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Introducere 

Strategia de dezvoltare economică şi socială a comunei Sîngereii Noi pentru anii 2010-2014 a fost 

elaborată în scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare a comunităţii, de a ghida efortul autorităţilor 

locale, sectorului asociativ, sectorului economic şi al cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare 

prin construirea unui parteneriat comunitar eficient. 

Actualizarea strategiei efectuată în toamna 2013 a avut ca scop de a include abordarea bazată pe 

drepturile omului și egalității de gen în planificarea acţiunilor de dezvoltare social-economică a localităţii 

Sîngereii Noi în perioada prevăzută de termenul cronologic. 

Planul strategic de dezvoltare social-economica a comunei Sîngereii Noi a fost elaborat în mod 

participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social demografice din comunitate. 

Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare social-economică va contribui la 

creşterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile în procesul 

de luare a deciziilor şi la responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de 

dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori gradul de dezvoltare a 

parteneriatului problemelor comunitare. 

Strategia iniţială a fost modelată conform metodei propuse de Simon Koolwijk, consultant al Institutului 

Afaceri Culturale din Olanda şi adaptată de către specialiştii Fondului de Investiţii Sociale din Moldova. 

Actualizarea Strategiei s-a produs prin intervenţia facilitatorilor comunitari JILDP/UNDP şi UN Women 

– Ghenadie Mocanu şi Andrei Brighidin care au inclus abordarea bazată pe drepturile omului şi egalităţii 

de gen (ABDO şi EG) ca fundament al documentului strategic şi ca angajament în faţa cetăţenilor 

localităţii 

Planificarea strategică participativă a comunei Sîngereii Noi este inovativă pentru comunitate prin două 

elemente cheie relevante pentru acest proces: implicarea membrilor comunităţii la elaborarea strategiei de 

dezvoltare şi metode noi de facilitare a procesului, care asigură în mare măsură participarea cetăţenească. 

Actualizarea planului strategic a avut loc în 2013 prin implicarea localităţii în cadrul activităţilor 

Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) al PNUD. Cu suportul acestui program 

primăria Singereii Noi a aprobat un Plan de Dezvoltare Instituţională, a efectuat reactualizarea strategiei 

avînd la bază principiile Abordării Bazate pe Drepturile Omului şi Egalitatea de Gen, urmează să 

implementeze un proiect de abilitare a serviciilor publice oferite în comunitate şi un proiect de dezvoltare 

instituţională. Strategia reactualizată a avut la bază ca sursă de inspirație lucrarea „Ghid de planificare 

strategica pentru dezvoltare socio-economică locală bazată pe principiile egalităţii de gen şi ale 

drepturilor omului”, autori:  Ana Vasilache şi Diane Bunyan elaborat în cadrul Programul Comun de 

Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI),  un program comun al PNUD și UN Women. 

Esenţa Abordării Bazate pe Drepturile Omului şi Egalității de Gen (ABDO și 

EG) 

Esenţa ABDO constă în a pune accentul anume pe drepturilor omului. Omul şi drepturile acestuia sunt 

obiectivul principal şi prioritar al agendei de dezvoltare naţională şi locală. Toate activităţile şi acţiunile 

ale APL urmează a fi ghidate de o întrebare primordială: în ce măsură ceea ce se face / se planifică ţine 

cont şi va avea consecinţe pozitive asupra situaţiei drepturilor fundamentale ale oamenilor vizaţi. 

ABDO şi EG priveşte omul nu doar ca pe recipient pasiv al beneficiilor, dar şi ca agent activ, participant 

la procesul de dezvoltare locală. Doar prin participarea sa activă - omul îşi va putea vocaliza opiniile 



despre ceea ce el consideră necesar şi important. Trebuie să existe mecanisme sigure care să ia în 

considerare aceste viziuni, şi atunci cînd e oportun, aceste viziuni trebuie să fie prioritare în procesul 

public decizional. Anume din această perspectivă, ABDO este bazată pe 4 principii: participare, 

transparenţă, responsabilizare şi nediscriminare. }n esență aceste principii prevăd:  

- Transparenţă - oferirea informaţiilor accesibile, adaptate, uşor disponibile, relevante, actualizate pentru 

toate grupurile comunitare în privinţa tuturor aspectelor importante şi la toate etape ale procesului; 

- Participare - participă şi îşi exprimă opiniile toate grupurile comunitare, inclusiv cele vulnerabile. 

