, tel: 0-683-33-973, 

 e-mail: oleg.poiata@gmail.com
Perioada de realizare a proiectului:
2011 – 2015 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
După implementarea proiectului rentabilitatea 
va fi  100%, care se va edifi ca prin dezvoltarea 
economiei locale, stoparea migraţiei şi 
promovarea pe toate căile a turismului rural.

Proiectele municipiului Chişinău
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Nr. 10

Denumirea proiectului:
Construcţia instalaţiilor de ardere 
a deşeurilor medicale din spitalele 
municipiului Chişinău

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Proiectul se referă la construcţia instalaţiilor de ardere a deşeurilor medicale, în fi ecare insti-
tuţie medicală din mun. Chişinău. Obiectivul principal al proiectului este reducerea nivelului 
poluării survenită ca urmare a gestionării necorespunzătoare a deşeurilor medicale. 
Rezultatul scontat:
1) eliminarea riscurilor de îmbolnăvire a 

pacienţilor;
2) eliminarea riscurilor de îmbolnăvire a 

lucrătorilor medicali;
3) reducerea costurilor de gestionare a 

deşeurilor medicale;
4) îmbunătăţirea situaţiei ecologice în mun. 

Chişinău.

Benefi ciarii:
1) pacienţii;
2) lucrătorii medicali;
3) Autorităţile Publice Locale; 
4) Guvernul Republicii Moldova;
5) locuitorii municipiului Chişinău.

Actorii interni şi externi interesaţi în reali-
zarea proiectului:
1) APL mun. Chişinău;
2) Guvernul Republicii Moldova;
3) ONG – urile locale de mediu;
4) ONG – urile internaţionale de mediu;
5) potenţialii donatori externi;
6) Organizaţiile Internaţionale de mediu;
7) Organizaţiile Internaţionale de medicină.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) Comisia UE în domeniul mediului (prin 

intermediul instrumentelor de fi nanţare);
2) Misiunile Diplomatice; 
3) Banca Mondială, USAID, BERD etc.;
4) Fonduri investiţionale de profi l;
5) Primăria mun. Chişinău.

Premisele de realizare a proiectului:
1) gestionarea necorespunzătoare a 

deşeurilor medicale; 
2) nivelul ridicat de poluare a mediului 

înconjurător;
3) cazuri frecvente de îmbolnăvire a 

pacienţilor;
4) cazuri frecvente de îmbolnăvire a 

lucrătorilor medicali;
5) necesitatea de a corespunde standardelor 

europene în domeniul ecologiei.

Factorii de risc privind realizarea proiec-
tului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa practicii necesare în acest domeniu;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului RM;
4) probleme de coordonare între diferite 

instituţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 
Suma va fi  determinată în urma desfăşurării unui studiu de fezabilitate
Persoană de contact: 
Natalia Lipca. Primăria Municipiului Chişinău
tel: 22-10-02, 22 82 85, 22 63 99                        gsm: 0-690-68-797            
fax: 22 12 89                                                        e-mail: lipca.natalia@gmail.com
Perioada de realizare a proiectului:
2011 - 2021 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
După implementarea proiectului rentabilitatea 
va fi  100%, care se va edifi ca prin soluţiona-
rea pozitivă a problemei de nimicire a deşe-
urilor medicale, în fi ecare instituţie medicală 
din mun. Chişinău. 

Proiectele municipiului Chişinău
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1
Denumirea localităţii com. Ciorescu

Anul fondării 1911

2 Populaţia Bărbaţi
3791

Femei
3229

Total
7020

3 Numărul de gospodării 2057
4 Distanţa până la Chişinău 14 km

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 85%
- apă şi canalizare 60%
- drum asfaltat 30%
- telefonizare 100%

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
    gimnaziu ( 84 de elevi)
    liceu ( 700 de elevi)
- 3 case de cultură
- grădiniţa ( 215 de copii)
- azil pentru bătrâni
- punct medical

7
Specializarea economică 
(agricultură, turism, 
industria uşoară etc.)

- industria uşoară

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

„Smelicva” SRL – confecţionarea îmbrăcămintei; 
„Cardigan” SRL – confecţionarea îmbrăcămintei;
„Novsandi”SRL - confecţionarea îmbrăcămintei;
„Melnic-Natalia” ÎI - confecţionarea îmbrăcămintei;
Manasia SRL - confecţionarea îmbrăcămintei;
Pietrişul SRL - confecţionarea îmbrăcămintei;
Buchistin SRL – extragerea zăcămintelor minerale;
Pasarea Argintie SRL – creşterea păsărilor pentru ouă;
Com-Agro-Metal SRL – materiale şi minereuri metalice;

9 Suprafaţa de teren Total - 603 ha

10 Potenţialul turistic al comu-
nei 

Monumente:
- Ştefan cel Mare; 
- Ciorescu Gheorghe - fondatorul localităţii, negustor de 
breasla a III-a.

11 Localităţi înfrăţite com. Sanislău, România

12 Cele mai semnifi cative pro-
iecte implementate

- Renovarea totală a grădiniţei nr. 220, anul 2011, 
FISM, aprox. 75 mii MDL.

- Renovarea sistemului de canalizare, 2009 – 2011, 
Bugetul APL Ciorescu, aprox. 120 mii MDL

13 Datele de contact ale primăriei

numele, prenumele primarului: Scripnic Ivan
numele, prenumele viceprimarului: Novişchi Alexandru, 
tel.:+ 373 22 456236,    fax.:+ 373 22 456344
e-mail primardeciorescu@mail.md
web site: www.ciorescu.md
adresa poştală: str. Alexandru cel Bun 17, MD-2089

 Profi lul localităţii Ciorescu55
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Nr. 11
Denumirea proiectului:
Construcţia sistemului de canalizare 
în sectorul privat din localitate

Tipul proiectului:
Infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Astăzi în comuna Ciorescu sunt în jur de 2500 de case particulare, ceea ce impune necondi-
ţionat autoritatea publică locală să organizeze şi să realizeze servicii publice locale, care să 
satisfacă cu maximă efi cienţă nevoile populaţiei.
Astfel, una din problemele prioritare în acest domeniu, este asigurarea populaţiei cu un sis-
tem de canalizare.
Această problemă a fost condiţionată de lipsa resurselor materiale şi fi nanciare, ceea ce cre-
ează incomodităţi populaţiei şi totodată are un efect negativ asupra igienei personale şi publi-
ce, morbidităţii cu boli gastrointestinale.
Aşadar, etapele de realizare a proiectului:
- elaborarea unui studiu de fezabilitate;
- elaborarea proiectului şi înregistrarea acestuia;
- realizarea tenderelor necesare implementării proiectului;
- implementarea propriu-zisă;
- evaluarea rezultatelor;
- deschiderea ofi cială.

Rezultatul scontat:
1) asigurarea cu sistem de canalizare cele 
2500 de case individuale;
2) prestarea unor servicii publice de calitate.

Benefi ciarii:
1) 3000 de locuitori; 
2) autoritatea publică.

Actorii interni şi externi interesaţi în realiza-
rea proiectului:
1) cetatenii;
2) Administraţia Publică Locală.
 

Potenţialii fi nanţatori: 
1) cetăţenii;
2) APL;
3) agenţii economici din localitate;
4) alte surse.

Premisele de realizare a proiectului:
lipsa sistemului de canalizare

Factorii de risc privind realizarea proiec-
tului:
1) lipsa resurselor materiale şi fi nanciare 

pentru implementarea totală a proiectu-
lui;

2) refuzul benefi ciarilor de a contribui la 
implementarea proiectului.

Resursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 50 mln. MDL

Persoană de contact: 
Bostan Natalia, tel: 45-68-72, 
e-mail: primardeciorescu@mail.md
Perioada de realizare a proiectului: 
2012-2014 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
Realizarea proiectului va asigura popu-
laţiei din sector condiţii mai bune de trai. 
Totodată acesta va micşora considerabil 
riscul apariţiei epidemiilor cauzate de lipsa 
canalizării. 

Proiectele localităţii Ciorescu
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Nr. 12
Denumirea proiectului:
Renovarea totală a monumentului 
istoric, Şcoala de Arte

Tipul proiectului:
Social

Descrierea succintă a proiectului:
În 2011, întreaga localitate trăieşte momente deosebite, deoarece avem onoarea de a sărbă-
tori cei 100 de ani ai satului. În 1911, a fost pusă prima piatră de temelie a localităţii, astfel în 
satul Ciorescu a apărut odată cu construirea Şcolii de Agricultură care astăzi este Şcoală de 
Arte. Aceasta reprezintă cel mai vechi edifi ciu din localitate. Unde astăzi îşi fac studiile 250 de 
copii, în diferite domenii ale artei – dans, muzică, teatru, instrumente ş.a.
De fapt, întreaga clădire nu a fost niciodată reparată în totalitate sau reconstruită, tocmai din 
aceste considerente ea reprezintă unul din problemele trecute pe agenda autorităţilor locale.
Astfel, în realizarea acestui proiect este necesar:
- studiu de fezabilitate în privinţa reparaţiei acoperişului;
- proiectarea acoperişului (realizarea schiţei desen);
- înregistrarea proiectului la instituţiile de profi l;
- organizarea tenderelor (privind acoperişul);
- activităţi de reparaţie a pereţilor interiori;
- repararea faţadei;
- diseminarea informaţiei;
- organizarea unui concert în vederea deschiderii ofi ciale.

Rezultatul scontat:
1) creşterea numărului de copii care vor 

frecventa această instituţie – 600;
2) introducerea unor noi secţii pentru copii – 

lucru în lemn, meşteşuguri populare;
3) păstrarea tradiţiilor şi a valorilor naţionale; 
4) organizarea unor concursuri la nivel naţional.

Benefi ciarii:
1) 1064 de copii în vârstă de 16 ani;
2) Autoritatea Publică;
3) părinţii si buneii copiilor care vor 

frecventa;
4) 100 de copii din satele vecine care 

frecventează instituţia.

Actorii interni şi externi interesaţi în realiza-
rea proiectului:
1) cetatenii;
2) Autoritatea Publica Locala.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) cetăţenii;
2) Autoritatea Publică Locală;
3) agenţii economici din localitate;
4) Alte surse.

Premisele de realizare a proiectului:
1) starea avariată a clădirii;
2) creşterea numărului de copii doritori de a 

studia; 
3) primul edifi ciu construit în localitate 

(monument istoric) 

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa resurselor materiale şi fi nanciare 

pentru implementarea totală a 
proiectului;

2) refuzul benefi ciarilor de a contribui la 
implementarea proiectului.

Resursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 2 mln. MDL

Persoană de contact: Bostan Natalia, tel: 45-68-72, e-mail: primardeciorescu@mail.md

Perioada de realizare a proiectului: 
2012-2013

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
Reparaţia acestui monument istoric va 
contribui la creşterea potenţialului turistic al 
localităţii. 

Proiectele localităţii Ciorescu
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1
Denumirea localităţii or. Codru

2 Populaţia Bărbaţi
8500

Femei
9500

Total
18 000 

3 Numărul de gospodării 5000

4 Distanţa până la Chişinău 3 km 

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 100%
- apă şi canalizare 100%
- drum asfaltat 70%
- telefonizare 100%

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
gimnaziu - 300 elevi
şcoala primară 200 elevi 
liceu teoretic „Literarum” 371 elevi 

- casa de cultură 
- 2 grădiniţa - 310 copii
- 2 spitale 
- Spitalul Clinic de Psihiatrie, Spitalul Republican Der-

matovenerologic 

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, 
industria uşoară etc.)

- Institutul Ştiinţifi c de Viticultură şi Pomicultură ”Vierul” 

8 Cei mai importanţi 
agenţi economici

Vila Verde SRL – Hotel&Restaurant
Zodiac SRL - Hotel&Restaurant
Planeta SRL – Casa de nunţi

9 Cele mai semnifi cative 
proiecte implementate

1) construirea reţeMDL de aprovizionare cu apă potabilă 
şi canalizare, 2010 – 2011, FISM

2) modernizarea grădiniţelor şi şcolilor din localitate, 2010 
– 2011, FISM

10 Datele de contact 
ale primăriei

numele, prenumele primarului: Muntean Vladimir
tel.:+ 373 22 766571, 
fax.:+ 373 22 792743
mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 8, MD-2021

Profi lul oraşului Codru66
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Nr. 13
Denumirea proiectului:
Construcţia terenurilor de joaca pentru 
copii „Împreună putem face mai mult!”

