
TRANSPARENŢĂ PENTRU O COMUNITATE 
PUTERNICĂ
Începând cu luna decembrie 2015, cetățenii comunei 
Chișcăreni sunt conectați online la deciziile pe care le iau 
consilierii comunali. Ei pot urmări pe canalul de Youtube 
al primăriei toate ședințele publice care au loc și să vină 
ulterior cu întrebări sau recomandări către aleșii locali. La 
rândul lor, filmarea ședințelor Consiliului comunal îi face 
pe consilierii locali mai responsabili.

„Oamenii sunt deprinși să știe totul și să vadă totul, mai 
ales ce decid consilierii Filmarea ședințelor publice este un 
pas înainte spre transparență. Un cetățean informat este 
un cetățean puternic”. (Silvia Țurcanu, primarul comunei 
Chișcăreni)

Comuna se mândrește și cele mai bune sarmale și plăcinte „Poale-n brâu” de la nordul Moldovei, anual 
fiind organizat aici „Festivalul sarmalelor și plăcintelor”.

27 octombrie – 30 noiembrie 2016

Programul bunelor practici
ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova

Schimb de experienţă și bune practici
ZIUA UȘILOR DESCHISE

Pentru a afla mai multe despre programul Zilelor Ușilor Deschise  
și practicile implementate, vă rugăm să contactați  

reprezentanții primăriilor implicate.

Pentru deplasare din Chișinău în localități,  
contactați Coordonatorul Programului Bunelor Practici,  

Ana-Maria Veverița, la numerele de telefon 022 22 18 44, 069424709  
sau prin e-mail la ana.veverita@viitorul.org

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova a 
fost lansat în anul 2005 de către Consiliul Europei în cooperare cu Guvernul 

Republicii Moldova, asociaţiile de primari, proiectul USAID „Reforma 
Autorităţilor Publice Locale” și implementat de către IDIS „Viitorul”. 

Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele practici 
printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel 

la eficientizarea guvernării locale.

PRIMA CASĂ DE AMBALARE A FRUCTELOR 
ȘI LEGUMELOR DIN MOLDOVA
În această localitate activează prima Casă de sortare 
și ambalare a fructelor și legumelor din Republica 
Moldova. Casa de ambalare are suprafața de 2 880 de 
metri pătrați cu capacitatea de păstrare simultană a 1 
500 de tone de producție. Edificiul unde lucrează 40 de 
angajați permanenți, include zece camere frigorifice de 
110 tone și patru camere de 70 de tone. Aici funcționează 
și două linii de ambalare a strugurilor, cu capacitatea de 
șase tone pe oră. 
 
„Toți cunoaștem, am fost și am văzut cum producția stă pe 
tejghea în UE, dar noi nu mai putem să ducem producție 
agricolă pe piața europeană în lăzi sau saci. Și din acest 
considerent, Casa de ambalare este un proiect foarte 
important și de perspectivă pentru regiunea Centru”. (Natalia Petrea, primarul satului Costești)

BUNĂ GUVERNARE PENTRU DEZVOLTARE
Pe parcursul celor 10 ani ai Programului Bunelor Practici, 
comunitatea din acest sat a demonstrat perseverență în 
crearea oportunităților de dezvoltare. Astfel, peste 1 000 
de persoane din mai multe localități ale țării se odihnesc 
anul pe malul Mării Negre și cunosc mai îndeaproape 
tradiţiile românești datorită parteneriatului dintre satul 
Budești și comuna Cumpăna din România, iniţiat acum 
7 ani. Totodată, mai mulți tineri din sat învață direct de la 
voluntarii veniți din Coreea de Sud cum să utilizeze eficient 
soluțiile IT, iar participanții fac schimb de experienţă 
intercultural. Tot în satul Budești a început tradiția 
evenimentului „Copilul  anului”, care are scopul este de a încuraja familiile să dea naștere la mai mulţi 
copii. Locuitorii satului Budești au devenit bunăoară un exemplu demn de urmat și mulțumită faptului 
că au reușit să atragă fonduri externe cu care au construit un stadion modern și un Centru de tineret. 