Opiniile sunt atent analizate şi stau la baza deciziilor luate. Participare nu este egală cu consultare. 

Consultările publice sunt doar un element de start al unui proces cu adevărat participativ. 

- Responsabilizare - asigurarea unei raportări permanente a decidenţilor faţă de constituenţi şi beneficiari.  

- Nediscriminare - asigurarea egalităţii nu doar la nivel de prevederi normative, dar şi la nivel de impact şi 

efecte. Accesul la servicii şi beneficii publice locale trebuie adaptat la nevoile diferitor grupuri 

comunitare pentru a asigura un impact/efect echitabil şi egal. 

Profilul localității: 

În componența c. Sîngerei Noi intră 2 localități: s. Sîngerei Noi și s. Mărinești. Conform datelor din 2007 

în localitate locuiesc 5127 locuitori, dintre care 3475 locuiesc în Sângerei Noi și 1652 în Marinești. 

Localitatea este în apropiere de or. Bălți.  

În primărie lucrează 12 peroane, dintre care doar 4 persoane sunt funcţionari publici. Este o primăriei cu 

personal îmbătrînit, cu doar două peroane sunt sub 35 de ani, iar 4 persoane peste 51 de ani. În fruntea 

primăriei este o doamnă trecută de 51 de ani cu experienţă de 12 ani ca primar şi 26 ani experiență în 

administraţia publică. 

Primăria Sîngerei Noi are suficienţi agenţi economici prosperi () ceea ce oferă posibilitatea de a avea de 

unde colecta taxele locale. Activitatea economică prosperă se datorează caracterului prozelit al localităţii, 

fiind mai prezente în localitate mai multe centre religioase protestante care interacţionează cu colegi de 

aceeaşi religie din afara ţării. 

În pofida acestui fapt, 

sumând cifrele oricum 

veniturile locale constituie 

doar 8 % din bugetul 

localităţii, restul fiind 

defalcări şi transferuri. Atît 

costurile administrative, cît 

şi cheltuielile pentru salarii 

sunt cam la acelaşi nivel. 

Doar că fondul pentru 

salarii a crescut de la 2 % 

la 4 din 2010. 

Localitatea nu a avut 

credite accesate de 

primărie, iar planificarea 

bugetului este unu simplist 

în baza formularelor oferite de Ministerul Finanţelor.  



Din punct de vedere demografic localitatea este una medie cu probleme gen migrația pentru muncă sau 

plecarea tineretului în orașul Bălți. 
1. Populaţia satului: Bărbaţi: Femei: Total: 

 Inclusiv:      5127 

 - de vârstă preşcolară (0-6 ani)   413 

 dintre aceştia frecventează instituţiile preşcolare 280   

 - 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară)  350 370 720 

 dintre aceştia elevi în clasele 1-4 120 120 240 

 dintre aceştia elevi în clasele 5-9 100 116 216 

 dintre aceştia elevi în clasele 10-12  34 60 94 

 Copii cu fără părinţi sau cu ambii părinţi plecaţi peste hotare    300 

 - 18 - 34 ani  8 12 20 

 - 35 - 60 ani 28 20 48 

 - 61+ ani 10 2 12 

 - Persoane cu dizabilităţi (invalizi) /copii 143/16 130/6 273/22 

2. Numărul de familii / gospodării:                                                         1591 Total: 

 Cu mulţi copii (3 şi mai mulţi copii) 117 

 Monoparentale conduse de femei                                       72 

În localitate sunt multe grupuri vulnerabile: oamenii săraci cu venituri mici, oameni în etate, persoane cu 

dizabilități etc. 

 Total Femei Bărbaţi Copii 

Populație săracă 1300 750 550 300 

Persoane cu dizabilitiți 273 130 143 22 

Persoane în etate 944 811 133  

Problemele identificate de femeile şi bărbaţii din comunitate, inclusiv 

reprezentanţii grupurilor sociale defavorizate 
 

Principalele probleme identificate de grupurile comunitare din localitate sunt indicate în tabelul de mai 

jos: 

Probleme Grupul de lucru 

Securitatea socială: alocaţiile oferite persoanelor cu dizabilităţi nu acoperă 

minimul necesar pentru persoanele cu dizabiliăţi şi îngrijitorii acestora.  