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
“Construcţia terenurilor de joaca pentru copii” În multe din microraioanele or. Codru sunt 
blocuri locative cu multe etaje, dar puţine din ele sunt amenajate cu locuri de joacă, dacă 
chiar şi sunt, ele nu funcţionează ori sunt într-o stare deplorabilă. Prin amenajarea astfel de 
terenuri pentru copii noi ne dorim ca bucuria şi sensibilitatea jocurilor copilăriei să se instaleze 
în sufl etele noastre, asigurându-ne mereu o sursă continuă de amintiri plăcute şi vii, un loc 
aparte, tainic, a copilăriei şi totodată este o iniţiativă pentru dezvoltarea atât fi zică cât şi 
intelectuală a copiilor de diferite vârste. Acest tip de proiect este cu impact social, economic şi 
infrastructural.

Rezultate aşteptate:
zâmbetul copiilor; 
siguranţa părinţilor; 
mai puţine griji bunicilor.

Benefi ciarii:
1) locuitorii or. Codru din diferite micro-

raioane;
2) copiii, elevii de diferite vârste

Actori interni şi externi interesaţi în realizare 
proiectului:
1) comunitatea;.
2) administrarea publică locală;
3) părinţii care au copii de vârstă preşcolară.

Potenţialii fi nanţatori:
1) Consiliul local Codru;
2) agenţi economici din teritoriu şi din 

afara or. Codru;
3) investori;
4) comunitatea.

Premisele de realizare a proiectului:
1) amenajarea microraioanelor oraşului;
2) dezvoltarea fi zică şi intelectuală a copiilor;
3) diferite echipamente să schimbe viaţa cotidiană.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa resurselor materiale şi fi nanci-

are pentru implementarea totală a 
proiectului;

Resursele fi nanciare necesare realizării proiectului: Pentru şapte instalaţii - tobogan, 
leagăne, nisipieră, bare de tracţiune, inele etc. – costă ~ 160 mii de înmulţit la câte astfel de 
microraioane trebuie amenajate.

Persoana de contact: 
Vladimir Munteanu, 
primar, tel: 76-65-34, 
e-mail: primariacodru@mail.md
Perioada de realizare a proiectului:
3-6 luni.

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
Dezvoltarea atât fi zică cât şi 
intelectuală a copiilor de diferite vârste 
cu ţinerea unui mod de viaţă sănătos.

Proiectele oraşului Codru
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1
Denumirea localităţii s. Coloniţa

Anul fondării 1605

2 Populaţia Bărbaţi
1849

Femei
1882

Total
3559

3 Numărul de gospodării 1800

4 Distanţa până la Chişinău 7 km 

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 80 %
- apă şi canalizare 84 %
- drum asfaltat 30%
- telefonizare 90 %

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
gimnaziu, 361 de elevi
liceu, 80 de elevi

- casa de cultură, 1
- grădiniţa, 151 nr. de copii
- azil pentru bătrâni 
- punct medical, 1

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, industria 
uşoară etc.)

- viticultură
- pomicultură
- legumicultură

9 Suprafaţa de teren

- arabil 244 ha
- păşuni 217 ha
- vii 200 ha
- livadă 244 ha
- păduri 6 ha
- resurse acvatice: 2 iazuri
- altceva: traseu pentru competiţii autocros

TOTAL – 2464 ha

10 Potenţialul turistic al comunei 

- pensiuni -
- muzeu: în cadrul liceului din localitate
- mănăstiri -
- monumente -

Profi lul localităţii Coloniţa77
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11 Cele mai semnifi cative 
proiecte implementate

Pe parcursul anilor 2004-2010, satului Coloniţa din 
bugetul municipal pentru investiţii şi renovări totale au 
fost alocate surse fi nanciare în valoare de 13984,6 
mii MDL.
Teren de joacă pentru copii, 2008, Fond Elveţian, 5000 
CHF
Reabilitarea bazinului de înot al liceului, 2010, 1 mln. 
MDL, Consiliul Municipal Chişinău.
Reamenajarea parcului de odihnă de pe strada 
Ştefan cel Mare, 2011, Fondul Ecologic Naţional, 
150 mii MDL.

12 Datele de contact ale primăriei

numele, prenumele primarului:
Zaporojan Angela,
tel.:+ 373 22 579164, 
mob: 079579164, 
fax.:+ 373 22 579240,
e-mail: admin@colonita.md, primar@colonita.md 
web site: www.colonita.md 
adresa poştală: str. Stefan cel Mare 3, satul Coloniţa, 
MD-2082, Chişinău, Moldova

Profilul localităţii Coloniţa
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Nr. 14
Denumirea proiectului:
Construcţia secţiei de prelucrare a 
fructelor şi legumelor în com. Coloniţa

Tipul proiectului:
economic

Descrierea succintă a proiectului:
Problema de bază a producătorilor agricoli din comuna Coloniţa se reduce la imposibilitatea de 
realizare a producţiei agricole proprii. În acest scop, este important să fi e instituită o secţie proprie 
de realizare a producţiei agricole proprii, o secţie prelucrare a fructelor şi legumelor, cu o capacita-
te de 2 mii tone. O secţie contemporană de prelucrare a fructelor şi legumelor presupune o utilare 
cu frigidere industriale speciale, care permit folosirea ei în diferite etape după destinaţie.
În prezent o parte din producţie se achiziţionează la un preţ foarte ieftin de către comercianţii 
privaţi, iar o parte este realizată la pieţele din or. Chişinău. 
Rezultatul scontat:
1) crearea condiţiilor pentru realizarea pro-

ducţiei agricole – a fructelor şi legumelor;
2) atragerea investiţiilor în domeniul prelucră-

rii producţiei agricole;
3) crearea procesării producţiei agricole pe 

baza producţiei agricole proprii;
4) renovarea industriei de prelucrare a pro-

ducţiei agricole.
5) va fi  promovată imaginea producţiei agrico-

le autohtone locale.

Benefi ciarii:
1) şomerii
2) APL com. Coloniţa
3) producătorii de fructe şi legume
4) întreprinderile agricole
5) fermierii
6) agenţii economici
7) potenţialii cumpărători ale produselor fi nale 

din mun. Chişinău
 

Actorii interni şi externi interesaţi în reali-
zarea proiectului:
1) APL com. Coloniţa
2) APL mun. Chişinău
3) producătorii de fructe şi legume
4) întreprinderile agricole
5) şomerii
6) Guvernul Republicii Moldova

Potenţialii fi nanţatori: 
1) APL com. Coloniţa
2) APL mun. Chişinău
3) Guvernul Republicii Moldova
4) fi nanţatorii străini
5) Camera de Comerţ şi Industrie a mun. 

Chişinău
6) Uniunea Europeană (Programe de susţine-

re a agriculturii)
Premisele de realizare a proiectului:
1) lipsa unor pieţe accesibile de realizare a 

producţiei agricole fără presiunea interme-
diarelor; 

2) preţuri ieftine la achiziţia producţiei agricole;
3) lipsa locurilor de muncă;
4) necesitatea de organizare a secţiei de pre-

lucrare şi păstrare a fructelor şi legumelor;
5) necesitatea de promovare a producţiei agri-

cole locale.

Factorii de risc privind realizarea proiec-
tului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea administraţiei 

municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului RM;
4) probleme de coordonare între diferite insti-

tuţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 5 000 000 MDL
Persoană de contact: Angela Zaporojan, tel: 57-91-64, e-mail: primar@colonita.md 
Perioada de realizare a proiectului:
2011 - 2014 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
După implementarea proiectului rentabilitatea 
va fi  100%, care se va edifi ca prin dezvoltarea 
economiei locale, stoparea migraţiei şi promo-
varea pe toate căile a turismului, în calitate de 
ramura de bază a economiei locale

Proiectele localităţii Coloniţa
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1
Denumirea localităţii s. Condriţa

Anul fondării an. 1657

2 Populaţia Bărbaţi
361

Femei
375

Total
736 

3 Numărul de gospodării 280

4 Distanţa până la Chişinău 33 km

5 Infrastructura tehnică - drum asfaltat 20%
- telefonizare 90 %

6
Infrastructura socială - instituţia de învăţământ:

gimnaziu - 62 elevi 
- punct medical

7

Specializarea economică
(agricultură, turism, industria 
uşoară etc.)

- viticultură
- pomicultură
- legumicultură(creşterea culturilor de sera pe lângă 

gospodăriile casnice)
- creşterea animalelor
- industria uşoară
- turism

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

I.I. „Macari Ion”
SRL „Lariscom”

9

Suprafaţa de teren - agricol 24,79 ha
- păşuni 9 ha
- resurse acvatice 0,05 km2

- alte terenuri(râpi) 2 ha

10
Potenţialul turistic al comunei - muzeu: Muzeul Apicol

- mănăstiri: Mănăstirea Condriţa

11
Cele mai semnifi cative 
proiecte implementate

Construcţia fântânii arteziene (în derulare), aprox. 
800 mii MDL, municipiul; 

12

Datele de contact ale 
primăriei

numele,prenumele primarului: 
Boşneaga Alexei
tel.:+ 373 22 79-78-40
fax.:+ 373 22 79-78-40
e-mail: primaria.condrita@gmail.com
adresa poştală: mun. Chişinău, s. Condriţa, MD-2083

 Profi lul localităţii Condriţa88
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Nr. 15
Denumirea proiectului:
Construcţia unei gunoişti 
autorizate în satul Condriţa

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Acest proiect implică construcţia pe teritoriul satului a unei gunoişti autorizate, construcţie 
ce lipseşte complet pe teritoriul satului, ceea ce a dus la acumularea gunoiului într-un 
loc nespecializat, neautorizat ceea ce la rândul său atrage după sine consecinţe grave 
cum ar fi : poluarea teritoriului şi, respectiv, a apelor subterane din nemijlocita apropiere a 
lui; prejudicierea aspectului fi zic al satului etc. Acest proiect va fi  realizat prin intermediul 
Ministerului Mediului cu susţinerea metodologică şi fi nanciară a acestuia.
Rezultatul scontat:
1) aspectul fi zic frumos al localităţii;
2) rezolvarea problemei poluării mediului;
3) educarea societăţii civile şi respectiv 

cultivarea unui înalt nivel al 
responsabilităţii sociale;

4) fi xarea unui grafi c de colectare a 
gunoiului prin sat ceea ce va permite 
accesul la groapa de acumulare doar 
unui cerc restrâns de oameni ceea 
ce la rândul său va trage după sine 
păstrarea curăţeniei în jurul groapei de 
acumulare.

Benefi ciarii:
1) locuitorii satului Condriţa (730) locuitori);
2) membrii Întovărăşirii Pomicole „Condriţa”
3) membrii Întovărăşirii Pomicole „Luminiş”
4) agenţii economici care activează pe teritoriul 

localităţii;

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) populaţia satului Condriţa (730locuitori);
2) membrii Î.P. „Condriţa” (138 membri);
3) membrii Î.P. „Luminiş”(32 membri);
4) agenţii economici care activează pe 

teritoriul localităţii.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) Ministerul Mediului;
2) bugetul municipal;
3) surse proprii.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa unui loc special amenajat pentru 

acumularea gunoiului pe teritoriul 
satului;

2) poluarea mediului;
3) poluarea apelor subterane.

Factorii de risc privind realizarea proiectului:
1) stoparea proiectului din lipsă de fi nanţare;
2) întârzierea realizării proiectului din cauza unei 

infrastructuri a drumurilor nesatisfăcătoare;
3) amplasarea gunoiştii la periferia localităţii 

poate atrage după sine riscul poluării zonei 
din preajma gunoiştii de către locuitorii satelor 
vecine.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 10 000 euro
Persoană de contact: Alexei Boşneaga, tel: 79-78-40, e-mail: primaria.condrita@gmail.com
Perioada de realizare a proiectului: 
 Realizarea acestui proiect ar fi  posibilă 
în termen de la ½ până la 2 ani, în 
dependenţă de fi nanţare şi de compania 
executoare. 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare
Realizarea acestui proiect va permite evitarea 
poluării în continuare a mediului şi va produce 
efecte pozitive pe termen lung, printre acestea 
se vor enumera crearea şi dezvoltarea de mai 
departe a infrastructurii, crearea unei imagini 
viabile a localităţii atât pentru vizitatori cât şi 
pentru potenţialii investitori. 