„Parteneriatul încheiat cu primăria comunei Cumpăna a reușit să contribuie la dezvoltarea relaţiilor 
dintre administraţiile locale de pe ambele maluri ale Prutului. Un parteneriat de succes înseamnă 
implicare, organizare și dedicaţie faţă de oameni și activitatea pe care o desfășori”. (Nina Costiuc, 
primarul satului Budești)

Data:  30 noiembrie
Locația:  Primăria comunei Chișcăreni, raionul Sângerei

Data:  18 noiembrie
Locația:  Primăria satului Budești, municipiul Budești

Data:  16 noiembrie
Locația:  Primăria satului Costești, raionul Ialoveni

CONTACTE:
Satul Costești,  
str.Ştefan cel Mare 115,  
raionul Ialoveni
Tel: (0268) 51236
Website: www.costesti.md
E-mail: primcostesti@yahoo.com
Primar: Natalia Petrea

CONTACTE:
Satul Budești, str. Chișinăului 
131, municipiul Chișinău
Tel: (022) 418 000
Website: www.budesti.md
E-mail: budesti@gmail.com
Primar: Nina Costiuc

CONTACTE:
Satul Chișcăreni, strada Serghei 
Lazo, raionul Sângerei
Tel: (0262) 41249
Website: www.chiscareni.md
E-mail: 
primariachiscareni@gmail.com
Primar: Silvia Țurcanu



PARTENERIATE PUTERNICE
Orașul Ialoveni a devenit mai colorat după ce stațiile de 
călători au fost pictate cu motive tradiționale. Picturile au 
fost realizate de un grup de studenţi de la Universitatea 
Tehnică, dar și de voluntari, elevi de la Şcoala de arte din 
orașul Ialoveni. Astfel, timp de două luni, au fost curățite, 
amenajate cu coșuri de gunoi și panouri informative, vopsite 
și pictate 35 de stații.

„Lecțiile învățate se referă la atragerea cetățenilor în soluțio-
narea problemelor  orașului Ialoveni. Primăria trebuie să fie 
un nucleu pentru mobilizarea comunității și atunci se reușesc 
mai multe inițiative frumoase, chiar și în condițiile unui bu-
get limitat”. (Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni)

EDUCAŢIE DE CALITATE
Peste 120 de copii din sat merg la o grădiniță nouă, după ce 
instituția a fost mistuită în întregime de flăcări acum trei ani. 
Grădinița, care are două blocuri, este mult mai spațioasă și 
mai confortabilă decât cea veche, pereții sunt căptușiți cu 
material ignifug, iar fiecare dormitor este dotat cu grup sani-
tar. Reconstrucția grădiniței a costat aproape 18 milioane lei, 
sumă oferită de Guvernul României și Guvernul Republicii 
Moldova, cât și de Administrația Publică Locală.

„Împreună cu comunitatea ne-am mobilizat și într-un timp re-
cord am reconstruit grădinița, care cred eu, va dura pentru mai 
multe generații viitoare. Motto-ul după care mă conduc atunci 
când implementez ceva în localitate este «Promit ceea ce pot 
face și fac ceea ce am promis»”. (Valeriu Musteață, primarul satului Săiți)

CONSOLIDAREA ÎNCREDERII PRIN SPORT
Copiii și tinerii din satul Varnița, dar și cei de la Bender au 
condiții mai bune pentru activitățile educaționale și cele 
sportive. Ei acum au acces gratuit la cele două terenuri 
sportive din curtea liceului, la parcul sportiv în aer liber 
dotat cu echipament sportiv, un centru de zi renovat și 
teren de joacă pentru copiii de vârstă preșcolară de la 
grădinița „Romanița”, instituții care sunt amplasate într-o 
ogradă comună. De serviciile moderne de educație și sport 
beneficiază 861 de cetățeni din satul Varnița și alte 257 de 
persoane domiciliate în regiunea transnistreană. 
 
„Tot ce s-a făcut aici pentru copii este un merit al întregii 
comunități și un dar oferit tuturor generațiilor din localitate. 
Doar împreună și lucrând în echipă putem avea rezultate pozitive în tot ce ne propunem”. (Alexandr 
Nichitenco primarul satului Varnița)

TRADIŢIE ȘI IMPLICARE
Primăria se mândrește cu tradițiile populare pe care le pro-
movează și unește locuitorii. Cu doar 300 de lei, adminis-
trația locală a reușit, în ajunul sărbătorilor de iarnă să aducă 
bucurii în familiile din sat: 20 de tineri și trei specialiști de 
la primărie au închiriat o sanie trasă de cai, dotată cu gene-
rator electric și costumați în Moș Crăciun, au adus daruri 
tuturor, iar copiilor din familii numeroase le-au fost donate 
cadouri și dulciuri procurate din cei aproape patru mii de 
lei acumulați de la colindat. Tot cu bani puțini, la 27 august 
2015, la Nișcani a fost organizat și o sărbătoare locală, unde 
au fost expuse bucate tradiționale, lucrări confecționate ma-
nual, publicații cu caracter național, dar și lucrări ale picto-
rului și scriitorului băștinaș George Petrea. 