Persoane cu dizabilităţi şi 

îngrijitorii acestora 

Accesul la serviciile de sănătate: au fost raportate cazuri în care 

îngrijitorilor persoanelor cu dizabilităţi li s-a refuzat oferirea gratuită a 

poliţei de asigurare medicală.  

Acces limitat la educaţie pentru persoanele cu dizabilităţi în instituţii 

publice şi alte localuri publice.  

Lipsa acomodării rezonabile pentru persoanele cu dizabilităţi în instituţii. 

Lipsa oportunităţilor de participare a tinerilor (inclusiv elevilor) în procesul 

de dezvoltare a comunităţii 
Tinerii 

Lisa locurilor de muncă / oportunităţilor de angajare 



Au fost raportate cazuri în care tinerilor înregistraţi la ANOFM li s-a 

refuzat poliţa de asigurare medicală  

Accesul limitat la apă potabilă de calitate  

Femei 

Venituri mici şi lipsa oportunităţilor de angajare în câmpul muncii 

Drumurile de calitate proastă care sunt inaccesibil pe timp de ploaie şi care 

expun copiii pericolelor de accidente 

Starea proastă a grădiniţei din satul Mărineşti, care expune copiii riscului de 

a se îmbolnăvi 

Violenţa în familie 

Securitatea socială: pensia bătrânilor nu acoperă minimul necesar. În mod 

special este precară situaţia bătrânilor singuratici  

Persoanele în etate 
Bătrânii singuratici nu au acces la servicii minime care le-ar permite o viaţa 

decentă sau cel puţin condiţii minime pentru a supravieţui. 

Lipsa oportunităţilor de socializare şi integrare a bătrânilor singuratici 

(adeseori mulţi decedează în singurătate) 

 

 

 



Viziunea comunei Sîngereii Noi 

Viziunea de dezvoltare a localității Sîngereii Noi este de a face o localitate incluzivă, unde membrii 

comunităţii duc un trai decent, beneficiază de portunităţi pentru dezvoltarea socială, economică şi 

culturală și nu sunt nevoiți să emigreze peste hotarele ţării. 

Obiective Strategice 

1. Îmbunătăţirea accesului copiilor la educaţie de calitate, cu atenţie deosebită asupra 

copiilor cu dizabilităţi; 

2. Promovarea accesului la informaţie şi a participării populaţiei la procesul 

decizional; 

3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de îngrijire medicală; 

4. Îmbunătăţirea accesului populaţiei din comunitate la apă potabilă şi canalizare; 

5. Extindere oportunităţilor economice ale populaţiei; 

Rezultatele preconizate  

 Copiii beneficiază de acces îmbunătăţit la educaţie; 

 Persoanele defavorizate beneficiază de servicii medicale de calitate; 

 Acces sporit al populaţiei la apă potabilă şi canalizare, cu accent sporit asupra grupurilor sociale 

defavorizate; 

 Oportunităţi de angajare în câmpul muncii create, inclusiv prin parteneriate publice-private; 

 Populaţia beneficiază de oportunităţi de angajare în câmpul muncii  

 Populaţia este informată privind dezvoltarea comunităţii şi se implică activ în procesul decizional 

 Populaţia din comunitate beneficiază de acces îmbunătăţit la infrastructura drumurilor. 

 

Indicatori de performanţă 
 Numărul copiilor care beneficiază de acces îmbunătăţit la educaţie  

 Numărul persoanelor defavorizate care au beneficiat de servicii medicale în urma implementării 

Strategiei 

 Numărul persoanelor care au obţinut acces la apă potabilă şi canalizare graţie implementării 

strategiei 

 Numărul persoanelor defavorizate care au fost integrate în câmpul muncii datorită implementării 

strategiei 

 Numărul de beneficiari ai serviciilor de informare create în cadrul APL 

 Numărul de persoane care utilizează staţia de aşteptare   

 

 

 



Monitorizarea şi evaluarea 
 

Procesul de monitorizare a strategiei constă în: (i) evaluarea atingerii obiectivelor strategice şi 

obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare şi (ii) raportarea 

rezultatelor evaluării. 