Proiectele localităţii Condriţa
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Nr. 16
Denumirea proiectului:
Aprovizionarea cu apa pentru irigare 
în satul Condriţa

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Acest proiect presupune trasarea unei conducte de apa pentru irigat pentru un număr de 
gospodarii care se afl a în nemijlocita apropiere de iaz şi care au nevoie de apa pentru irigat. 
Acesta ne-ar oferi posibilitatea sa atragem surse suplimentare în bugetul local.

Rezultatul scontat:
1) valorifi carea resurselor funciare din nemijlocita 

apropiere a iazului în cauza;
2) ridicarea productivităţii culturilor agricole 

cultivate în teritoriu analizat;
3) majorarea veniturilor în bugetul local.

Benefi ciarii:
1) persoanele care locuiesc în apropiere 

de iaz;
2) persoanele care practica creşterea 

legumelor în sezonul de vara în valea 
satului;

3) primăria Condrita, prin majorarea 
bugetului local.

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea 
proiectului:
1) persoanele care locuiesc în apropierea iazului 

şi practica cultivarea legumelor în sezonul de 
vara;

2) Primăria Condrita. 

Potenţialii fi nanţatori: 
1) cetăţenii cointeresaţi;
2) Primăria.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) folosirea neautorizata de către persoanele 

specifi cate a apei din iaz(care este în 
proprietate publica);

2) inefi cienta legumiculturii practicate pe lângă 
gospodăriile casnice din teritoriu;

3) identifi carea noilor posibilităţi de atragere a 
resurselor în bugetul local.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) numărul mic al potenţialilor benefi ciari 

şi respectiv contribuabili;
2) serviciu sezonier (un ciclu agricol - 

preferenţial pentru culturile de sera, în 
special legumicole, de regula 4-5 luni).

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 
Suma: în jurul la 10000 MDL, dintre care primăria contribuie cu 40% iar restul sumei rămâne 
pe seama contribuabililor (iniţial, sunt 5 la număr).

Persoană de contact: Bosneaga Alexei, tel: 79-78-40, e-mail: alexei.bosneaga@gmail.com

Perioada de realizare a proiectului: 
Durata realizării acestui proiect: de la 2 săptămâni 
până la 1 luna (implica procurarea utilajului 
necesar şi săparea ţevii de la iaz până la 
benefi ciari în pământ).

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
Rf=(3750/4000)*100%=93.75%
Deci rezultă că la fi ecare unitate 
fi nanciară (leu) investită în acest proiect, 
noi vom obţine 0.9375 MDL, ceea ce 
ne-ar permite sa răscumpăram investiţiile 
şi sa obţinem profi t din primii doi ani de 
după implementarea proiectului.

Proiectele localităţii Condriţa
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Nr. 17
Denumirea proiectului:
Construcţia unei şcoli în satul 
Condriţa

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Proiectul prevede construcţia unei şcoli de capacitate mică (până la 140 elevi), dotată cu sală 
sportivă, sală festivă, terenuri sportive în preajma şcolii. Altfel spus, construcţia unei şcoli bine 
dotate din punct de vedere tehnic şi care să permită oferirea condiţiilor necesare atât elevilor 
cât şi profesorilor. La momentul de faţă în localitate drept sediu al şcolii serveşte punctului 
medical. 
Rezultatul scontat:
1) crearea condiţiilor necesare pentru 

prestarea unor studii de înaltă calitate;
2) posibilitatea organizării întrecerilor sportive 

şi educării multilaterale a copiilor;
3) crearea condiţiilor de lucru necesare pentru 

atragerea cadrelor didactice califi cate;
4) efi cientizarea învăţământului şi a sferei 

culturale în satul Condriţa.

Benefi ciarii:
1) copiii din localitate;
2) copiii din cadrul Î.P. „Condriţa” şi „Luminiş”
3) cadrele didactice şi personalul tehnic (prin 

păstrarea locurilor de muncă)

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) locuitorii satului(730 locuitori);
2) locuitorii Î.P. „Condriţa”;
3) locuitorii Î.P. „Luminiş.”

Potenţialii fi nanţatori: 
1) FISM;
2) bugetul municipal;
3) surse proprii;
4) alte potenţiale surse de fi nanţare;

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa condiţiilor elementare pentru 

efectuarea studiilor în încăperile şcolii;
2) încălzirea inefi cientă a clădirii şcolii;
3) lipsa încăperii pentru biblioteca şcolară;
4) şcoala nu este dotată cu săli sportive ceea 

ce împiedică elevii să frecventeze orele de 
educaţie fi zică pe timp de iarnă;

5) şcoala nu este dotată cu sală festivă şi 
calculatoare ceea ce reprezintă încă o 
piedică în ceea ce priveşte asigurarea 
elevilor cu studii calitative şi condiţii 
moderne.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa de fi nanţare;
2) putem cădea sub incidenţa Strategiei 

naţionale de Descentralizare şi autonomie 
fi nanciară a şcolilor.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: aprox. 20 mln. MDL
Persoană de contact: Bosneaga Alexei, tel: 79-78-40, e-mail: alexei.bosneaga@gmail.com
Perioada de realizare a proiectului: 2 ani Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 

după realizare: 
Construcţia unei şcoli bine dotate din 
punct de vedere tehnic va permite oferirea 
condiţiilor necesare atât elevilor cât şi 
profesorilor. Aceasta va oferi condiţii mai 
bune pentru desfăşurarea procesului didactic 
fapt care se va refl ecta şi asupra dezvoltării 
spirituale şi intelectuale a copiilor. Totodată, 
cadrele didactice vor benefi cia de condiţii 
mai bune de muncă.

Proiectele localităţii Condriţa
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1
Denumirea localităţii Oraşul Cricova

Data fondării 12 martie 1656 

2 Populaţia Bărbaţi
4983

Femei
5659

Total
10642

3 Numărul de gospodării casnice 2049
Numărul caselor, partamentelor 3382

4 Distanţa până la Chişinău 11 km

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 96 %
- apă şi canalizare 95 %
- drum asfaltat 75 %
- telefonizare 88 %

6 Infrastructura socială

Gimnaziu (124 de elevi)
Liceu (653 de elevi)
Casa de cultură
grădiniţa (430 nr. de copii)
Centru de sănătate 
Filiala şcolii sportive
Şcoala de arte

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, industria 
uşoară etc.)

- viticultură
- pomicultură
- industria uşoară
- industrie extractivă (cariere de piatră)

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

Combinatul de vin Cricova
Renaissance-Perfect
Acorex Wine Holding 
Mineral ş.a.

9 Suprafaţa de teren

- arabil 23,85 ha
- vii 70,5 ha
- livadă 6,45 ha
- fondul silvic 67,1 ha
- resurse acvatice 10,4

10 Potenţialul turistic al comunei 
- cele mai lungi subsoluri de vin din lume
- cariere de piatră
- evenimente culturale 

11 Cele mai semnifi cative proiecte 
implementate

Asfaltarea drumurilor

12 Datele de contact ale primăriei

Valentin Guţan
tel.:+ 373 22 453 236; + 373 22 453 238
fax.:+ 373 22 453 238
primaria@cricova.info.md
www.cricova.info.md
str. Chişinăului 90, or. Cricova, MD- 2084

 Profi lul oraşului Cricova99
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Nr. 18
Denumirea proiectului:
Renovarea totală a grădiniţei

Tipul proiectului:
social 

Descrierea succintă a proiectului: 
În oraşul Cricova funcţionează grădiniţa de copii nr. 33 unde frecventată 307 copii şi în cadrul 
căreia sunt angajaţi 19 educatori. Pe toată perioada exploatării nu a fost supusă renovării, fapt 
ce a dus la înrăutăţirea condiţiilor pentru întreţinerea copiilor.

Rezultatul scontat:
1) îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie;
2) întreţinerea copiilor în grădiniţă.

Benefi ciarii:
1) 307 copii care frecventează grădiniţa;
2) părinţii;
3) 19 educatori 

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea 
proiectului:
1) populaţia oraşului Cricova;
2) primăria

Potenţialii fi nanţatori: 
1) TISM
2) APL

Premisele de realizare a proiectului: 
1) necesitatea reparaţiei exterioare;
2) schimbarea mobilierului;
3) necesitatea schimbării tehnicii sanitare.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa de fi nanţe;
2) familii plecate.

Resursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 2,5 mln. MDL
Persoană de contact: Valentin GUŢAN, tel: 0 373 22 453-236; 0 373 22 453-238

Perioada de realizare a proiectului: 1 an Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
1) condiţii optime pentru educarea copiilor;
2) micşorarea cazurilor de îmbolnăvire a 

infecţiilor respiratorii la copii.

Proiectele oraşului Cricova
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Nr. 19

Denumirea proiectului:
Organizarea serviciului de 
salubrizare modernă în oraşul 
Cricova

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Dezvoltarea serviciului de salubrizare va permite colectarea selectivă a deşeurilor: sticlă, 
hârtie, plastic etc., mixt). Realizarea proiectului prevede prelucrarea deşeurilor sau încheierea 
contractului de prelucrare a deşeurilor de terţe persoane în scopul micşorării poluării mediului 
înconjurător şi utilizării materiei secundare. O atenţie deosebită va fi  acordată educaţiei 
populaţiei privind necesitatea colectării selective a deşeurilor menajere (tomberoane speciale, 
materiale informative etc.)

Rezultatul scontat:
1) crearea unui serviciu efi cient de 

salubrizarea;
2) micşorarea poluării mediului înconjurător;
3) sensibilizarea populaţiei privind colectarea 

separată a deşeurilor menajere. 

Benefi ciarii:
1) Administraţia publică locală din oraşul 

Cricova; 
2) populaţia oraşului Cricova; 
3) agenţii economici.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) Administraţia publică locală din oraşul 

Cricova; 
2) populaţia oraşului Cricova;
3) agenţii economici;
4) ONG-uri de mediu. 

Potenţialii fi nanţatori: 
1) Comisia Europeană;
2) Fondul ecologic Republican;
3) investitori privaţi;
4) Organizaţii fi nanţatoare internaţionale de 

mediu;
5) Bugetul municipiului Chişinău şi al oraşului 

Cricova.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) necesitatea protecţiei mediului prin 

colectare separată a deşeurilor;
2) prelucrarea materiei secundare (sticlă, 

hârtie, plastic); 
3) existenţa unor fonduri de fi nanţare de 

mediu;
4) interesul investitorilor privaţi în prestarea 

serviciului public. 

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa interesului din partea fi nanţatorilor; 
2) populaţia nu este pregătită să colecteze 

separat deşeurile menajere; 
3) cantităţi mici de deşeuri.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 500 000 MDL

Persoană de contact: 
Denis Muntean - Specialist de proiecte, tel: +37322 45 32 38 +373 600 577 00, 
e-mail: 
Perioada de realizare a proiectului: 
 2-3 ani

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
Crearea unui serviciu public de gospodărie 
comunală modern şi efi cient

Proiectele oraşului Cricova
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Nr. 20
Denumirea proiectului:
Promovarea turismului în oraşul 
Cricova 

Tipul proiectului:
Socio-economic

Descrierea succintă a proiectului:
Promovarea turismului, oraşul Cricova fi ind un obiect turistic, care necesită dezvoltarea 
potenţialului turistic. Este necesară promovarea localităţii şi a obiectelor atractive din oraş 
cum ar fi  subsolurile de vin, cariera de piatră. Soluţiile posibile de realizare a proiectului:
1) crearea paginii web a localităţii şi promovarea ei;
2) crearea unui fi lm de promovare a potenţialului turistic şi de investiţii a oraşului Cricova;
3) crearea paginilor pe youtube.com, facebook.com şi alte reţele de socializare;
4) editarea unui ghid de investiţii în oraşul Cricova;
5) organizarea evenimentelor culturale la nivel regional (cu participarea oaspeţilor din ţările 

vecine);
6) construcţia unui motel.

Rezultatul scontat:
1) crearea imaginii şi creşterea popularităţii 

oraşului Cricova ca localitate cu potenţial 
turistic;

2) creşterea numărului de turişti care vizitează 
oraşul Cricova;

3) dezvoltarea economică a oraşului, sectorului 
de turism, meşteşuguri; 

4) creşterea veniturilor în bugetul oraşului.