„Cu eforturi mici, dar cu intenții nobile, promovând tradițiile noastre străvechi putem schimba lumea 
și relațiile membrilor din comunitate”. (Petru Soroci, primarul satului Nișcani)

iPROSOP PENTRU FIECARE
De mai bine de doi ani prosopul popular a devenit cartea de 
vizită a satul Selemet, unde, începând cu anul 2015, are loc 
în festivalul iProsop. Prima ediție, desfășurată la 31 mai anul 
trecut, le-a oferit celor 5000 de vizitatori, ateliere de țesere a 
prosoapelor, concerte susținute de ansamblurile folclorice, 
activități educative pentru copii, expoziții, teatru gastronomic, 
concursuri și activități sportive. Astfel, evenimentul s-a 
bucurat de un adevărat succes, oferind localnicilor o nouă 
piață de desfacere, iar turiștilor o destinație inedită în sudul 
Moldovei.

„Obiectele patrimoniului cultural național se pierd odată cu 
trecerea timpului, însă este important ca localitățile rurale 
nu doar să redescopere vechile meșteșuguri, dar și să le prezinte într-o formă nouă publicului larg”. 
(Tatiana Badan, primarul satului Selemet)

COMUNITATE DURABILĂ
Peste 2000 de gospodării din comuna Cărpineni sunt 
conectate la apeduct și asta datorită Uniunii Europene și 
a fondurilor naționale. Astfel, începând cu anul 2010, în 
comună au fost construite 78 de km de apeduct din totalul 
de 110 km. Anterior, oamenii erau nevoiți să plătească 
tractoare cu cisternă pentru a le aduce apă în rezervoare 
improvizate, iar apa, la rândul ei, nu era de cea mai bună 
calitate pentru consum. 

„Datorită controlului de utilizare a apei potabile, au scăzut 
simțitor pierderile ce afectau rezervele de apă potabilă a 
comunității, a crescut nivelul de responsabilitate a fiecărui 
cetățean și nemijlocit s-a îmbunătățit accesul cetățenilor la 
apă potabilă”.  (Ion Cărpineanu, primarul comunei Cărpineni)

Data: 27 octombrie
Locația: Primăria orașului Ialoveni

Data:  28 octombrie
Locația:  Primăria satului Nișcani, raionul Călărași

Data: 4 noiembrie
Locația:  Primăria satului Selemet, raionul Cimișlia

Data: 11 noiembrie
Locația:  Primăria comunei Cărpineni, raionul Hâncești

Data:  2 noiembrie
Locația:  Primăria satului Săiți, raionul Căușeni

Data: 9 noiembrie
Locația:  Primăria satului Varnița, raionul Anenii Noi

CONTACTE:
Orașul Ialoveni,  
str. Alexandru cel Bun 45
Tel/Fax: (0268) 22484
Website: www.ialoveni.md
E-mail: primaria.ial@mail.md
Primar: Sergiu Armașu

CONTACTE:
Satul Săiți, raionul Căușeni
Tel: (0243) 52236
Website: www.primariasaiti.md
E-mail: primarsaiti@mail.ru
Primar: Valeriu Musteață

CONTACTE:
Satul Varnița, str. Tighina 64, 
raionul Anenii Noi
Tel: (0265) 46236
Website: www.varnita.md
E-mail: primaria-varnita@mail.ru
Primar: Alexandr Nichitenco

CONTACTE:
Satul Nișcani, raionul Călărași
Tel/Fax: (0244) 63236
E-mail:  
primarianiscani@gmail.com
Primar: Petru Sorici

CONTACTE:
Satul Selemet, str. Sf. Dumitru 1, 
raionul Cimișlia 
Tel: (0241) 39236  
E-mail:  
primariaselemet@yahoo.com
Primar: Tatiana Badan

CONTACTE:
Satul Cărpineni, raionul 
Hâncești
Tel: (0269) 28236
E-mail: 
primaria.carpineni@gmail.com
Primar: Ion Cărpineanu