Monitorizarea și evaluare strategiei are loc anual prin raportarea la finele anului de către primar în fața 

adunării generale a cetățenilor, dar și la Consiliul Local. Raportarea va avea loc în baza a ceea ce s-a 

reușit a se realiza. În plus, monitorizarea se va face și la diferite etape ale Strategiei prin:  

- Monitorizarea activităţilor de implementare prin intermediul vizitelor la faţa locului. 

- Colectarea feedback-ului de la factorii interesaţi şi de la beneficiari, prin intermediul sondajelor, 

interviurilor, focus grupurilor sau întâlnirilor comitetelor de conducere. 

- Cel puțin de 2 ori pe an primarul va prezenta comunității rapoarte de realizare. 

 



 

 

ANEXA 1. PLANUL DE ACTIVITĂŢI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 

COMUNEI SÎNGEREII NOI ÎN URMĂTORII 5 ANI (2010 - 2015) 
 

Obiectiv Strategic 1: Îmbunătăţirea accesului copiilor la educaţie de calitate, cu atenţie deosebită asupra copiilor cu dizabilităţi 

Rezultat: Copiii beneficiază de acces îmbunătăţit la educaţie; 

Indicatori de performanţă: numărul copiilor care beneficiază de acces îmbunătăţit la educaţie, informaţie dezagregată în bază de sex, vârstă, 

satul de reşedinţă 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea activităţii Perioada (anul) Costul pe un 
an (lei) 

Resursele financiare Responsabili 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Locale Externe 

1 Îmbunătăţirea condiţiilor de studii la 
L.T."A.Russo", s. Sîngereii Noi. 

      1 215 000 431 000 748 000  

1.1 Grupul de iniţiativă. + + + + +  1 000 1 000 - Guţu Galina, 

secr. 

1.2 Identificarea surselor de finanţare +      500 500 - I.Zastavneţchi 

1.3 Elaborarea proiectului tehnic. +      5 000 5 000  I.Răileanu 

1.4 Schimbarea geamurilor. +    +  450 000 90 000 360 000 I.Zastavneţchi 

 Instalarea pantei de acces pentru persoanele cu 

dizabilităţi  

         A. Maniuc 

1.5 Reparaţia şi dotarea sălilor de sport.  +     60 000 12 000 48 000 A.Maniuc 

1.6. Schimbarea capitală a pardoselei.   + + +  260 000 52 000 208 000 A.Maniuc 

1.7 Reparaţia bucătăriei şi dotarea cu utilaj necesar.       60 000 12 000 48 000 E.Bolgari 

1.8 Conectarea ia apeduct şi canalizare.   +    100 000 20 000 80 000 V.Ceauşceac 

1.9 Dotarea bibliotecii cu mobilier şi literatură.    +   10 000 10 000  V.Ursu 

1.10 Reparaţia capitală a sălilor de clasă. +      40 000 40 000  I.Răiuleanu 

1.11 Reparaţia şi dotarea /cabinetelor de asistenţă 
medicală. 

   +   10 000 10 000  Guţu Galina 

1.12 Amenajarea stadionului.     +  50 000 50 000  I.Răileanu 

1.13 Reparaţia faţadei liceului.    + +  100 000 20 000 80 000 I.Răileanu 

1.14 Amenajarea teritoriului.     +  5 000 5 000  A.Maniuc 



 

 

1.15 Reparaţia holului şi pereţilor exteriori ai liceului     +  326 000 326000  I.Răileanu 

1.16 Construcţia gardului.     + + 70 000 14 000 56 000 A.Maniuc 

1.17 Asigurarea cu materiale didactice a liceului     +  20 000 20 000  I.Răileanu 

1.18 Dotarea cu inventor sportive a sălii de sport din 

liceu 

    +  20 000 20 00  
I.Răileanu 

1.19 Schimbarea mobilierului din liceu     +  102 000 102 000  I.Răileanu 

1.20 Dotarea cu cărţi de literatură în grafia latină a 

bibliotecii 

    +  9 000 9 000  
A.Tudos 

2. Imbunătăţirea condiţiilor de studii la gimnaziul 
s.Mărineşti 

      1 145 000 409 000 736 000  

2.1 Grupul de iniţiativă. +      200 200  R.Razlog 

2.2 Identificarea surselor de finanţare +      500   N.Cojocar i 

2.3 Elaborarea proiectului tehnic. +      5 000 5 000  R.Razlog 
2.4 Reparaţia acoperişului.  +     50 000 50 000  R.Razlog 
 Instalarea pantei de acces pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