Benefi ciarii:
1) locuitorii oraşului;
2) turiştii; 
3) agenţii economici;
4) oaspeţii localităţii.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) administraţia publică locală;
2) populaţia oraşului;
3) agenţi economici;
4) potenţiali investitori.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) Comisia Europeană;
2) agenţi economici;
3) investitori privaţi; 
4) bugetul municipiului Chişinău;
5) organizaţii fi nanţatoare internaţionale.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) existenţa unor obiecte turistice unice;
2) voinţa administraţiei publice locale din oraşul 

Cricova de a realiza astfel de proiect; 
3) existenţa unor itinerare turistice care includ şi 

oraşul Cricova;
4) interes şi posibile fi nanţări din partea unor 
fi nanţatori.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) indiferenţa agenţilor economici şi a 

populaţiei în dezvoltarea turismului; 
2) lipsa interesului din partea fi nanţatorilor.

Resursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 1 000 000 MDL
Persoană de contact: 
Denis Muntean, e-mail: proiecte@cricova.info.md:
Perioada de realizare a proiectului: 
1-3 ani 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
Dezvoltarea şi diversifi carea unor servicii 
de turism, crearea de noi locuri de muncă 
şi contribuirea la dezvoltarea locală şi a 
imaginii oraşului Cricova ca centru turistic 

Proiectele oraşului Cricova
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1
Denumirea localităţii com. Cruzeşti

Anul fondării 1759

2 Populaţia Bărbaţi
874

Femei
943

Total
1817

3 Numărul de gospodării 950 gospodării casnice
4 Distanţa până la Chişinău

5 Infrastructura tehnică
- asigurare cu gaz - 57 %
- apă şi canalizare - 37 %
- telefonizare - 44 %

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
gimnaziu - 110 elevi
casa de cultură ( edifi ciul în stare avariată )

- grădiniţa ( 47 copii)
- azil pentru bătrâni 
- punct medical 
- ofi ciul poştal 

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, industria 
uşoară etc.)

- viticultură + cca 0,8 %
- pomicultură + cca 3%
- legumicultură
- creşterea cerealelor
- creşterea animalelor
- industria uşoară
- turism

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

GŢ „ Mihai Ciobanu” , minimagazine alimentare -4

9 Suprafaţa de teren

- arabil - 781 ha
- păşuni - 64 ha
- vii - 6,3 ha
- livadă - 57 ha

10 Cele mai semnifi cative proiecte 
implementate

(denumirea, perioada implementării, fi nanţatorul, 
suma, partenerii, obiectivele realizate)

11 Datele de contact ale primăriei

numele, prenumele primarului - 
Scurtu Nicon
tel.: + 373 22 419-555; 
       + 373 22 419-888;
fax.:+ 373 22 419-888;
e-mail: primariacruzesti@yahoo.com
adresa poştală: MD-2085, Chişinău, c. Cruzeşti, 
str. Teilor nr.24

 Profi lul localităţii Cruzeşti1010
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Nr. 21
Denumirea proiectului:
Construcţia Centrului de Tineret şi a 
Muzeului satului în com. Cruzeşti 

Tipul proiectului:
economic

Descrierea succintă a proiectului:
Comuna Cruzeşti mun. Chişinău are o aşezare geografi că avantajoasă, este amplasată în 
apropierea or. Chişinău, pe traseul Chişinău – Vadul-lui-Vodă, este amplasată în câmpia 
terasată a Nistrului inferior şi în partea de est este înconjurată de pădure. În plus, are o istorie 
foarte bogată fi ind fondat în perioada medievală. Având şi o infrastructură exemplară pentru ţara 
noastră cu o mulţime de atracţii turistice, are o mare oportunitate pentru promovarea tineretului, 
dar şi a turismului. În acest context, este binevenită şi absolut necesară construcţia unui Centru 
de Tineret şi a unui Muzeu al satului. Aici ar putea să fi e deschise diferite cercuri de creaţie, 
o sală de cinema, un muzeu şi o sală pentru discotecă, pentru tineretul din sat şi tineretul din 
comunele adiacente. În plus, anul împrejur ar putea să vină turişti să viziteze localitatea. Pe de 
altă parte, aici s-ar putea desfăşura diferite seminare şi conferinţe atât la nivel municipal, cât şi 
la nivel naţional în domeniul tineretului. 
Rezultatul scontat:
1) pregătirea specialiştilor în domeniul 

tineretului;
2) dezvoltarea turismului rural;
3) crearea condiţiilor de agrement pentru 

tineret.

Benefi ciarii:
1) tinerii din localitate;
2) turiştii din ţară;
3) turiştii de peste hotare;
4) studenţii din ţară şi de peste hotare;
5) tinerii din localităţile adiacente.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) APL Cruzeşti;
2) APL mun. Chişinău;
3) Departamentul Naţional de turism;
4) universităţile din ţară;
5) Guvernul Republicii Moldova.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) APL Cruzeşti;
2) APL mun. Chişinău;
3) Guvernul Republicii Moldova;
4) fi nanţatorii străini.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa unui local pentru tineret; 
2) necesitatea de pregătire a specialiştilor în 

domeniul tineretului;
3) necesitatea de dezvoltare a turismului;
4) necesitatea unor servicii calitative;
5) necesitatea de promovare a tineretului.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea administraţiei 

municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului 

RM;
4) probleme de coordonare între diferite 

instituţii;
5)  birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 4 000 000 euro
Persoană de contact:
Nicon Scurtu, tel: 41-95-55, e-mail: primariacruzesti@yahoo.com 
Perioada de realizare a proiectului:
2011 – 2015 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
După implementarea proiectului 
rentabilitatea se va caracteriza prin 
dezvoltarea economiei locale, stoparea 
migraţiei şi promovarea pe toate căile a 
tineretului local

Proiectele localităţii Cruzeşti
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1
Denumirea localităţii or. Durleşti

Anul fondării 1473

2 Populaţia Bărbaţi
9 000

Femei
13 000

Total
22 000 

3 Numărul de gospodării 11 000
4 Distanţa până la Chişinău 0,5 km

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 70 %
- apă şi canalizare 70 %
- drum asfaltat 70 %
- telefonizare 90 %

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
gimnaziu ( 200 de elevi) 
2 licee ( nr. de elevi) 584476, 585603
Liceul moldo-turc ( elevi) 584104

- casa de cultură
- 3 grădiniţe ( 750 de copii)
- Centru de sănătate

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, industria 
uşoară etc.)

- viticultură
- pomicultură
- industria uşoară

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

- Uzina experimentală prelucrarea şi 
confecţionarea obiectelor din metale

- Uzina chimică confecţionarea articolelor din masă 
plastică

- Ofi ciul Moldpresa 
- Agenţi economici din domeniul industriei uşoare 

– 415 unităţi comerciale
- Întreprinderi industriale 5
- Întreprinderi comerciale – 51
- Întreprinderi ce prestează alte servicii (reparaţia 

auto, frizerii,) - 347

9 Suprafaţa de teren
- resurse acvatice: râul Durleşti
- drum auto 65 km
- drum cu acoperire rigidă 50 km 

10 Potenţialul turistic al comunei 

- 1 Hotel 
- 1 mănăstire Sf. M. Mc. Andrei 
- 2 Biserici
- 1 Scuar
- Monument în cinstea Eroilor din Durleşti căzuţi 

pe câmpul de luptă în perioada celui II-lea Război 
Mondial 

11 Localităţi înfrăţite or. Blaj, România

 Profi lul oraşului Durleşti1111
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12 Cele mai semnifi cative proiecte 
implementate

Construcţia apeductului şi sistemului de canalizare 
din str. Cartuşa-Ştefan Vodă, FISM, 2008-2009, apr. 
1,5 mln. MDL
Construcţia sistemelor de canalizare a str. 
Mateevici, str. Mitropolit Dosoftei, str. Caucazului 
(parţial), str. M Spătaru, str. Rădiul Mare, Vasile 
Lupu, str. Donici, Fondul Naţional Ecologic, 4 mln. 
MDL, 2011-2012 
Construcţia apeductului din str. Ialoveni-Dimo-
Cartuş, bugetul Primăriei mun. Chişinău (din Grant 
european)

13 Datele de contact ale primăriei

numele, prenumele primarului: 
Crudu Nicolae
tel.:+ 373 22 584478
fax.:+ 373 22 584478
e-mail: primaria_durlesti@mail.md
web site: www.durlesti.md
adresa poştală: or. Durleşti str. Alexandru cel Bun 5, 
MD-2003

Profilul oraşului Durleşti
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Nr. 22
Denumirea proiectului:
Amenajarea teritoriului din preajma 
râuleţului Durleşti

Tipul proiectului: 
social

Descrierea succintă a proiectului: 
În or. Durleşti curge un singur râuleţ ce necesită curăţirea albiei, amenajarea şi întărirea 
malurilor, construcţia colectorilor de tip deschis, reparaţia podurilor, deznămolirea râuleţului, 
evitarea revărsării în urma ploilor abundente (construcţia barajelor după necesitate).

Rezultatul scontat:
1) dispariţia riscului de inundaţie; 
2) un râuleţ curat şi amenajat;
3) îmbunătăţirea situaţiei ecologice;
4) poduri noi, reparate sau reconstruite;

Benefi ciarii:
toţi locuitorii or. Durleşti 

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
Administraţia publică locală

 

Potenţialii fi nanţatori: 
1) Uniunea Europeană;
2) Ministerul Mediului; 
3) oraşe înfrăţite;
4) Primăria mun. Chişinău.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) revărsarea râuleţului în urma ploilor 

abundente şi inundarea gospodăriilor din 
localitate;

2) starea avariată a podurilor;
3) poluarea şi înnămolirea apei din râuleţ;
4) prăbuşirea malurilor.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
lipsa fi nanţelor pentru realizarea acestui 
proiect.

Resursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 10 000 000 MDL

Persoană de contact: 
Rodica Tiutiunnicov, el: 58 44 78, 
e-mail: rodica.tiutiunic@mail.ru
Perioada de realizare a proiectului: 
2012-2015

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare: situaţia ecologică din regiune se va 
îmbunătăţi considerabil.

Proiectele oraşului Durleşti
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Nr. 23
Denumirea proiectului:
 Asigurare cu gaz şi renovarea totală 
a Casei de Cultură din or. Durleşti

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului: 
Lipsa resurselor fi nanciare în bugetul local şi lipsa încălzirii termice a Casei de Cultură, 
necesitatea totale nu numai a clădirii ci şi a acoperişului, au redus la minim activitatea ei în 
localitate. O parte din cercurile ce activau în Casa de Cultură au fost închise, iar o parte au 
fost transferate „la gazdă” prin instituţiile preuniversitare ale localităţii. Asigurare cu gaz şi 
renovarea totală a Casei de Cultură ar aduce la dezvoltarea culturală a copiilor din localitate, 
deschiderea diferitor cercuri de interese nu numai pentru copii dar şi pentru maturi vor fi  
binevenite în localitate.

Rezultatul scontat:
1) asigurare cu gaz a Casei de Cultură:
2) renovarea totală a clădirii şi a acoperişului;
3) deschiderea cercurilor de interese;
4) dezvoltarea culturală a tinerii generaţii.

Benefi ciarii:
toţi locuitorii or. Durleşti
 

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) Administraţia publică locală;
2) locuitorii din oraş.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) Uniunea Europeană;
2) Ministerul Culturii Tineret şi Sport;
3) oraşe înfrăţite;
4) Primăria mun. Chişinău.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa ocupaţiei generaţiei tinere;
2) existenţa unui potenţial mare în rândul 

tinerei generaţii;
3) creşterea nivelului de culturalizare a 

populaţiei.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
lipsa fi nanţelor pentru realizarea acestui 
proiect.

Resursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 5 000 000 MDL

Persoană de contact: 
Rodica Tiutiunnicov, tel: 58 44 78, 
e-mail: rodica.tiutiunic@mail.ru
Perioada de realizare a proiectului: 
2012-2015

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
– asigurarea condiţiilor necesare pentru 

desfăşurarea activităţilor cultural-festive

Proiectele oraşului Durleşti
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Nr. 24
Denumirea proiectului:
Renovarea instituţiilor preşcolare în 
oraşul Durleşti 

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Renovarea totală a clădirii, acoperişului, veceurilor prin instalarea reţelelor inginereşti de 
apeduct centralizat de apă potabilă, apă caldă, canalizarea, mărirea numărului de grupe, 
reparaţia piscinei pentru copii cu problemele locomotorii, amenajarea cabinetului logopedului, 
renovarea sălii de muzică, a cabinetului medical.
Rezultatul scontat:
1) îmbunătăţirea condiţiilor de întreţinere 

a copiilor pentru educaţie şi dezvoltare 
multilaterală;

2) ridicarea nivelului de acumulare a 
cunoştinţelor în urma reangajării specialiştilor 
califi caţi.

Benefi ciarii:
1) copii care frecventează instituţiile 

preşcolare,750 copii;
2) părinţii;
3) angajaţii instituţiilor,100 persoane.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) autorităţile publice locale;
2)  locuitorii oraşului;
3) organizaţiile pentru protecţia drepturilor 

copilului şi a omului;
4) Consiliul Europei; 
5) FMI.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) FMI;
2) Comisia Europeană;
3) organizaţii fi nanţatoare internaţionale;
4) UNICEF;
5) Ambasadele în Republica Moldova.

Premisele de realizare a proiectului: 
Starea deplorabilă actuală a încăperilor 
grădiniţei din localitate şi condiţiile nefavorabile 
de întreţinere a copiilor în instituţiilor preşcolare.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) creşterea taxei lunare pentru copii;
2) interes redus din partea potenţialilor 
fi nanţatori.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 2 000 000 MDL
Persoană de contact: 
Oxana Ivanov, tel.: 373 22 583279, 584478, 
e-mail: oxanaivaf@mail.ru 
Perioada de realizare a proiectului: 
2012 - 2014

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
Imagine bună a instituţiei şi dorinţe 
întemeiate de a aduce copilul la instituţie 
cu scopul bunei dezvoltări multilaterale a 
copiilor. 

Proiectele oraşului Durleşti
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1
Denumirea localităţii Ghidighici

2 Populaţia Bărbaţi
3140

Femei
2460

Total
5600

3 Numărul de gospodării 1859
4 Distanţa până la Chişinău 7 km

5 Infrastructura tehnică
- asigurare cu gaz 69%
- apă şi canalizare 61%
- telefonizare 74%

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
  gimnaziu nr. 79 – 1 ( 320 elevi)
- casa de cultură – 1 
- grădiniţa-creşă de copii nr. 203 (216 copii)
- punct medical – 1 

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, 
industria uşoară etc.)

- viticultură
- pomicultură
- legumicultură
- creşterea animalelor
- industria uşoară
- turism

8 Suprafaţa de teren

- arabil, 862 ha
- păşuni, 90 ha
- vii, 334 ha
- livadă, 126 ha
- păduri, 200 ha
- resurse acvatice, 5 ha

9 Datele de contact ale 
primăriei

numele, prenumele primarului: Begleţ Ion
numele, prenumele viceprimarului: Begleţ Alexandru
tel.:+ 373 -22 - 710-164
fax.:+ 373- 22 - 710-607
e-mail: cojocaricristina@mail.ru
adresa poştală: s. Ghidighici, mun. Chişinău, str. Alexei 
Mateevici, 2, MD-2088

Profi lul localităţii Ghidighici1212
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Nr. 25
Denumirea proiectului:
Crearea Centrului de Cultură şi 
Agrement

Tipul proiectului:
social

Descrierea succintă a proiectului:
Reabilitarea obiectivului care se afl ă în stare extrem de avariată şi repunerea acestuia în 
circuitul comunitar. Reorganizarea casei de cultură în centru cultural în scopul promovării 
identităţii potenţialului şi diversităţii culturale, susţinerea creativităţii, stimularea participării 
actorilor locali.
Rezultatul scontat:
1) renovarea casei de cultură;
2) crearea condiţiilor optimale pentru 

activitatea cercurilor de dansuri şi cântece 
folclorice; 

3) implicarea copiilor şi populaţiei în activităţi 
culturale.

Benefi ciarii:
1) benefi ciarii direcţi: circa 60 dansatori ai 

cercurilor de dansuri, 7 conducători ai 
cercurilor de dansuri şi cântece folclorice; 
4 lucrători tehnici; 

2) benefi ciari indirecţi: toate familiile cu copii 
din comunitate, toată comunitatea (5600 
persoane).

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) autorităţile publice din satul Ghidighici;
2) populaţia localităţii;
3) conducătorii instituţiilor publice.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) Comisia Europeană;
2) FISM;
3) fi nanţatori privaţi;
4) bugetul mun. Chişinău;

Premisele de realizare a proiectului: 
1) utilizarea efi cientă a patrimoniului public;
2) existenţa unor cercuri de dansuri şi 

cântece în localitate;
3) interesul părinţilor în dezvoltarea 

armonioasă a copiilor.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) interesul redus din partea fi nanţatorilor;
2) necesitatea unor sume considerabile;
3) fezabilitate scăzută a proiectului.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 1 000 000 – 1 500 000 MDL
Persoană de contact: Ion Begleţ, primar, tel: 373 22 710164
Perioada de realizare a proiectului: 
2012-2014

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
Realizarea acestui proiect va permite 
organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 
cultural-artistice, distractive, educative, 
turistice interne şi internaţionale, de 
agrement, precum şi alte servicii cu 
precădere pentru comunitate. 

Proiectele localităţii Ghidighici
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1
Denumirea localităţii Comuna Grătieşti (s. Grătieşti şi s. Hulboaca)

Anul fondării s. Grătieşti atestat în 1748

2 Populaţia Bărbaţi
3410

Femei
3490

Total
6900

3 Numărul de gospodării 3200

4 Distanţa până la Chişinău 8 km

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 82 %
- apă şi canalizare (apă - 90%, canalizare - 20%)
- drum asfaltat 10 %
- telefonizare 70 %

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
gimnaziu 
liceu 600 elevi 

- casa de cultură 
- grădiniţa (2 grădiniţe, 220 copii)
- azil pentru bătrâni 
- punct medical Centru de Sănătate şi Ofi ciul 

medicului de familie

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, industria 
uşoară etc.)

- viticultură 
- pomicultură 
- legumicultură
- creşterea animalelor (sunt ferme de creşterea 

puilor pentru realizare
- industria uşoară 
- turism 
- altele: prelucrarea peştelui, prelucrarea lemnului, 

creşterea iepurilor

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

 Asamblor - prelucrarea peştelui, Selida Lux , Santa 
– Briz –comercializarea peştelui, Beton Service 
- fabricarea mortarului şi betonului, Ftalie Chiriac 
– fabricarea amestecului uscat, Unic –Service - 
servicii de transport, Camonir - sală de ceremonii, 
Adet – fabricarea uşilor şi ferestrelor, Î.I. Frunze, 
Î.I. Octavian Guzun, Crasnojon Service - magazine 
alimentare, 

9 Suprafaţa de teren

- arabil - 1300 ha
- păşuni - 203 ha
- vii – 220 ha
- livadă – 125 ha
- păduri - 502 ha
- resurse acvatice – iazuri - 12 ha
- altceva total terenuri - 2833 ha 

Profi lul localităţii Grătieşti1313
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10 Cele mai semnifi cative proiecte 
implementate

Programul „Pământ” – perfectarea şi eliberarea 
Titlurilor de autentifi care proprietarilor de cote; 
Proiect de cadastru – inventarierea masivă a 
terenurilor şi imobilelor, asigurarea localităţilor cu 
apă potabilă în cadrul proiectului de renovare a 
apeductului or. Chişinău, renovarea totală a blocului 
I al Liceului - proiect fi nanţat de FISM

11 Datele de contact ale primăriei

numele, prenumele primarului: Florica Andrei
numele, prenumele viceprimarilor: Frunză Ana 
tel.: + 373 22 .451-232, 451-282 
fax.: + 373 22 451-232
e-mail (primgratiesti@gmail.com)
web site: gratiesti.md
adresa poştală 2093, mun. Chişinău, s. Grătieşti, 
str. Ştefan cel mare, 72

Profilul localităţii Grătieşti
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Nr. 26

Denumirea proiectului:
Construcţia Pensiunii Turistice 
„Grătieşti” în preajma iazului satului 
Grătieşti 

Tipul proiectului:
economic

Descrierea succintă a proiectului:
Proiectul se referă la dezvoltarea turismului rural în com. Grătieşti, mun. Chişinău, prin 
crearea zonei de odihnă pentru turişti în preajmă iazului satului Grătieşti. Trebuie să 
menţionăm că o oportunitate pentru dezvoltarea turismului rural este faptul că comuna 
Grătieşti are o aşezare geografi că avantajoasă, este amplasată în apropierea or. Chişinău. În 
plus, are o istorie foarte bogată fi ind fondată în perioada medievală. Având şi o infrastructură 
exemplară pentru ţara noastră cu o mulţime de atracţii turistice. În acest context, este 
binevenită şi absolut necesară construcţia unor căsuţe bine amenajate şi a unei cafenele 
specializate în bucătăria moldovenească. Aici ar putea să fi e instruiţi studenţii de la facultăţile 
de turism şi servicii hoteliere din ţară şi de peste hotare. În plus, anul împrejur ar putea să se 
stabilească turişti, atât din ţara noastră, cât şi de peste hotarele ţării noastre. Pe de altă parte, 
aici s-ar putea desfăşura diferite seminare şi conferinţe, atât la nivel municipal, cât şi la nivel 
naţional. Ca model ar putea servi pensiunea turistică „Satul Moldovenesc”, de asemenea 
amplasat în jurul unui iaz. 
Rezultatul scontat:
1) pregătirea specialiştilor în turism;
2) dezvoltarea turismului rural;
3) crearea condiţiilor de agrement pentru 

tineret.

Benefi ciarii:
1) studenţii de la facultăţile de turism;
2) turiştii din ţară;
3) turiştii de peste hotare;
4) studenţii din ţară şi de peste hotare.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) APL Budeşti;
2) APL mun. Chişinău;
3) Departamentul Naţional de turism;
4) universităţile din ţară;
5) Guvernul Republicii Moldova.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) APL Grătieşti;
2) APL mun. Chişinău;
3) Guvernul Republicii Moldova;
4) fi nanţatorii străini;

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa unui local de cazare a oaspeţilor 

comunei;
2) necesitatea de pregătire a specialiştilor în 

domeniul turismului;
3) necesitatea de dezvoltare a turismului;
4) necesitatea unor servicii calitative;
5) necesitatea de promovare a tineretului.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea Administraţiei 

Municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului RM;
4) probleme de coordonare între diferite 

instituţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 4 000 000 euro
Persoană de contact: Pavel Pascal, tel: 45-11-82, e-mail: pascal.pavel@gmail.com
Perioada de realizare a proiectului:
2011 – 2015 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
După implementarea proiectului 
rentabilitatea va fi  100%, care se va edifi ca 
prin dezvoltarea economiei locale, stoparea 
migraţiei şi promovarea pe toate căile a 
turismului rural.

Proiectele localităţii Grătieşti
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1
Denumirea localităţii or. Sîngera
Anul fondării 1485

2 Populaţia Bărbaţi
4280

Femei
5820

Total
10 000

3 Numărul de gospodării 3000 
4 Distanţa până la Chişinău  20 km

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 90 %
- apă şi canalizare 90 %
- drum asfaltat 50 %
- telefonizare 100 %

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
liceu (1200 de elevi)

- casa de cultură
- grădiniţa (60 de copii)
- Centru de sănătate Sîngera
- Sector de politie Sîngera

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, 
industria uşoară etc.)