          

2.5 Schimbarea geamurilor. +    +  150 000 30 000 120 000 I.Zastavneţchi 

2.6 Schimbarea pardoselei în sălile de clasă.   + +   30 000 30 000  T.Friuc 

2.7 Reparaţia tavanului.  +  + +  60 000 12 000 48 000 T.Friuc 

2.8 Reparaţia capitală a sălilor de studii.  + + +   10 000 10 000  R.Razlog 
2.9 Dotarea sălilor cu mobilier.       100 000 15 000 85 000 R.Razlog 
2.10 Reparaţia şi dotarea bibliotecii cu literatură.    + + + 20 000 20 000  G.Ţaranu 

2.11 Dotarea bucătăriei cu utilaj tehniuc.   +    20 000 20 000  T.Friuc 

2.12 Dotarea cabinetului medical cu utilaj şi 

medicamente 

+      10 000 10 000  A.Andriţchi 

2.13 Reparaţia faţadei gimnaziului.     +  30 000 30 000  T.Friuc 

2.14 Amenajarea teritoriului. + + -f + +  5 000 5 000 |  T.Friuc 

2.15 Construcţia WC      + 80 000 16 000 64 000 R.Razlog 

2.16 Conectarea la apeduct şi canalizare.   +    50 000 50 000  V.Ceauşceac 

3. Grădiniţa Mărineşti           

3.1 Pavilioane grădiniţa Mărineşti     +  37 000 37 000  Chitoroagă C. 

4. Grădiniţa Sîngereii Noi           

4.1 Dotarea blocului alimentar/bucătăria cu utilaje 

specifice, grădiniţa Sîngereii noi 

    +  2 300 2 300  Gasnaş Aliona 

4.2 Asigurarea cu materiale didactice a grădiniţei       1100 1000  Gasnaş Aliona 



 

 

,,Romaniţa” 

4.3 Pavilioane grădiniţa Sîngereii Noi     +  179 000 179 000  Gasnaş A. 

 Total:           
 
 
Au elaborat: 

Bordianu Natalia, Zdorov Luminiţa, Bubulici Victoria, Bardier Lidia, Spaiatu Veronica, Cazacu Eugenia 

 



 

 

Obiectiv Strategic 2: Promovarea accesului la informaţie şi a participării populaţiei la procesul decizional; 

Rezultat: Populaţia este informată privind dezvoltarea comunităţii şi se implică activ în procesul decizional 

Indicator de performanţă: Numărul de beneficiari ai serviciilor de informare create în cadrul APL 

 

Nr. d/o  Perioada (anul) Costul pe un Resursele financiare Responsabili 

Denumirea activităţii 2010 2011 2012 2013 2014 2015 an (lei) Locale Externe 

1 Adunări generale       8 350 8 350   

1.l Constituirea grupului de iniţiativă +      250 250  Ceauşceac V-na 

1.2 Sondaje de opinii, scopul identificării problemei, 
întrebări pentru adunarea generală 

+ + + + + + 2 000 2 000  Tudos Alina 
Taranu G 

1.3 Elaborarea graficului, organizarea adunării 
generale 

 + + + + + 100 100  Guţu Galina 

1.4 Colectarea informaţiei + + + + + + 1 000 1 000  Guţu Galina 

1.5 Oraganizarea desfăşurării adunării generale, cu 

atenţie sporită asupra implicării grupurilor sociale 

defavorizate 

+ + + + t + + 5 000 5 000  Ceauşceac V-na 

2 Schimb de experienţă din ţară, peste hotare       1 750 1 750   

2.1 Elaborarea grupului de iniţiativă + + + + + + 250 250  Ceauşceac V-na 

2.2 Colectarea informaţiei din alte comunităţi + + + + + + 500 500  Ţaranu G 

2.3 Stabilirea relaţiilor cu satele performante + + + + + + 1 000 1 000  Ceauşceac V-na 

2.4 Schimb de experienţă:          ... 

2.4.1 Vizite de studiu + + + + + + 1 000 1000  Răileanu I 

2.4.2 Seminare comune + + + + + + 2 000 2 000  R.Razlog 

2.4.3. Activităţi cultural-sportive + + + +  + 5 000 5 000  Popa Lilian 

2.4.4 Implementarea proiectelor comune  +     3 000 3 000  Gasnaş Aliona 

3 Seminare " -       9 250 9 250   

3.1 Subiectul abordării seminarului + + + + + + 500 500  Gutu Galina 

3.2 Grupul de iniţiativă + + + + + + 250 250  Roponică Galina 

3.3 Colectarea informaţiei din diferite surse necesare + + + + + + 2 500 2 500  Tudos Alina 

3.4 Elaborarea proiectului tehnic, seminarului +      1 000 1 000  Ceauşceac V 

3.5 Promovarea seminarului propriu zis. + + + + + + 5 000 5 000  Gutu Galina 

4 Editarea unui ziar comunitar           



 

 

4.1 elaborarea grupului de iniţiativă +      250 250  Ţaranu Galina 

4,2 Editarea ziarului + + + + + + 5 000 5 000  Taranu Galina 

 Total:          ...  ............  ........   

Au elaborat: 1 .Zelinschi Elena, 2. Şleinova Valentina 3. Burcovscaia Victoria 

 

 

 

 

 



 

 

Obiectiv strategic 3: Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii de îngrijire medicală 

Rezultat: Persoanele defavorizate beneficiază de servicii medicale de calitate; 

Indicatori de performanţă: Numărul persoanelor defavorizate care au beneficiat de servicii medicale în urma implementării Strategiei 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea activităţii Perioada (anul) Costul pe un an 
(lei) 

Resursele financiare Responsabili 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Locale Externe 

1 Îmbunătăţirea condiţiilor pentru asistenţa medicală 
s. Sîngereii Noi. 

      465 000 500 465 000  

1.1 Identificarea grupului de iniţiativă. +   *      Nichita L 

1.2 Identificarea surselor financiare. +      500 500  Burac T 

1.3 Schimbarea geamurilor, uşilor, pardoselei  +   +  300 000  300 000 Nichita L 

 Instalarea pantei de acces pentru persoanele cu 

dizabilităţi 

          

1.4 Dotarea cabinetelor cu mobilier, utilaj   + + + + 100 000  100 000 Burac T 

1.5 Reparaţie capitală a blocului sanitar şi amenajarea 
cu utilaj. 

+ +     50 000  50 000 Burac T 

1.6. Reparaţia fasadei   ' + +   10 000  10 000 Nichita L 

1.7 Amenajarea teritotiului.      + 5 000  5 000 Nichita L 

2. îmbunătăţirea condiţiilor pentru asistenţa medicală 
s.Mărineşti.^ * 

    +  233 500 500 233 000  

2.1 Identificarea grupului de iniţiativă.          Percic E 

2.2 Identificarea surselor financiare. +      500 500  Cebotari E 

2.3 Reparaţia capitală a acoperişului, schimbarea 
geamurilor,uşilor, pardoselei. 

  +  +  150 000  150 000 Percic E 

2.4 Amenajarea cabinetelor cu mobilier, utilaj.     + + 50 000  50 000 Cebotari E 

2.5 Construcţia blocului sanitar.     +  20 000  20 000 Cebotari E 

2.6 Reparaţia fasadei.    + +  10 000  10 000 Percic E 

2.7 Amenajarea teritotiului      + 3 000  3 000 Percic E 

            

3 Reparaţia Casei de Cultură (sala de sport, birouri)     +  913 564 756 064 187 500 Ceauşceac V. 

4 Reparaţia drumurilor locale     + + 700 000 700 000  Ceauşceac V. 

5 Schimbarea ferestrelor la clădire (primăria)     + + 170 000 170 000  Ceauşceac V. 

6 Pavilioane în parc     +  50 000 50 000  Ceauşceac V. 

6.1 Echipament sportiv în parc     +  98 000 98 000  Ceauşceac V. 

7 Împrejmuiri de gard clădirea administrativă a     + + 327 000 327 000  Ceauşceac V. 



 

 

primăriei 

8 Confecţionarea şi instalarea tabliţelor cu denumirea 

străzii şi numărul caselor 

    +  60 000 60 000  Ceauşceac V. 