- pomicultură
- legumicultură
- creşterea animalelor

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

SRL „Puratos” , SRL „Elit Pan”, SRL „Euroconfort” 
SRL „Eurofasad”, SRL „Molven Grup”

9 Suprafaţa de teren

- arabil 2548 ha
- păşuni 605 ha
- vii 133 ha
- livadă 369 ha
- păduri 285 ha
- resurse acvatice – 5 bazine acvatice

10 Potenţialul turistic al 
comunei 

- Mănăstirea „Sf. Matrona” s. Dobrogea
- Biserica „Adormirea Maicii Domnului” or. Sîngera

11 Localităţi înfrăţite Municipiul Huşi România 

12 Cele mai semnifi cative 
proiecte implementate

Denumirea: Construcţia apeductului
Perioada: 2010 - 2011
Finanţatori: FISM, buget local, contribuţia locatarilor
Suma: 5 mln. MDL
Obiective realizate: Asigurarea populaţiei cu apă 
potabilă

13 Datele de contact ale 
primăriei

numele, prenumele primarului – Valeriu Poiata
numele, prenumele viceprimarilor – Valeriu Marciuc 
                                                          Vasile Bolgari
tel.:+ 373 22 41 30 41
fax.:+ 373 22 41 30 41 
e-mail: primaria_sangera@yahoo.com 
adresa poştală: or. Sîngera, str. 31 August 22, MD 2091

 Profi lul oraşului Sîngera1414
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Nr. 27
Denumirea proiectului:
Construcţia unui Complex sportiv

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
 Proiectul prevede construcţia unui complex sportiv cu sală polivalentă, dotată cu sală de 
competiţii şi sală de antrenament, stadion cu capacitatea de 3000 de locuri, un bazin, dar şi 
terenuri de sport în aer liber, care urmează să fi e construit în oraş .Noul stadion va fi  gazda 
echipei locale de fotbal „CF Sîngera”, care s-a format în anul 2008 şi până în prezent au reuşit 
să deţină victorie în zeci de meciuri de fotbal, atât naţionale cât şi internaţionale. Fotbalul este 
jocul ce polarizează în jurul său copii de la cea mai fragedă vârstă, care încearcă să-şi imite 
idolii din arenă şi care rămân extaziaţi şi fericiţi că au reuşit să descopere frumuseţile jocului 
de fotbal. Lipsa unui astfel de Complex sportiv în or. Sîngera, împiedică crearea unui mediu 
sportiv favorabil pentru dezvoltarea şi întreţinerea sănătăţii locuitorilor oraşului.

Rezultatul scontat:
1) fortifi carea sănătăţii locuitorilor;
2) dezvoltarea vieţii sociale;
3) crearea noilor locuri de muncă.

Benefi ciarii:
locuitorii or. Sîngera (15.000 de locuitori)

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului .
1) APL Sîngera;
2) locuitorii oraşului.

Potenţialii fi nanţatori:
1) buget local;
2) buget de stat;
3) fonduri europene (structurale);
4) donatori internaţionali;
5) parteneriate

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa unui astfel de complex sportiv în 

localitate;
2) numărul mic a copiilor ce practică sportul;
3) doritorii de a face sport sunt nevoiţi să 

meargă în oraşul Chişinău.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
lipsa surselor fi nanciare pentru proiectarea şi 
construcţia Complexului sportiv

Sursele fi nanciare necesare realizării proiectului: 500 000 euro

Persoana de contact: 
Valeriu Poiata, tel: 022-41-30-41, 
e-mail: primaria_sangera@yahoo.com, primariasingera@yahoo.com
Perioada de realizare a proiectului: 
 Proiectul se va realiza în etape în funcţie de 
posibilitatea de fi nanţare

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare: 
 1) toţi doritorii vor dispune de condiţii 

necesare pentru practicarea sportului;
2) copiii şi adolescenţii vor avea unde să-şi 

petreacă timpul liber;
3) îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei datorită practicării sportului;
4) de serviciile complexului vor putea 

benefi cia şi doritorii din mun. Chişinău;
5) vor fi  create noi locuri de muncă.

 Proiectele oraşului Sîngera



58 Ghidul investiţional al localităţilor din municipiul Chişinău

Nr. 28
Denumirea proiectului:
Construcţia unei staţii de sortare a 
deşeurilor

Tipul proiectului:
infrastructură 

Descrierea succintă a proiectului: 
Proiectul are ca scop dezvoltarea şi modernizarea elementelor de infrastructură de mediu din 
domeniul gestionării deşeurilor în vederea creşterii gradului de reciclare si valorifi care a deşe-
urilor, îmbunătăţirii nivelului de protecţie a mediului şi reducerii riscurilor privind sănătatea po-
pulaţiei. Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte dezvoltarea unui sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor şi amenajarea unei staţii de sortare pentru zona oraşului Sîngera. Se are 
în vedere construcţia punctelor de colectare selectivă şi a unei staţii de sortare, achiziţionarea 
containerelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor, a unei maşini autocompactoare, precum 
şi a echipamentelor pentru sortarea fi nală a deşeurilor în staţia de sortare.

Rezultatul scontat:
1) realizarea unui sistem complet,efi cient şi 

durabil de gestionare a deşeurilor în or. 
Sîngera;

2) protejarea mediului;
3) creşterea calităţii vieţii;
4) dezvoltarea economică;
5) benefi cii sociale şi materiale.

Benefi ciarii:
1) locuitorii oraşului (ca. 15 mii locuitori);
2) agenţii economici din localitate;
3) şcolile;
4) grădiniţele;
5) instituţiile publice.

Actorii interni si externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) APL;
2) donatorii naţionali şi internaţionali.

Potenţialii fi nanţatori:
lipsa surselor fi nanciare pentru proiectarea 
şi construcţia staţiei de sortare

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa unei staţii de sortare a deşeurilor în or. 

Sîngera;
2) creşterea numărului gunoiştilor neautorizate;
3) poluarea masivă a păşunilor;
4) creşterea riscurilor apariţiei bolilor infecţioase.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
lipsa surselor fi nanciare pentru proiectarea 
şi construcţia staţiei de sortare

Sursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 200 000 euro

Persoana de contact: 
Valeriu Poiată, primar or. Sîngera, tel: 022.413041, 
e-mail: primaria_sangera@yahoo.com, primariasingera@yahoo.com

Perioada de realizare a proiectului: 
Proiectul se va realiza în etape în funcţie de 
posibilitatea de fi nanţare (1 an).

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare: 
1) lichidarea gunoiştilor neautorizate;
2) îmbunătăţirea situaţiei din localitate;
3) procesarea unei părţi din gunoiul parvenit 

din or. Chişinău şi/sau alte localităţi ale 
municipiului;

4) vor fi  create noi locuri de muncă.

Proiectele oraşului Sîngera
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Nr. 29
Denumirea proiectului:
Construcţia unui Club de golf

Tipul proiectului:
economic

Descrierea succintă a proiectului: Golful este unul dintre sporturile cele mai iubite de oamenii 
politici si de afaceri, dar si de persoanele care au timpul, perseverenţa şi banii necesari pentru a 
se deconecta şi relaxa exersându-şi îndemânarea şi răbdarea în mijlocul unei oaze de verdea-
ţă. Adesea privit ca un sport exclusivist, jocul de golf continuă să se afi rme ca un sport naţional 
în ţări precum Olanda, Suedia, SUA. Deşi pare foarte simplu: “să duci mingea de la start (tee) 
la destinaţie (green) în cât mai puţine lovituri ”golful dezvoltă rapid dependenţa pentru oricine îşi 
face timp să încerce un “swing” (mişcarea corectă prin care expediezi mingea departe şi drept). 
Acest sport este popular în America şi Ţările Occidentale. În ultimii ani s-a înregistrat o creşte 
deosebită şi în Republica Moldova a amatorilor de golf. Prin acest proiect, APL-ul Sîngera 
oferă un teren total rezonabil pentru construirea unui teren de golf, a clubhouse-ului şi ale altor 
structuri. Întreg proiectul este preconizat pe o suprafaţă de aproximativ 20-30 ha, afl at doar la 
20 km de la capitala RM. Deoarece jocul de golf este practicat de oamenii care îşi doresc foarte 
mult linişte, care vor să se retragă dintr-un mediu stresant şi îşi doresc să aibă şi un minim 
confort, va fi  posibil de organizat competiţii de golf, la care vor participa în weekenduri vedete, 
politicieni, oameni de afaceri şi artişti.

Rezultatul scontat:
1) dezvoltarea turismului;
2) dezvoltarea economiei;
3) crearea noilor locuri de muncă;
4) atragerea investiţiilor.

Benefi ciarii:
amatorii acestui gen de sport atât din ţară cât 
şi de peste hotare

Actorii interni si externi interesaţi în 
realizarea proiectului .
1) APL;
2) amatorii golfului.

Potenţialii fi nanţatori
1) bugetul local;
2) donatori internaţionali;
3) parteneriate.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa unui astfel unui astfel de Club de golf.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
lipsa surselor fi nanciare pentru proiectarea şi 
construcţia Clubului de golf.

Persoana de contact: 
Valeriu Poiata, tel: 0 22 41 30 41, 
e-mail: primaria_sangera@yahoo.com, primariasingera@yahoo.com

Perioada de realizare a proiectului: 
Proiectul se va realiza în etape în funcţie de 
posibilitatea de fi nanţare (2 ani).

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare: 
1) de serviciile unui astfel de club vor 

benefi cia amatorii acestui gen de sport atât 
din ţară cât şi de peste hotare. Benefi ciarii 
internaţionali vor putea avea acelaşi 
spectru de servicii la un preţ mult mai mic 
decât în aşa ţări precum Spania;

2) vor fi  create noi locuri de muncă.

 Proiectele oraşului Sîngera
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1
Denumirea localităţii com. Stăuceni (s. Stăuceni, s. Goianul-Nou) 
Anul fondării 1867

2 Populaţia 7600
3 Numărul de gospodării 2200
4 Distanţa până la Chişinău 3 km

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 100%
- apă şi canalizare 95 %
- drum asfaltat 65%
-  telefonizare 100 %

6 Infrastructura socială

- Instituţia de învăţământ:L.T. „Dragos Voda”
- Gimnaziu - 258 elevi
- Liceu - 69 elevi
- Şcoala muzicală,175
- Grădiniţa”Sălcioara”, 320 copii
- Şcoala-grădiniţă”Ilie Fulga”; scoala, 300, 
- Gradiniţă, 175
- Centru de sănătate
- Complexul sportiv „Olimp”
- Colegiul National de Viticultura si Vinifi caţie
- Centru de reabilitare pentru copii

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, industria 
uşoară etc.)

- vinifi caţie,viticultură
- pomicultură
- legumicultura
- industria uşoară 
- turism

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

I.S.”CNVVC’,I.C.S.”Metro”,S.R.L.”East-Auto-
Lada”,S.C.”Ideia-Prim”,S.R.L.”Agropiese TGR”,IS 
„Posta Moldovei”, „Petrom-Moldova”

9 Suprafaţa de teren

- arabil - 1157 ha
- păşuni - 155 ha
- vii – 460 ha
- livadă - 264 ha
- păduri - 213 ha
- resurse acvatice-58 ha
- drumuri - 235 ha
- străzi - 54 ha
- construcţii – 128 ha
Total - 2745 ha

10 Potenţialul turistic al comunei - muzeu CNVVC (drumul vinului)
- monumentul Stefan cel Mare

11 Localităţi înfrăţite
Com. Stăuceni jud. Botosani, Romania; com. 
Stăuceni, r.Hotin, r. Cernăuţi,Ucraina; c. Avren, 
r.Varna, Bulgaria; loc. Gozdnica, R. Polonia.

 Profi lul localităţii Stăuceni1515
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12 Cele mai semnifi cative proiecte 
implementate

2007-2011
A fost deschisa şcoala-grădiniţă ”Ilie Fulga” 19 
mln. MDL, a fost renovată grădiniţă „Sălcioara”, 
a fost instalat sistemul de canalizare în sectorul 
nou, construită staţia de pompare a apelor uzate 
- 1,637 mln MDL, fi nalizată iluminarea comunei - 
250 mii MDL, au fost asfaltate 50000 m?,pentru 
familii tinere, s-a dat în exploatare un bloc locativ 
cu 386 de apartamente, dintre care 22 au fost 
repartizate gratis tinerilor specialişti 
încadraţi în instituţiile subordonate primăriei. In 
localitatea Goianul-Nou a fost construită staţia 
de pompare a apelor uzate - 1,7 mln. MDL, 
apeductul Stăuceni-Goianul-Nou - 1,6 mln. MDL, 
a fost deschis un centru de sănătate - 300 mii 
MDL etc.