9 Flagstoc     +  14 500 14 500  Guţu G. 

10 Procurarea urnelor de gunoi     +  12 000 12 000  Ceauşceac V. 

11 Reparaţia unei porţiuni de trotuar     +  9 100 9 100  Ceauşceac V. 

Au elaborat: 1 .Nichita L. 2.Andriţchi Aurelia 3.Ţaranu Galina 4.Pulbere Victor Ş. Ursu Veaceslav 
 



 

 

Obiectiv strategic 4: Îmbunătăţirea accesului populaţiei din comunitate la apă potabilă şi canalizare 

Rezultat: Acces sporit al populaţiei la apă potabilă şi canalizare, cu accent sporit asupra grupurilor sociale defavorizate; 

Indicatori de performanţă: Numărul persoanelor care au obţinut acces la apă potabilă şi canalizare graţie implementării strategiei 

 

Nr. d/o Denumirea activităţii Perioada (anul) Costul pe un an 

(lei) 

Resursele financiare Responsabili 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Locale Externe 

1 Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă.     +  8 031 950 1 022 750 7 020 000  

1.1 Constituirea grupului de iniţiativă. +      250 250  Ceauşceac V-na 

1.2 Identificarea surselor de finanţare. +   i   500 500  Cojocari N 

1.3 Elaborarea proiectului tehnic s. Sîngerreii Noi, s. 

Mărineşti. 

 +   +  200 000 200 000  Ceauşceac V-na 

1.4 Construcţia apeductului cu conectarea obiectelor de 

menire socială s.Sîngereii Noi. 

  +  +  5mln 500 000 4 500 000 Ceauşceac V-na 

1.5 Conectarea L.T."A.Russo"   + + +  6 000 6 000  Răileanu I 

1.6 Conectarea grădiniţei.   + + +  6 000 6 000  Gasnaş Aliona 

1.7 Conectarea Căminului de Cultură.   + +  + 6 000 6 000  Popa Lilian 

1.8 Conectarea primăriei, centrului de sănătate.   + + +  6 000 6 000  Nichita L, 

Ceauşceac 

Valentina 

1.9 Conectarea oficiului poştal.   + + - + 6 000 6 000  Pădureţ T 

1.10 Conectarea la apeduct a obiectelor de menire socială 

s. Mărineşti. 

  + +      Ceauşceac V-na 

1.11 Conectarea gimnaziului, grădiniţei.   + + +  6 000 6 000  Razlog R 

1.12 Conectarea OMF, oficiul poştal.   + + +  6 000 6 000  Percic E 

1.13 Conectarea gospodăriilor individuale, cu atenţie 

sporită asupra grupurilor sociale defavorizate 

(bătrânii, persoanele cu dizabilităţi, familiile 

monoparentale) şi a agenţilor economici din s. 

Sîngereii Noi şi Mărineşti. 

   + + + 2 800 000 280 2 520 000 Ceauşceac V-na 

2 Construcţia sistemului de canalizare şi a staţiilor de 

epurare. 

     + 10 940 000 1 940 000 9 000 000 Ceauşceac V 

Cojocari N 

2.1 Constituirea grupului de iniţiativă.       250 250  Ceauşceac V-na 

2.2 Identificarea surselor de finanţare. +      500 500  Cojocari N 

2.3 Elaborarea proiectului tehnic.  +    + 150 000 150 000  Ceauşceac V-na 



 

 

2.4 Construcţia sistemului de canalizare cu conectarea 

obiectelor de menire socială s.Sîngereii Noi. 

  +    6 000 000 600 000 5 400 000 Ceauşceac V-na 

2.5 Conectarea L.T."A.Russo"   + + + + 5 000 5 000  Răilenu I 

2.6 Conectarea grădiniţei.   + + +  5 000 5 000  Gasnaş A 

2.7 Conectarea Căminului de Cultură.   + +  + 5 000 5 000  Popa L 

2.8 Conectarea primăriei, centrului de sănătate.   + + +  5 000 5 000  Nichita L 

2.9 Conectarea oficiului poştal.   + +  + 5 000 5 000  Pădureţ T 

2.10 Conectarea la sistemul de canalizare a obiectelor de 

menire socială s.Mărineşti. 

  + +   5 000 5 000 1  Ceauşceac V-na 

2.11 Conectarea gimnaziului, grădiniţei.   + +  + 5 000 5 000  Razlog R 

2.12 Conectarea OMF, oficiul poştal.   + +  + 5 000 5 000  Percic E 

2.13 Conectarea gospodăriilor individuale şi a agenţilor 

economici din s. Sîngereii Noi şi Mărineşti. 

   + + + 2 000 000 200 000 1 800 000 Ceauşceac V-na 

2.14 Construcţia staţiilor de epurare   +   + 2 000 000 200 000 1 800 000 Ceauşceac V-na 

 Identificarea localului şi amenajarea lui.    +  + 10 000  10 000 Boaghe S 

 Identificarea surselor financiare      +    Boaghe S 

 Dotarea cu maşini, tractoare şi utilaj agricol    +  + 1 000 000  1 000 000 OneaP 

 Angajarea personalului    +  + 400 000  400 000 OneaP 

 Identificarea grupei de iniţiativă.    +  + 200 200  Gaideec M 

 Identificarea persoanei de iniţiativă.    +  + 500 500  Gaideec M 

 Identificarea terenurilor.    +  + 300 300  Gaideec M 

 Identificarea surselor financiare      +    Gaideec M 

 Construcţia sistemului irigaţional.     + + 3 000 000  3 000 000 Gaideec M 

 Angajarea personalului. *     + + 500 000  500 000 Gaideec M 

4 Constructia serelor.      + 51 000 1000 50 000  

 Identificarea grupei de iniţiativă, cu atenţie sporită 

asupra informării şi implicării grupurilor sociale 

defavorizate. 

 +     200 200  Boaghe S 

Onea P 

 Identificarea persoanei de iniţiativă.  +     500 500  Onea P 

 Identificarea terenului şi amenajarea lui.  +     300 300  Onea P 

 Identificarea surselor financiare          Boaghe S 

 Construcţia serelor.   +    20 000  20 000 Onea P 

 Angajarea personalului.   +    30 000  30 000 Onea P 



 

 

Obiectiv strategic 5: Extindere oportunităţilor economice ale populaţiei 

Rezultat: Populaţia beneficiază de oportunităţi de angajare în câmpul muncii şi de piaţă de desfacere pentru produsele locale 

Indicatori de performanţă: Numărul persoanelor defavorizate care au fost integrate în câmpul muncii datorită implementării strategiei 

 

 Susţinerea şi dezvoltarea afacerilor private           

1 Perfecţionarea unei mori de prelucrare a 

produselor cerealiere. 

    +  1 400 200 200 1 400 000 Caterinciuc A 

 Identificarea persoanei de iniţiativă.    +   200 200  Caterinciuc A 

 Identificarea surselor financiare          Caterinciuc A 

 Dotarea cu echipament şi utilaj.    + +  700 000  700 000 Caterinciuc A 

 Angajarea personalului, asigurând oportunităţi 

egale pentru femei şi bărbaţi, reprezentanţi ai 

grupurilor defavorizate. 

   +   100 000  100 000 Caterinciuc A 

 Colectarea materiei prime şi prelucrarea ei.    +   600 000  600 000 Caterinciuc A 

2 Perfecţionarea oloiniţei     +  1 300 200 200 1 300 000  

 Identificarea persoanei de iniţiativă.     +  200 200  Caterinciuc A 

 Identificarea surselor financiare          Caterinciuc A 

 Dotarea cu echipament şi utilaj.     +  500 000  500 000 Caterinciuc A 

 Angajarea personalului.     +  300 000  300 000 Caterinciuc A 

 Colectarea materiei prime şi prelucrarea ei.     +  500 000  500 000 Caterinciuc A 

3 Reprofilarea unei încăperi pentru baie.      + 300 500 500 300 000  

 Identificarea persoanei de iniţiativă.    +   200 200  Chitoroagă C 

 Identificarea surselor financiare        1  Chitoroagă C 

 Identificarea încăperii.    +   300 300  Chitoroagă C 

 Dotarea cu echipament şi utilaj, asigurând 

accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi 

   +   200 000  200 000 Ceauşceac V 

 Angajarea personalului şi prestarea serviciilor.    + +  100 000  100 000 Chitoroagă C 

4 Perfecţionarea unui atelier de reparaţie auto.    + +  600 500 500 600 000  

 Identificarea persoanei de iniţiativă.     +  200 200  Vacaraş V 

 Identificarea surselor financiare          Vacaraş V 

 Identificarea încăperii.      +  300 300  Vacaraş V 

 Dotarea cu echipament şi utilaj.     +  500 000  500 000 Vacaraş V 

 Angajarea personalului şi prestarea serviciilor.     +  100 000  100 000 Vacaraş V 

 Total:           
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