13 Datele de contact ale primăriei

numele, prenumele primarului Sitnic Valentin
numele, prenumele viceprimarilor Sirbu Sergiu
tel.:+ 373 22.32-69-76, 32-67-74
fax.:+ 373 22.32-69-76
stauceni1842@mail.ru
web site: www.stauceni.md
adresa poştală MD 2050, mun. Chişinău, 
com. Stăuceni, str. A. Mateevici,13

 Profilul localităţii Stăuceni
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Nr. 30
Denumirea proiectului:
Crearea şi modernizarea paginii web: 
www.stauceni.md

Tipul proiectului: 
Logistică şi management 

 
Descrierea succintă a proiectului:
În perioada dezvoltării tehnologiilor informaţionale moderne un mijloc important de transmi-
tere a informaţiei şi de promovare a imaginii comunei este crearea paginii web. Pagina web 
va refl ecta toate particularităţile vieţii comunei Stăuceni: economia, comerţul, viaţa socială, 
dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea turismului, natura, frumuseţea şi particularităţile peisajelor 
locale. Pagina web va contribui direct şi indirect la atragerea investiţiilor şi a turiştilor în această 
pitorească localitate. 
Rezultatul scontat:
1) va fi  creat un mod comod şi efi cient de 

transmitere a informaţiilor;
2) difuzarea unui număr mare de informaţii despre 

comuna Stăuceni;
3) va fi  creată o modalitate sigură de atragere a 

investiţiilor şi turiştilor în localitate;
4) va fi  promovată imaginea pozitivă a comunei 

Stăuceni.

Benefi ciarii:
1) comunităţile de business;
2) APL c. Stăuceni;
3) comunitatea locală;
4) întreprinderile agricole locale;
5) fermierii;
6) agenţii economici;
7) APL mun. Chişinău.
 

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea 
proiectului:
1) APL c. Stăuceni;
2) APL mun. Chişinău;
3) agenţii economici locali;
4) întreprinderile agricole locale;
5) agenţiile de turism locale şi municipale.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) APL c. Stăuceni;
2) APL mun. Chişinău;
3) Guvernul Republicii Moldova;
4) fi nanţatorii străini;
5) Camera de Comerţ şi Industrie a 

mun. Chişinău;
6) Uniunea Europeană.

Oportunităţi:
1) internetul este un mod efi cient de transmitere a 

informaţiei, mai ales pentru investitori şi turişti, 
care efi cient asimilează informaţiile;

2) graţie acestui fel de transmitere a informaţiei, 
apare o oportunitate clară că această informaţie 
va ajunge la toate categoriile de populaţie şi va 
promova imaginea comunei Stăuceni;

3) necesitatea de promovare a imaginii pozitive a 
localităţii este evidentă.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea Administraţi-

ei Municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului 

RM
4) probleme de coordonare între diferite 

instituţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 40 000 MDL
Persoană de contact: Valentin Sîtnic, tel: (022) 32-69-76; (022) 32-65-55
Perioada de realizare a proiectului:
2011 - 2014 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
După implementarea proiectului rentabi-
litatea va fi  100%, care se va edifi ca prin 
dezvoltarea economiei locale, stoparea 
migraţiei şi promovarea pe toate căile a 
agriculturii, comerţului şi turismului, în 
calitate de ramuri de bază a economiei 
locale.

Proiectele oraşului Stăuceni
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1
Denumirea localităţii com. Tohatin
Anul fondării 1517 

2 Populaţia Bărbaţi
1150

Femei
1557

Total
2707

3 Numărul de gospodării 899 
4 Distanţa până la Chişinău 6 km 

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 47 %
- apă şi canalizare 30 %
- drum asfaltat 35 %
- telefonizare 87 %

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
     o gimnaziu (182 elevi) numărul elevilor este în creşte 

anual
- casa de cultură – funcţionabilă, necesită renovare totală 

sau reconstrucţie parţială sau totală
- grădiniţa (115 copii) numărul copiilor este în creştere 

anual
- ofi ciul medicului de familie - funcţionează
- sală de forţă – funcţionează, necesită reconstrucţie 

parţială
- centru veterinar – funcţionează

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, 
industria uşoară etc.)

- culturi cerealiere
- comerţ (alimentare mici)

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

- SRL „Vizprem”
- S.A. „Lukoil”
- SRL „Hanul lui Vasile”
- GŢ „V. Braghiş”

9 Suprafaţa de teren

- arabil – 950 ha
- păşuni – 66 ha
- vii – 12 ha
- livadă – 28 ha
- păduri – 208 ha
- resurse acvatice – 18 ha
- alte terenuri – 88 ha

10 Potenţialul turistic al 
comunei 

- pensiunea „Hanul lui Vasile”

11 Localităţi înfrăţite Municipio del comune di Tradate, della Regione Milano, 
Italia 

Profi lul localităţii Tohatin1616
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12 Datele de contact ale 
primăriei

numele, prenumele primarului: Sergiu Cebotaru
tel.: + 373 22 387 – 238 / 387-236
fax.:+ 373 22 387 – 238
e-mail: tohatin@mail.ru
web site: (daca este)
adresa poştală ( mun. Chişinău, com. Tohatin, 
str. Ştefan cel Mare, 1, MD 2092 )

Profilul localităţii Tohatin
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Nr. 31
Denumirea proiectului:
Construcţia unui drenaj în scopul 
amenajării unei zone turistice 

Tipul proiectului:
 economic

Descrierea succintă a proiectului:
Comuna Tohatin mun. Chişinău are o aşezare geografi că avantajoasă, este amplasată în apro-
pierea or. Chişinău, pe traseul Chişinău – Vadul-lui-Vodă şi este amplasată în câmpia terasată 
a Nistrului inferior. În plus, are o istorie foarte bogată fi ind fondat în perioada medievală. Având 
şi o infrastructură exemplară pentru ţara noastră cu o mulţime de atracţii turistice, are o mare 
oportunitate pentru dezvoltarea turismului. În acest context, este binevenită şi absolut necesară 
construcţia şi amenajarea unei zone turistice. Aici ar putea fi e instruiţi studenţii de la facultăţile 
de turism şi servicii hoteliere din ţară şi de peste hotare. În plus, anul împrejur ar putea să se 
stabilească turişti atât din ţara noastră, cât şi de peste hotarele ţării noastre. Pe de altă parte, 
aici s-ar putea desfăşura diferite seminare şi conferinţe atât la nivel municipal, cât şi la nivel 
naţional. 
Rezultatul scontat:
1) pregătirea specialiştilor în turism;
2) dezvoltarea turismului rural;
3) crearea condiţiilor de agrement pentru tineret.

Benefi ciarii:
1) studenţii de la facultăţile de turism;
2) turiştii din ţară;
3) turiştii de peste hotare;
4) studenţii din ţară şi de peste hotare;
5) tinerii din localitate.

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea 
proiectului:
1) APL Tohatin;
2) APL mun. Chişinău;
3) Departamentul Naţional de turism;
4) universităţile din ţară;
5) Guvernul Republicii Moldova.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) APL Tohatin;
2) APL mun. Chişinău;
3) Guvernul Republicii Moldova;
4) fi nanţatorii străini;
5) fi nanţare din partea UE.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa unui local de cazare a oaspeţilor comunei;
2) necesitatea de pregătire a specialiştilor în 

domeniul turismului;
3) necesitatea de dezvoltare a turismului;
4) necesitatea unor servicii calitative;
5) necesitatea de promovare a tineretului.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea Administraţiei 

Municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului RM;
4) probleme de coordonare între diferite 

instituţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 4 000 000 euro
Persoană de contact: Silviu Răcilă, 
tel: + 373 22 387236; 
0-690-14-050, 
e-mail: tohatin@mail.md
Perioada de realizare a proiectului:
2011 - 2015 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare:
După implementarea proiectului rentabi-
litatea va fi  100%, care se va edifi ca prin 
dezvoltarea economiei locale, stoparea mi-
graţiei şi promovarea pe toate căile a tine-
retului local

Proiectele localităţii Tohatin
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1
Denumirea localităţii com. Truşeni 

Anul fondării 1545

2 Populaţia Bărbaţi
4510

Femei
4690

Total
9200

3 Numărul de gospodării 3912
4 Distanţa până la Chişinău 15 km

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 90 %
- apă 134 fântâni de mină, 3 fântâni arteziene, 2 izvoare
- drum asfaltat 70 %
- telefonizare 89 %

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
gimnaziu (600 de elevi)
liceu (500 de elevi)

- casa de cultură
- 2 grădiniţa (150/180 de copii)
- Centru de sănătate Truşeni

7
Specializarea economică
(agricultură, turism, 
industria uşoară etc.)

- viticultură
- pomicultură
- fl oricultură
- avicultură

8 Cei mai importanţi agenţi 
economici

Svitub SRL – brutărie
Larsan-Nor SRL – creşterea păsărilor (găini)
Fructul SRL – cultivarea fl orilor decorative;
Vila Demetra SRL – agricultură.

9 Suprafaţa de teren

- arabil 4482 ha
- păşuni 232 ha
- vii, livadă 65 ha
- păduri 113 ha
Total 4482 ha

10 Potenţialul turistic al 
comunei 

 „Monumentul Eroilor căzuţi în al II Război Mondial”

11 Cele mai semnifi cative 
proiecte implementate

Renovarea totală a Centrului de Sănătate, 2004-2005, 
30 000 USD, (590671, 672 MDL)

12 Datele de contact ale 
primăriei

numele, prenumele primarului: Apostol Ion 
numele, prenumele viceprimarului: Lupaşcu Elena 
tel.:+ 373 22 592 236
fax.:+ 373 22 590644
e-mail: primariatruseni@mail.ru
adresa poştală: com. Truşeni str. 27 august 30, MD-2039

 Profi lul localităţii Truşeni1717
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Nr. 32

Denumirea proiectului:
Proiectarea sistemului de asigurare 
cu gaz pentru sectorul Vălicica Nouă 
din s.Truşeni

Tipul proiectului:
 infrastructură

Descrierea succintă a proiectului: 
Proiectul vizează proiectarea şi construcţia unei reţele de asigurare cu gaz de tensiune medie 
şi joasă pentru sectorul Vălicica Nouă din s. Truşeni
Rezultatul scontat:
1) asigurarea cu gaz natural a unui sector din 

Truşeni;
2) îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din acest 

sector

Benefi ciarii:
- 600 gospodării
- 1800 persoane
- 800 copii
- 4 invalizi
- 30 bătrâni 

Actorii interni si externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) autorităţile publice locale din c. Truşeni;
2) locuitorii din acest sector;
3) agenţii economici din localitate.

Potenţialii fi nanţatori:
1) Comisia Europeană;
2) FISM;
3) bugetul local;
4) bugetul municipal;
5) investitori privaţi;
6) contribuţia comunităţii.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) interesul populaţiei din cartier pentru efectuarea 

lucrărilor de asigurare cu gaz şi conectare la 
reţeaua de gaz;

2) micşorarea poluării mediului prin reducerea 
consumului de cărbune şi trecerea la încălzirea 
cu gaz.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa resursele fi nanţare în bugetul local;
2) incapacitatea gospodăriilor de a achita 

costurile de conectarea la reţea;
3) lipsa interesului din partea fi nanţatorilor.

Sursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 2 000 000 MDL
Persoana de contact: 
Apostol Ion, tel: + 373 22 590236, 
e-mail: primariatruseni@mail.ru 
Perioada de realizare a proiectului: 
2012 - 2014

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului 
după realizare: 
Crearea unor condiţii mai bune de viaţă, 
micşorarea poluării mediului şi stimularea 
dezvoltării unor afaceri în acest sector.

Profilul localităţii Truşeni
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1
Denumirea localităţii or. Vadul-lui-Vodă

Anul fondării 1432

2 Populaţia Bărbaţi
2434

Femei
2596

Total
5030

3 Numărul de gospodării  1107

4 Distanţa până la 
Chişinău

18 km

5 Infrastructura tehnică

- asigurare cu gaz 99 %
- apă şi canalizare 70 %
- drum asfaltat 65 %
- telefonizare 99 %

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
  gimnaziu - 204 elevi;
  liceu – 386 elevi;
- 1 casa de cultură;
- 1 grădiniţa – 229 copii ;
- un punct medical 
-  baze de odihnă (circa 80)

7

Specializarea 
economică
(agricultură, turism, 
industria uşoară etc.)

turism

8 Cei mai importanţi 
agenţi economici

S.A. Apă-canal;
Federaţia de Fotbal; 
SRL „Tina”;
Baza de odihnă Champing;
Sanatoriul „Speranţa”;
Sanatoriul „Bucuria”;

9 Suprafaţa de teren

- arabil, 269, ha
- păşuni, 94,06 ha
- vii, 30,96 ha
- livadă, 25,04 ha
- păduri, 646,3 ha

10 Potenţialul turistic al 
comunei 

- pensiuni, 3
- muzeul Liceului Teoretic „Ştefan Vodă”
- Monumentul Eroilor căzuţi în al II Război Mondial

11 Localităţi înfrăţite
or. Pucioasa şi or. Băile Herculane, România, 
or. Slawa, Polonia, 
or. Malka Tîrnovo, Bulgaria.

 Profi lul oraşului Vadul-lui-Vodă1818
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12 Cele mai semnifi cative 
proiecte implementate

1. Construcţia reţelelor de canalizare şi a staţiei de pompare 
în cartierul nou al or. Vadul-lui-Vodă.
Perioada: 06.2009 -12.2010
Finanţatorul: Fondul Ecologic National
Suma: 6 855 257 MDL
Partener/executor: SRL „Aldebars”
Obiectivele realizate: conectarea la reţelele de canalizare 
a 342 de gospodarii şi construcţia staţiei de pompare.

2. Construcţia reţelelor de canalizare în or. Vadul-lui-Voda.
Perioada: 07.2009 -05.2011

3. Finanţatorul: Primăria or. Chişinău, Primăria or. Vadul-lui-
Voda.
Suma: 1 900 000 MDL
Partener/executor: SRL „Moldconstructmarket”
Obiectivele realizate: conectarea la reţelele de canalizare 
a 56 de gospodarii.

13 Datele de contact ale 
primăriei

numele, prenumele primarului: Iurii Onofriiciuc
numele prenumele viceprimarilor: Ludmila Chetrari
tel.:+ 373 22. 416-283
fax.:+ 373 22. 416-382
e-mail postaapl@mail.md
adresa poştală: str. Ştefan cel Mare, 60, MD 2046

 Profilul oraşului Vadul-lui-Vodă
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Nr. 33
Denumirea proiectului:
Promovarea turismului în 
or. Vadul-lui-Vodă 

Tipul proiectului:
economic

Descrierea succintă a proiectului:
Oraşul Vadul-lui-Vodă din mun. Chişinău are o aşezare geografi că avantajoasă. Acesta este 
amplasată între or. Chişinău şi câmpia terasată a Nistrului inferior, înconjurat de parcul nistrean. 
În plus, are o istorie foarte bogată fi ind fondat în perioada medievală. Având şi o infrastructură 
exemplară pentru ţara noastră cu o mulţime de atracţii turistice, are o mare oportunitate pentru 
dezvoltarea turismului. 
Rezultatul scontat:
1) elaborarea unei rute unice de turism
2) atragerea turiştilor naţionali şi internaţionali;
3) pregătirea specialiştilor în turism;
4) promovarea ecoturismului şi turismului rural;
5) crearea condiţiilor de agrement pentru 

tineret;
6) va fi  promovată imaginea oraşului.

Benefi ciarii:
1) studenţii de la facultăţile de turism;
2) turiştii din ţară;
3) turiştii de peste hotare;
4) studenţii din ţară şi de peste hotare;
5) tinerii din localitate.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) APL or. Vadul-lui-Vodă;
2) APL mun. Chişinău;
3) Departamentul Naţional de turism
4) universităţile din ţară; 
5) Guvernul Republicii Moldova.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) APL or. Vadul-lui-Vodă;
2) APL mun. Chişinău;
3) Guvernul Republicii Moldova;
4) fi nanţatorii străini;
5) Agenţia Naţională de Turism.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) lipsa unui local de cazare a oaspeţilor 

comunei;
2) necesitatea de pregătire a specialiştilor în 

domeniul turismului;
3) necesitatea de dezvoltare a turismului;
4) necesitatea unor servicii calitative;
5) necesitatea de promovare a tineretului.

Factorii de risc privind realizarea 
proiectului:
1) lipsa mijloacelor fi nanciare sufi ciente;
2) lipsa susţinerii din partea Administraţiei 

Municipale;
3) lipsa susţinerii din partea Guvernului RM;
4) probleme de coordonare între diferite 

instituţii;
5) birocraţia restrictivă din ţară.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 20 000 euro
Persoană de contact: Natalia Lungu, tel: 41-12-75, e-mail: postaapl@mail.md 
Perioada de realizare a proiectului:
2011 - 2014 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
După implementarea proiectului rentabilitatea 
va fi  100%, care se va edifi ca prin dezvoltarea 
economiei locale, stoparea migraţiei şi promo-
varea pe toate căile a turismului, în calitate de 
ramura de bază a economiei locale

Proiectele oraşului Vadul-lui-Vodă
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1
Denumirea localităţii or. Vatra 
Anul fondării 1896

2 Populaţia Bărbaţi
2008

Femei
1962

Total
3970 de locuitori

3 Numărul de gospodării 702
4 Distanţa până la Chişinău 5 km

5 Infrastructura tehnică

- Asigurare cu gaz 95%
- apă şi canalizare 70%
- drum asfaltat 90%
- telefonizare 100%

6 Infrastructura socială

- instituţia de învăţământ:
Gimnaziu nr. 51 (182 nr. de elevi)
- Grădiniţa-creşă nr. 193 (160 nr. de copii)
- Centrul de sănătate Vatra
- o bibliotecă 

7
Specializarea economi-
că (agricultură, turism, 
industria uşoară etc.)

- Turism; 
- industria uşoară;
- industria grea.

8 Cei mai importanţi 
agenţi economici

- SRL „BARS” – pensiune 
- SA Petris – extragerea şi comercializarea pietrei.
- SA Azurit – prelucrarea şi confecţionarea obiectelor din piatră
- SRL „Eurosafari” (Teritoriul GOA) – Bază de odihnă
- SRL „AlexTur” – Agenţie turistică
- SRL „MondiTur” – Agenţie turistică
- SRL „Gringat Construct” – Baza de odihnă „Fenix Club”

9 Suprafaţa de teren - resurse acvatice: Lacul Ghidighici. 
 Suprafaţa localităţii: 1312,3 ha

10 Potenţialul turistic al 
comunei 

- Obiecte turistice : 
bază de odihnă Teritoriul GOA - SRL „Eurosafari” 
Bază de odihnă „Fenix Club” - SRL „Gringat Construct” 

11 Cele mai semnifi cative 
proiecte implementate

Reparaţia şi asfaltarea a trei străzi din localitate, FISM – 90 
% 85 000 USD, Primăria 5%, locatarii străzilor – 5%, 2008.
Instalarea sistemului de aprovizionare a locuitorilor cu apă 
potabilă şi canalizare, două străzi. Banca Europeană de 
Dezvoltare, 2011 1 200 000 MDL.

12 Datele de contact ale 
primăriei

numele, prenumele primarului: 
on Bobeica
tel.:+ 373 22 596004; 615951
fax.:+ 373 22 615951
e-mail: primaria.vatra@gmail.com
adresa poştală: MD-2055, mun. Chişinău, or. Vatra, 
str. Stefan Voda, 5

Profi lul oraşul Vatra2020
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Nr. 34
Denumirea proiectului:
Crearea şi amenajarea unui parc 
de agrement în oraşul Vatra 

Tipul proiectului:
infrastructură 

Descrierea succintă a proiectului:
Dezvoltarea şi crearea unui parc de agrement în apropierea lacului „Ghidighici”, ce ar favoriza 
dezvoltarea şi prosperarea turismului rural, ar reduce cheltuielile din bugetul oraşului Vatra şi ar 
stimula dezvoltarea unor servicii calitative de agrement. 
Rezultatul scontat:
1) amenajarea unui parc pentru agrement;
2) dezvoltarea serviciilor de agrement; 
3) creşterea veniturilor în bugetul local de 

la arenda unor terenuri afl ate în parc;
4) crearea de noi locuri de muncă.

Benefi ciarii:
1) benefi ciarii vor fi  toţi locuitorii oraşului, şi din alte 

localităţi din apropiere; 
2) administraţia publică locală;
3) agenţii economici din oraş.

Actorii interni şi externi interesaţi în re-
alizarea proiectului:
1) Administraţia publică locală;
2) Primăria mun. Chişinău;
3) potenţialii investitori;
4) agenţi economici din oraş şi din mun. 

Chişinău.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) FISM;
2) Comisia Europeană;
3) investitori privaţi;
4) bugetul oraşului.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) utilizarea efi cientă a patrimoniului pu-

blic;
2) creşterea calităţii serviciilor publice pre-

state;
3) reducerea cheltuielilor bugetare pentru 

întreţinerea parcului.

Factorii de risc privind realizarea proiectului:
1) elaborarea lentă a propunerii de proiect;
2) lipsa de interes din partea fi nanţatorilor;
3) experienţă insufi cientă a partenerilor în realizarea 

proiectului.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 700 000 MDL
Persoană de contact: 
Ion Bobeica, tel: 373 22 596004, 
e-mail: primaria.vatra@gmai.com
Perioada de realizare a proiectului: 
20-24 luni 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
Crearea unei imagini favorabile oraşului ca centru 
de agrement şi investiţii, precum şi posibilitatea ca 
acest proiect să fi e implementat şi de alte localităţi 

Proiectele oraşului Vatra
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Nr. 35

Denumirea proiectului:
Construcţia, asfaltarea şi 
amenajarea străzilor din 
comunitate şi reconstrucţia 
podului pe râul Bîc

Tipul proiectului:
infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:
Construcţia, asfaltarea şi amenajarea străzilor, construcţia podului pe râul Bîc, aceasta fi ind o 
problemă destul de stringentă, la nivel local aceasta va duce la accesul liber către cartierul nou 
locativ şi accesul către malul stâng al lacului Vatra, pentru odihna cetăţenilor.
Rezultatul scontat:
1) Eextinderea şi îmbunătăţirea reţelei de 

drumuri locale;
2) asigurarea accesului către cartierul nou 

locativ;
3)  accesul către malul stâng al lacului Vatra 

pentru odihna orăşenilor şi oaspeţilor;
4) dezvoltarea infrastructurii locale şi atrage-

rea investiţiilor.

Benefi ciarii:
1) benefi ciarii vor fi  toţi locuitorii oraşului Vatra 

prin acces liber şi nestingherit către cartierul 
nou locativ;

2) locuitorii mun. Chişinău care se odihnesc în 
zilele libere pe malul stâng al lacului;

3) agenţii economici din oraşul Vatra şi mun. Chi-
şinău.

Actorii interni şi externi interesaţi în 
realizarea proiectului:
1) administraţia publică locală;
2) Primăria mun. Chişinău;
3) potenţialii investitori;
4) agenţi economici din mun. Chişinău şi ora-

şul Vatra;
5) potenţiali investitori.

Potenţialii fi nanţatori: 
1) FISM;
2) Comisia Europeană;
3) investitori privaţi; 
4) bugetul municipiului Chişinău;
5) bugetul de Stat.

Premisele de realizare a proiectului: 
1) dezvoltarea infrastructurii locale şi dezvol-

tarea reţelei de drumuri;
2) construcţia podului peste râul Bîc va asi-

gura accesul către cartierul nou locativ şi 
pe malul stâng al lacului pentru agrement.

Factorii de risc privind realizarea proiectului:
1) elaborarea a propunerii de proiect;
2) lipsa de interes din partea fi nanţatorilor;
3) experienţă insufi cientă a partenerilor în realiza-

rea proiectului;
4) necesitatea de investiţii mari.

Resursele fi nanciare necesare pentru realizarea proiectului: 2 500 000 MDL
Persoană de contact: 
Ion Bobeica, tel: 373 22 596004, 
e-mail: primaria.vatra@gmai.com 
Perioada de realizare a proiectului: 
36 luni 

Rentabilitatea şi efi cienţa proiectului după 
realizare:
Crearea unei imagini favorabile oraşului cu 
reţea de drumuri extinsă şi renovată, precum 
şi crearea accesului liber pentru zona de 
agrement de pe malul stâng al lacului

 Proiectele oraşului Vatra


